Prirodzene lepšie stavať

Omietky vonkajšie a vnútorné

RENOPLUS

Glättputz 140

Univerzálna renovačná omietka

Sadro-vápenná omietka – gletovanie

Minerálna renovačná a vyrovnávacia omietka. Hrúbka vrstvy
3 - 30 mm. Jednovrstvové omietanie presných pórobetónových
tvárnic s aplikáciou jednej vrstvy omietky bez použitia výstužnej
sieťky a penetrácie. Povrchová úprava filcovaním. Vhodná aj ako
podklad pred aplikáciou všetkých druhov povrchových úprav.
Renovácie fasád s možnosťou aplikácie v jednej vrstve až 30
mm bez použitia prednástreku. Obsahuje sklenené vlákna.

Zrnitosť

0 – 1 mm

0 - 1 mm

Zrnitosť

Spotreba

cca 15 kg / m2 / 10 mm

cca 10 kg / m2 / 10 mm

Spotreba

Balenie

1200 kg,
(48ks)

960 kg,
(32ks)

Balenie

25kg

40kg

Kalkzementputz 630 PRIMA

Gipsglätte 400

Vápenno-cementová strojová omietka

Sadrová stierka jemná

Jedno a viacvrstvová jadrová alebo vrchná
omietka určená hlavne pre strojové omietanie všetkých
druhov stavebných materiálov vo vnútorných a
vonkajších priestoroch. Vhodná pre povrchovú
úpravu filcovaním.

Zrnitosť

0 – 0,85 mm

0 - 0,1 mm

Zrnitosť

Spotreba

cca 13,3 kg / m2 / 10 mm

1 kg / m2 / mm

Spotreba

Balenie

1260 kg,
(42ks)

30kg

20kg

960 kg,
(48ks)

Balenie

Kalkzementputz 650

Jemná vápenná omietka (štuk) - interiér

Jedno a viacvrstvová jadrová alebo vrchná
omietka určená hlavne pre strojové omietanie všetkých
druhov stavebných materiálov vo vnútorných a
vonkajších priestoroch. Vhodná pre povrchovú
úpravu filcovaním.

Zrnitosť

0 – 0,85 mm

0 - 0,5 mm

Zrnitosť

Spotreba

cca 13,3 kg / m2 / 10 mm

cca 2,7 kg / m2 / 2 mm

Spotreba

Balenie

1260 kg,
(42ks)

30kg

30kg

1050 kg,
(35ks)

FEIN-Kalkputz 162

Ručná jadrová omietka

Jemná vápenná omietka (štuk) - exteriér

Jedno a viacvrstvová jadrová vápenno-cementová
omietka pre ručné omietanie všetkých druhov stavebných materiálov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí.
Zrnitosť 0 - 4 mm pri použití na murovanie zodpovedá
normálnej murovacej malte značky 2,5.

Zrnitosť

0 – 4 mm

0 - 0,5 mm

Zrnitosť

Spotreba

cca 16,6 kg / m2 / 10 mm

cca 2,7 kg / m2 / 2 mm

Spotreba

Balenie

1260 kg,
(42ks)

30kg

30kg

1050 kg,
(35ks)

Balenie

Vorspritz und Universalmörtel 610

Tepelno izolačná omietka (perlitová)

Cementový prednástrek na murivo všetkých druhov,
určený na vnonkajšie aj vnútorné účely. Úprava podkladu pre jadrové omietky, najmä na silne alebo
rozdielne nasiakavé stavebné materiály.

Zrnitosť

0 – 4 mm

Spotreba

cca 4 kg / m2

Balenie

30kg

1260 kg,
(42ks)

Zrnitosť
cca 17 kg / 3,2 m2 / 20 mmm
24ks
17kg

Spotreba

Murovacie malty

Haft und Armierungsmörtel MAX 8

Mauermörtel 950 M 5

Lepiaca a armovacia malta - SK certifikát

Špeciálna lepiaca malta na lepenie a armovanie
tepelnoizolačných dosiek (z polystyrénu a minerálnej
vlny). Ďalej ako stierkovacia malta ku kladeniu armovacej tkaniny na všetky rovné suché a nosné podklady. Lepenie a armovanie polystyrénu do výšky budov
22,5 m a minerálnej vlny bez obmedzenia.

Murovacia malta 5 N/mm2

Zrnitosť

0 – 0,5 mm

0 - 4 mm

Zrnitosť

Spotreba

lepenie: cca 4-6 kg /m2
stierkovanie: cca 4 kg/m2

30kg vrece cca 17 l,
1 t cca 570 l

Spotreba

Balenie

25kg

1200 kg,
(48ks)

1260 kg,
(42ks)

30kg

Vápenno-cementová malta na murovanie všetkých
druhov stavebných materiálov. Zodpovedá normálnej
murovacej malte G, triedy M 5.

Balenie

WDVS Klebe- und Armierungsmörtel 804

Planstein-Dünnbettmörtel 960 M 10

Lepiaca a armovacia malta - ETAG 004

Špeciálna lepiaca malta na lepenie a armovanie
tepelnoizolačných dosiek (dosky z polystyrénu, minerálnej vlny, korku a pod.) Ako stierková malta ku
kladeniu armovacích tkanín na tepelnoizolačné dosky
a všetky rovné, suché a predovšetkým nosné podklady.

Mimoriadne tepelnoizolačná jadrová omietka na strojové omietanie. Zodpovedá triede T2 podľa STN EN
998-1. Vzhľadom k veľmi nízkej hmotnosti môže byť
hrúbka jednej vrstvy 30 – 60 mm. λ = 0,12 W/m.K

Balenie

Kontaktné zatepľovacie systémy

Murovacie lepidlo na presné murovanie

Zrnitosť

0 – 0,5 mm

0 - 0,5 mm

Zrnitosť

Spotreba

lepenie: cca 4-6 kg /m2
stierkovanie: cca 4 kg/m2

1 vrece cca 20 l,
2 – 3 kg / m2

Spotreba

Balenie

25kg

1200 kg,
(48ks)

25kg

1200 kg,
(48ks)

Tenkovrstvové murovacie lepidlo na lepenie pórobetónových presných tvárnic a stenových stavebných
prvkov (napr. YTONG, PORFIX, YPOR, atď.). Min.
hrúbka vrstvy lepidla 1 mm.

Balenie

Lepidlá na obklady a dlažby
AG 650 FLEX S1 Flexkleber

Estrich/Beton 421

Flexibilné lepidlo C2TE S1

Cementový poter 20 N/mm2
Cementový poter určený pre vnútorné aj vonkajšie
prostredie. Zodpovedá značke CT-C20-F4.
Na realizáciu kotvených aj plávajúcich podláh.

Zrnitosť

0 - 4 mm

0 - 0,5 mm

Zrnitosť

Spotreba

cca 77 kg / m2 / 40 mm,
1 t pri 40 mm cca 13,0 m2

2 – 3 kg / m2

Spotreba

Balenie

1260 kg,
(42ks)

30kg

25kg

1200 kg,
(48ks)

Balenie

Anhydrit-Fliessestrich 459

Samonivelizačný anhydritový poter 20 N/mm

Samonivelizačná liata podlaha na báze anhydritu,
určená výhradne na vnútorné účely, predovšetkým vo
veľkopriestorových kanceláriách a bytovej výstavbe.
Zodpovedá značke CA-C20-F4. Na liatie kotvených
podláh, podláh na oddelovacej vrstve, plávajúcich
podláh a vykurovaných podláh.

Štandardné lepidlo na obklady a dlažbu C1
Zrnitosť

0 – 4 mm

0 - 0,5 mm

Zrnitosť

Spotreba

cca 72 kg / m2 / 40 mm,
1 t pri 40 mm cca 14 m2

2 – 3 kg / m2

Spotreba

Balenie

1260 kg,
(42ks)

30kg

25kg

1200 kg,
(48ks)

Vodovzdorné a mrazuvzdorné lepidlo určené na
lepenie nasiakavých obkladov a dlažieb v interiéri aj
exteriéri.

Balenie

FN 610 Bodenspachtel

Baukleber šedý/biely

Samonivelizačná cementová stierka 20 N/mm2
Samonivelizačná rýchlotuhnúca cementová zmes na
vyrovnanie povrchu a prípadné opravy minerálnych
podláh. Určená výhradne pre vnútorné priestory. Pre
následné kladenie podlahových krytín (dlažba,
koberce a pod.). Zodpovedá značke CT-C20-F6.

Flexibilné vodovzdorné a mrazuvzdorné profesionálne lepidlo určené na lepenie nasiakavých a nenasiakavých obkladov a dlažieb v interiéri aj exteriéri.
Na podlahové kúrenie, liaty asfalt a vyššie zaťaženie
tepelnými výkyvmi, na lepenie na sadrokartón.

AG 655 OBJEKTKLEBER C1

2

Výrobca suchých omietkových zmesí
Lozorno 932
SK-900 55 Lozorno
Tel.: +421 2 6010 2444
Fax: +421 2 6596 8221
E-mail: odbyt@hasit.sk

Jemná vápenná omietka (štuk) so zvýšenou
pevnosťou, určená pre povrchovú úpravu všetkých
typov jadrových omietok vo vnútorných i vonkajších
priestoroch; konečná úprava filcovaním. Max. hrúbka
vrstvy 2 mm.

Wärmedämmputz 852

Cementový prednástrek

HASIT SLOVAKIA s.r.o.

Jemná vápenná omietka (štuk) určená pre povrchovú
úpravu všetkých typov jadrových omietok vo vnútorných priestoroch; konečná úprava filcovaním. Max.
hrúbka vrstvy 2 mm.

Balenie

Handputz 690

www.hasit.sk

Sadrová stierka určená najmä na ručné spracovanie
vo vnútorných priestoroch s bežnou vlhkosťou, vrátane domácich kuchýň a kúpeľní. Určená pre povrchovú úpravu gletovaním. Vhodná pre sadrové, vápenné, vápenosadrové, vápenocementové omietky
aj sadrokartónové dosky.

FEIN-Kalkputz 160

Vápenno-cementová strojová omietka

Potery

Jednovrstvová sadro-vápenná omietka určená najmä
na strojové omietanie všetkých druhov stavebných
materiálov vo vnútornom prostredí; zvlášť vhodná pre
hladené (gletované) povrchové úpravy.

Lepidlo na obklady a dlažbu C1T
Zrnitosť

0 – 0,5 mm

0 - 0,5 mm

Zrnitosť

Spotreba

cca 1,5 kg / m2 / 1 mm
1 vrece cca 16,5m2 /1 mm

2 – 3 kg / m2

Spotreba

Balenie

25kg

1200 kg,
(48ks)

25kg

1200 kg,
(48ks)

Balenie

Vodovzdorné a mrazuvzdorné lepidlo určené na
lepenie nasiakavých obkladov a dlažieb v interiéri aj
exteriéri. Vhodné aj na lepenie na sadrokartón.

