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Enostavno uporabljiva apneno-cementna malta za zidanje in ometanje. 
Primerno za zunanjo in notranjo obdelavo.  
 
Namen uporabe:  
Zidarska malta in malta za ometavanje je vsestransko uporabljiva apnenčasta 
cementna malta, ki se jo lahko uporabi tako za zidanje ter za ometanje 
predhodno nabrizganih sten v notranjosti in zunanjosti. Posebno primerno za 
popravila: Malta skupine MG II. 
 
Material:  
Zidarska malta in malta za ometavanje vsebuje apnenec in cement, se strdi 
hidravlično in odgovarja malti skupine MG II. Poleg tega se odlikuje po svoji prilagojeni zmogljivosti 
zadrževanja vode in dobri spojnosti. Zidarska malta in malta za ometavanje je po strditvi odporna proti 
vremenskim razmeram, aktivno diha in je odporna proti zmrzali. Zidarska malta in malta za ometavanje 
vsebuje v skladu s tehnični predpisi za ravnanje z nevarnimi snovmi (TRGS) 613 malo kromatov. 
 
Podlaga:  
Podlaga mora biti trdna, nosilna, čista in prosta prahu. Stoječo vodo, olje ali zamazanost z maščobami je 
potrebno odstraniti. Pred nanosom ometa je potrebno površine zmočiti ali poškropiti. Močno vpojne podlage 
je potrebno predhodno obdelati z lepilno emulzijo. Pri zidanju je potrebno v danem primeru zidake 
predhodno zmočiti.  
 
Uporaba:  
Zidarska malta in malta za ometavanje med neprekinjenim mešanjem zmešajte s pribl. 1,3 l čiste vode na 
10 kg pakiranja v malto brez grudic. Po potrebi je za pripravo želene gostote potrebna naknadna odmera. Ne 
namešajte več malte, kot jo dejansko porabite v 2 urah. 
 
Malto nanesite enakomerno s pomočjo zidarske žlice ali lopatice. Kot omet nanesite v debelini pribl. 10 mm, 
odstranite z zidarsko žlico in zribajte z gladilko. Zidarske malte in malte za ometavanje ne smete uporabljati 
na podlagah, ki so vezane z mavcem. 
 
Ne obdelujte pri temperaturah zraka, materiala in podlage, nižjih od +5 °C. Zaščitite sveže zidovje in/ali omet 
pred prehitrim odvajanjem vode (npr. izogibajte se prepihov ali sončnih žarkov), pred zmrzaljo in padavinami. 
 
Čas obdelave in strjevanja:  
Čas obdelave pri + 20 °C znaša pribl. 2 uri. Pred nanosom gornjega ometa se mora Zidarska malta in malta 
za ometavanje na mm debeline nanosa strjevati po en dan. 
 
Poraba:  
Za malto za ometavanje potrebujete na 10 mm debeline nanosa pribl. 15 kg/m². Za stensko malto se poraba 
računa glede na format kamna. Pri uporabi kamnov tankega formata 2 ter širini stene 11,5 cm potrebujemo 
pribl. 32 kg/m². 
 
Skladiščenje:  
suho in strokovno. 
 
Dobavna oblika: 
10-kg vreča 
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Sestavine: 
Apnenec, cement, dodatki, dodatne substance. 
 
Napotek: 
Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C/65 % relativne zračne vlage. 
 
Upoštevajte navodila na embalaži. 
 
Proizvod vsebuje cement in reagira na vlago/vodo alkalno. Zato zaščitite kožo in oči. V primeru stika 
načeloma sperite z vodo. V primeru stika z očmi nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Glej tudi natis na 
vrečki. 
 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh ni mogoče moč prenesti na vsak 
primer uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega 
razvoja si pridržujemo pravico to tehničnih sprememb. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji. 
 

Nadaljnje informacije preko:  
direktne številke servisne službe:  0049 (0) 180/3 000 462   
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