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TECHNICKÝ LIST 

SanaP 

SanaP je plastifikačná a prevzdušňovacia prísada do cementových a vápenných mált.    
 Zlepšuje spracovateľnosť, uľahčuje nanášanie a zvyšuje odolnosť proti mrazu a vlhkosti. 
Umožňuje prípravu sanačných omietok na zvlhnuté murivo. 
Ako prísada do vápenno-cementových mált úplne nahradí stabilizačným a plastifikačným 
účinkom vápno. 
  
 
POUŽITIE: 

SanaP je vhodný na prípravu sanačných omietok pre sanáciu vlhkého muriva alebo 
muriva s vysokým obsahom výkvetotvorných solí. Omietka potom bráni prieniku vody v kvapalnej 
forme k povrchu, kryštalizácii výkvetotvorných solí v póroch a súčasne umožňuje voľnú difúziu 
vodných pár, čo má za následok prirodzený transfer vlhkosti murivom. Tým eliminuje tvorbu vlhkých 
máp, výskyt plesní alebo výkvetov. Životnosť sanačného omietkového systému mnohonásobne 
prevyšuje životnosť bežných vápenných alebo vápenno-cementových mált na vlhkých podkladoch.  

SanaP je vhodný aj do bežných cementových a vápenno-cementových mált na 
murovanie, omietanie a škárovanie. 
 Hlavný úžitok: 
1. Ekonomickosť. Úspora plynúca zo zníženia až vylúčenia dávky vápna a väčšieho objemu hotovej 
malty. 
2. Zlepšuje spracovateľnosť a súdržnosť čerstvej zmesi, uľahčuje nanášanie. Umožňuje použitie 
širšej frakcie piesku. 
3. Zvyšuje priľnavosť čerstvej malty k podkladu. 
4. Umožňuje murovanie a omietanie pri nižších teplotách (chráni maltu až do teploty -2°C). 
5. Zlepšuje tepelno-izolačné vlastnosti mált (v závislosti od miery prevzdušnenia a použitého 
kameniva) 
6. Znižuje možnosť vzniku trhlín v omietke, nedochádza k vykvetaniu solí, pôsobí proti korózii. 
7. Zvyšuje priedušnosť – vlhkosť je vo forme vodných pár odvádzaná preč, ale povrch omietky 
zostáva suchý. 
 
VLASTNOSTI: 
Vzhľad.  žltohnedá kvapalina 
Merná hmotnosť: 1,01 kg/l   
Obsah chloridov: 0 
Aplikačná teplota: +5℃ až +25℃ 
Prevzdušnenie: 10 - 40 % 
Vzájomná zlučiteľnosť s cementmi: všetky druhy cementov a vápna 
Čas spracovateľnosti čerstvej malty : max. 1 h. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE: 
Príprava podkladu: 
Sanovaný podklad musí byť súdržný, dokonale zbavený pôvodnej omietky, nečistôt a voľných častíc. 
Existujúcu omietku je nutné odstrániť na pôvodné murivo až cca 100 cm nad hranicu vzlínajúcej 
vlhkosti. Ložné aj zvislé škáry muriva je nutné vyškrabať do hĺbky cca 2 cm. Poškodené murovacie 
prvky je potrebné nahradiť alebo opraviť. 
Zloženie zmesi: 
Cement – portlandský (alebo troskoportlandský)  
Piesok: 

- Na murovanie: frakcia 0-4 mm 
- Pre jadrové omietky frakcia 0-2 mm 
- Pre štukové omietky a pre škárovacie malty (hrúbka škáry do 4 mm) frakcia 0-1 mm 

Pre zvýšenie tepelno-izolačnej schopnosti je možné použiť ľahčené kamenivo. 
Návrh zloženia konkrétnej zmesi sa musí vždy overiť dôkazovými alebo praktickými skúškami. 
 
Príprava malty: 
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Malta sa musí miešať strojovo (miešačka). Ak sa mieša iba malé množstvo, potom použiť vrtuľový 
miešač poháňaný el. vŕtačkou. Ručné miešanie nie je prípustné! 

SanaP sa pridáva do miešačky súčasne so zámesovou vodou, alebo ihneď po nej, a 
premieša sa. Za stáleho miešania sa ďalej pridáva piesok, cement a prípadne vápno.  
Dávkovanie: 
0,5 – 1,0 l na 50 kg cementu. 
Nanášanie malty: 
Nanášanie malty sa vykonáva ručne alebo strojovou omietačkou. Sanačný omietkový systém sa 
skladá z troch vrstiev.  
Odporúčaná hrúbka súvrstvia: 
Nad úrovňou terénu: 25 až 35 mm 
Pod úrovňou terénu (pivnice, oporné steny, atď.): 45-50 mm. 
Následné úpravy: 
Výsledný povrch je možné po 14 až 28 dňoch dodatočne pretierať silikátovými alebo silikónovými 
farbami. 
Ošetrovanie:  
Každá čerstvá vrstva omietky sa musí po nanesení chrániť pred rýchlym a nerovnomerných 
odparovaním vody (zakrytie, prípadné vlhčenie). 
 
LOGISTICKÉ INFORMÁCIE 
Kód výrobku Objem 

9.6.1. 1 liter 
9.6.2. 3 litre 
9.6.3. 5 litrov 
9.6.4. 10 litrov 
9.6.5. 20 litrov 
Skladovateľnosť 1 rok v originálne uzatvorených obaloch v krytých priestoroch pri teplote +2 °C až +30 °C. 
Chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením. V prípade zmrznutia pred použitím zvoľna rozmraziť a 
riadne premiešať.  
 
BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ OPATRENIA 

SanaP nie je pri správnom použití zdraviu nebezpečný. Avšak v súlade so všeobecnými 
opatreniami pre manipuláciu s chemickými látkami sa vyhnite styku s pokožkou alebo očami. Mali sa používať: 
ochranný odev, rukavice a okuliare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informácie tu obsiahnuté sú ponúkané v dobrej viere založené na výskume f. Selena a mali by byť presné. Keďže však 

podmienky a spôsob použitia výrobku sú mimo našej kontroly, tieto informácie by nemali byť použité ako náhrada za 

zákaznícky test, ktoré zisťujú, že výrobky Seleny sú plne vyhovujúce pre naše konkrétne použitie. Selena iba zaručuje, že 

výrobok spĺňa konkrétne predajné normy. Náprava pri porušení tejto záruky je obmedzená na vrátenie peňazí alebo na 

výmenu za výrobok iný než reklamovaný. Selena Co. S.A. neuznáva všetky iné záruky požadované za nesprávne použitie 

alebo predaj výrobku. Selena neuznáva zodpovednosť za žiadne náhodné poškodenia. Návrhy na použitie nesmú byť použité 

na porušovanie patentu.  


