Technický list
DELAP ŠTRUKTURAL DS
(tenkovrstvová, dekoračná omietka na báze vodnej disperzie )
Použitie: Pre dekoratívnu tvorbu povrchu stien na vnútorné a vonkajšie použitie, vhodná aj pre
tepelnoizolačné systémy.
Zloženie a vlastnosti: DS omietka je malta, vyrobená z vysokohodnotných kremičitých pieskov,
prírodných drvených granulí a presne ladených chemických látok. Obsahuje špeciálne aditýva, ktoré
zabraňujú mikrotrhlinám. Omietky sú hydrofóbne. Majú vysokú súdržnosť k podkladu, dobrú
spracovateľnosť a vysokú výdatnosť. Sú vyvinuté na ručné spracovanie.
Podklad pre omietku: Podklad musí byť čistý, tuhý, odmastený, vyzretý min. 2 týždne. Podklad musí
byť napenetrovaný farebným penetrákom delap - penetra, podľa odtieňa omietky. Po 24 hod. je možné
aplikovať omietku.
Spracovanie: Nanáša sa nerezovým hladidlom. Hrúbka nanesenej vrstvy zodpovedá maximálnej
veľkosti zrna. Nanesenú hmotu vyhladíme hladidlom z UH, alebo z dreva na požadovanú štruktúru.
Plochu je nutné omietnuť bez prerušení prác. V letnom období omietku treba chrániť pred priamym
slnečným žiarením, dažďom a proti vetru. Inak môže dôjsť k rýchlemu vyschnutiu a jej následnému
popraskaniu povrchu a pod.
Upozornenie: Pri teplotách pod +5˚C a pri očakávaných mrazoch sa nesmie omietka nanášať. Pri
teplotách nad +25˚ C treba práce prerušiť. Je zakázané používať cudzie látky. Pri práci treba používať
ochranné rukavice. Pri styku s pokožkou treba umyť ruky s mydlom a vodou a pokožku treba ošetriť
vhodným ochranným krémom. Pri vniknutí do očí, treba vypláchnuť oči prúdom čistej vody. Pri
požití, alebo vniknutí do ústnej dutiny treba vypláchnuť ústa vodou, vo vážnejších prípadoch vyhľadať
lekára.
Výdatnosť:
Zrnitosť
Veľkosť zrna
Spotreba na 1m2 pri ideálne
rovnom podklade
R-DS 1,5
R-DS 2,0
HŠ-DS 1,5
HŠ-DS 2,0

1,5 mm
2,0 mm
1,5 mm
2,0 mm

cca.2,2-2,5 kg
cca.2,5-3,0 kg
cca.2,2-2,5 kg
cca.3,5-3,7 kg

Balenie a skladovanie: Vedrá z UH 25 kg, 15 kg. Skladujte v suchom prostredí. Cez zimné obdobie
skladujte v zateplených skladoch. POZOR! Omietka nesmie zamrznúť! Záručná doba je 1 rok od
dátumu výroby v neporušenom obale.
Farebné odtiene: Základná farba je biela. Na požiadavky zákazníka je možné farbiť pigmentovými
pastami podľa vzorkovníka výrobcu.
Dozor: V zložení a vo výrobe je kontrolovaná vlastným a cudzím dozorom.
Doba schnutia: nelepivá: 4 hod,.suchá:6-8 hodín, úplne suché: 20-24 hod.
Špecifická hmotnosť: 1,8 kg/l(kg/m3), viskozita: hustá.
Výrobca nezodpovedá za vady vzniknuté nevhodným spracovaním a skladovaním.
Výrobca predpokladá pri aplikácií základné odborné vedomosti.
Dodržanie podmienok na technickom liste nezbavuje realizátorom povinnosti v konkrétnych
prípadoch previesť skúšku vhodnosti aplikácie materiálu.
Pigmentuje sa v systéme HET III.CS, Color Harmony.
Pre použitím omietku treba premiešať el. miešadlom v trvaní 2-3 min.

