OPIS IZDELKA:
Omet–G je industrijsko pripravljena suha maltna mešanica
hidratiziranega apna, portland cementnega klinkerja,
grobega peska 0–4 mm in finega peska 0–1 mm za ročno
ometavanje zunanjih in notranjih zidov.
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OMET–G
GROBA PODALJŠANA MALTA ZA ROČNO
OMETAVANJE ZUNANJIH IN NOTRANJIH ZIDOV

SESTAVA:
Apno, cement, grobi pesek 0–4 mm, fini pesek 0–1 mm, dodatki.
PRIPRAVA OMETA:
Omet–G pripravljamo v prostopadnem mešalcu.
Na 25 kg mešanice dodamo 3,5–4,0 l vode. Da se zmes
popolnoma homogenizira, mešamo od 3–6 minut.
Med uporabo omet po potrebi ponovno premešamo.
PRIPRAVA PODLAGE:
Omet–G praviloma nanašamo na predhodno izvedeni
cementni obrizg. Priporočamo obdelavo s kontaktnim
obrizgom Omet–KO, nujen za vse gladke in vpojne podlage,
ki morajo biti čiste, primerne vlažnosti, nezamrznjene, brez
ostankov olj, soli in drugih nečistoč.
POSTOPEK VGRADNJE:
Omet–G se ročno nanaša na pripravljeno podlago z zidarsko žlico.
Po začetnem strjevanju ga porežemo z ravno leseno ali aluminijasto
letvijo ter z gladilko gladko zaribamo. Dela je potrebno izvajati v
skladu z navodili in gradbenimi normativi. Nadaljnjo finalizacijo
površin izvedemo po 14 dneh.
OPOZORILO:
Ometa–G ne vgrajujemo ob neprimernih
vremenskih pogojih, ki bi kakorkoli negativno vplivali na
kakovost izvedenih del. Za nepravilno izvedbo ali kvaliteto
del ne odgovarjamo. Delamo pri temperaturi nad 5°C.
PORABA:
Za 10 mm nanos od 12 do 14 kg/m².
ROK UPORABE:
Ob primernem skladiščenju v pokritem prostoru
6 mesecev od datuma polnjenja, vtisnjenega na embalaži.
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NAVODILA IN OBVESTILA GLEDE VARNOSTI
Vsebuje

Kalcijev hidroksid, cementni klinker, dodatki
H319 – Povzroča hudo draženje oči.
H315 – Povzroča draženje kože.
H317 – Lahko povzroči alergijski odziv kože.
P102 – Hraniti zunaj dosega otrok.
P262 – Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
P305 + P351 + P338 – Pri stiku z očmi
previdno izpirajte z vodo nekaj minut.
Odstranite kontaktne leče, če jih imate
in če lahko to storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem.
P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha
poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P302 + P352 – Pri stiku z kožo umiti z
veliko mila in vode.
P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno
obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

Proizvaja: GRADBENI MATERIALI d.o.o., Žerjav 80,
2393 Črna na Koroškem, Slovenija, +386(0)2 87 00 131

