
 
       

VISCOfix  S 
 

JEMNÁ SÁDROVÁ INTERIÉROVÁ OMÍTKA   
 

MALPEX s.r.o.  Stránka 1 z 2 
Vodárenská 732 www.malpex.cz www.visco.cz 
278 01 Kralupy nad Vltavou info@malpex.cz  Aktualizace: říjen 2018 

 

POPIS A POUŽITÍ 

VISCOfix S  je sádro-vápenná směs určená k omítání stěn nebo pro opravy a začišťovací práce 
v interiéru. Velmi snadno se zpracovává. Podle způsobu aplikace vytváří jemně strukturovaný nebo 
hladký povrch. Při provádění lokálních oprav lze nanášet v jednom pracovním kroku až 50 mm silnou 
vrstvu. 

SLOŽENÍ     

Minerální plnivo, sádra, hydroxid vápenatý a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti 
hmoty. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Zrnitost směsi                                                                                                        0-0,63 mm                                                                                                                            
Pevnost v tlaku                                                                                                     ≥ 2,0 N/mm2                                                                                                                 

PŘÍPRAVA PODKLADU 

Podklad musí být pevný a nosný, dostatečně vyzrálý, bez výkvětů, zbaven špíny, prachu, olejů, tuků, 
vosků, zbytků barvy a jiných materiálů, které mohou snížit přilnavost směsi k podkladu. Podklad nesmí 
být zmrzlý. Savější soudržné podklady penetrujte výrobkem VISCOpen UNI nebo PLUS naředěnými 
podle návodu. Málo savé nebo zvětralé podklady doporučujeme penetrovat výrobky VISCOpen HP 
nebo NANO. 
 
TEPLOTA PŘI ZPRACOVÁNÍ 

Minimální teplota vzduchu a podkladu při zpracování je 5°C. 
Maximální teplota vzduchu a podkladu při zpracování je 25°C. 
 
MNOŽSTVÍ ZÁMĚSOVÉ VODY  

Na 1 kg suché směsi použijte cca 0,30 l vody pitné vody 

ZPRACOVÁNÍ  

Suchou směs vsypte do předepsaného množství pitné vody. Důkladně promíchejte nízkootáčkovým 
mísidlem do pastovité konzistence bez hrudek. Malta se nanáší na podklad v jednom kroku 
celoplošně, v potřebné tloušťce, stěrkou, špachtlí nebo hladítkem. Po zavadnutí omítky zatočte 
povrch filcovým hladítkem, pokud chcete jemně zrnitý vzhled. Pokud chcete dokonale hladký povrch, 
utáhněte povrch zavadlé omítky nerezovým hladítkem.                                                                   

SPOTŘEBA  

Na vrstvu tloušťky 1 mm spotřebujete  cca 1,0 kg/m2                                                                           

DOBA ZPRACOVATELNOSTI      

Při teplotě 20 °C je min. 50 minut. 
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ÚDRŽBA    

Pomůcky po skončení práce omýt vodou. 

HYGIENA A BEZPEČNOST PRÁCE  

Výrobek patří mezi nebezpečné pro zdraví. Obsahuje látky, které mají dráždivý účinek na pokožku a 
sliznice. Směs rozmíchaná s vodou je vysoce alkalická. Nebezpečné je zejména požití nebo stříknutí 
rozmíchané směsi do očí. Při práci je potřeba používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, 
pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná 
bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti 
možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být 
dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže). Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.  

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA 

Materiál je mírně hygroskopický. Skladujte pouze v originálních, dokonale uzavřených obalech, 
chráněných před přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Materiál je 
nehořlavý. Při skladování dodržujte platné právní předpisy BOZP a ŽP. Při dodržení skladovacích 
podmínek je záruční doba 12 měsíců od data výroby. Při přepravě chraňte před vlhkem a deštěm. 

LIKVIDACE ODPADŮ 

Nepoužité zbytky výrobků lze po vyschnutí vody ukládat na povolenou skládku odpadů. Likvidace 
obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění.  

UPOZORNĚNÍ 

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. 

BALENÍ 

Papírové pytle 25 kg s PE vložkou (42 ks na paletě).                                                                            
Papírové pytlíčky 5 kg s PE nástřikem (126 ks na paletě).                                                                                                        

 


