MC informuje
Oxal WPw WTA

Sanační omítka WTA:
jednoduchá, klasická,
výkonná!

Sanační omítka WTA
n 	Velmi vysoký účinek akumulace soli
n 	Prostě hezké povrchy
n 	O tevřená difuzi vodní páry

Sanační omítky společnosti MC jsou vysoce odolné vůči
solím a nabízí Vám proto jistotu při jejich aplikaci na
podklady zatížené solí.
Vrchní omítka, která je otevřená difuzi vodní páry, a hydrofobní
nastavení pórů způsobují, aby se difúzní procesy přesunuly
z povrchu omítky do průřezu omítky, a aby se tak ve vodě
rozpuštěné soli nedostaly na povrch. Vysoká pórovitost omítek
zajišťuje mimořádnou kapacitu pro akumulaci solí.
Díky cílenému použití pórovité jádrové omítky v systému je
docílena životnost delší, než je tomu u běžné omítky.
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Zdivo

Běžná
omítka

Krystaly soli

Běžná omítka se působením
krystalizujících solí odlupuje.

Zdivo

Omítka se schopností
akumulace solí

Krystaly soli

Póry v systému sanační omítky nechají
krystaly soli vykrystalizovat bez
poškození omítky.
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Oxal WPw WTA

Zatížení podkladu solemi

Nízké

Střední

Omítka na prostřik
Omítka transportující soli

Egalizace

Exzellent STP 540

(volitelně)

Systém produktů s odolností vůči solím

Vrchní omítka

Omítka transportující soli,
bez obsahu cementu

Omítka se schopností
regulace vlhkosti plus

Omítka se schopností
regulace vlhkosti

Omítka pro akumulaci soli
(obětovaná omítka)

Vysoké

Exzellent STP 610

Omítka na prostřik
Egalizace

Exzellent STP historic

(volitelně)

Vrchní omítka
Omítka na prostřik

Exzellent STP 540

Egalizace
Vrchní omítka

Elegant MRP

Omítka na prostřik
Egalizace

(volitelně)

Elegant MRP

Vrchní omítka
Omítka na prostřik

Oxal VSM WTA

Egalizace

Oxal PGP

Vrchní omítka

Oxal WPw WTA

WTA (volitelně)

Oxal VSM WTA

Oxal VSM WTA*

Oxal PGP WTA

Oxal PGP WTA*

Oxal WPw WTA

Oxal WPw WTA*

* Při vysokých zatíženích solemi mají systémy sanačních omítek krátkou životnost (obětovaná omítka)

Systémová skladba - sanační omítka WTA
(střední až vysoká zatížení solemi)
Produkt

Spotřeba

Vrstva

Omítka na prostřik

Oxal VSM WTA

3,5 kg/m²

/

Egalizace

Oxal PGP WTA

1,0 kg/m²/mm

10 mm

Vrchní omítka

Oxal WPw WTA

1,1 kg/m²/mm

15 mm
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Čistě minerální –
čistě ekologická.

