Rozhodujete se vyměnit okna nebo dveře a hledáte řešení, jak
poté docílit dobře zapravené a hladké stěny? Sáhněte po materiálu, který vám práci zjednoduší. Snadného a rychlého napojení omítky na ostění oken a dveří dosáhnete pomocí sádrové
omítky Rimano Uni, popřípadě sádrové stěrky Rimano Prima.

O

kno je většinou menší než stavební otvor a na úpravu okolních
stěn a špalet se používá rozdílná
tloušťka materiálu, například 10 mm na
stěnu a 30 mm na omítky okolo okna.
U standardních vápenocementových
jádrových omítek by měl správně 1 mm
tloušťky omítky zrát jeden den. A teprve
po vyzrání by se měla nanést další vrstva.
To znamená velké časové zpoždění zapravení okna ve srovnání s úpravou stěny.
Jestliže však použijete sádrovou omítku,
časový rozdíl pro vyzrání jádrové omítky
a finální povrchové úpravy stěny není nutný. Pokud tedy potřebujete vytvořit vrstvu
omítky silnou 3 mm a vedle ní 30 mm,

tak to můžete provést najednou. Sádrová
omítka zatuhne současně.
Pro zapravení ostění oken nebo dveří
po výměně se používá sádrová omítka
Rimano Uni s dobou tuhnutí jedna hodina. Správně rozmíchaná směs je dostatečně hustá a okamžitě přilne k podkladu.
Omítka nevypadává a nestéká, materiál
se vmáčkne přímo do špalety. Malta dobře
přilne i v nadpraží a neodpadává na zem.
Výrazně se tak zkrátí pracovní čas při
opravách stěn a menší je i celková spotřeba materiálu. Určitě proto oceníte nejen
kratší pobyt zedníka v bytě, ale i jednodušší závěrečný úklid.
Sádrovou omítku můžete použít na
jakýkoliv stavební materiál (cihly, pórobeton, beton, sádrokarton). Stěnu ani
strop nemusíte pro docílení hladkého povrchu brousit, takže se v bytě
při opravách stěn vůbec nepráší.
Standardní vápenocementová
omítka při vysychání mění tvar –
praská, sesedá se a propadá. Sádrová omítka netrpí žádným z těchto
nešvarů. Po zabudování nového
okna či dveří se tedy neobjeví žádné
trhliny ani propadání materiálu.
Podrobnější postup a další informace o stavebních úpravách nejen
se sádrovými omítkami, ale i se sádro-


Sádrová omítka po navlhčení uvolní
jemnou sádru, kterou ještě za mokra
vyrovnáme všechny nerovnosti.

www.bydletvpanelu.cz

Sádrová omítka
 Lze ji použít na jakýkoliv stavební
materiál pro sjednocení vzhledu.
 Nemění tvar a nepraská.
 Ve srovnání se standardní vápenocementovou omítkou je práce rychlejší a s menší spotřebou materiálu.

kartonem naleznete
v knize Sádrokarton
zvládneme sami.
Rimano Uni je
ruční sádrová omítka
pro použití v interiéru, která je vhodná i pod keramické
obklady. Lze ji použít
na celoplošné omítání cihlového zdiva,
betonu, pórobetonu,
jádrové omítky, ale i na lokální opravy
omítek a vyspravení poškozených ploch,
například při výměně oken.
Rimano Prima je ruční
sádrová stěrka s vysokou
přilnavostí vhodná k povrchové úpravě relativně
hladkých ploch. Lze ji použít pro celoplošné stěrkování jádrové omítky, staré
omítky, betonu, pórobetonu, ale také pro lokální
opravy omítek a ploch. 
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OKNA

Ostění okna snadno a rychle
se sádrovou omítkou

