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BIA Lehmfeinputz hliněná jemná omítka 

 ■ čistě přírodní jádrová omítka 

■ výborná akumulace tepla 

■ pro vnitřní prostory 

■ optimalizující klima v místnosti (přijímání a vydávání vlhkosti a tepla) 

■ zrnitost do 1 mm  

Č. art. Spotřeba 

cca hodnota 

Forma dodávky 

 

Prodejní balení 

 

114992 18 l / pytel = cca 2 m² při 15 mm = 25 kg/m² 42 pytlů / paleta 30 kg / pytel, 1.26 t / paleta 

201642 600 l / t = cca 40 m² při 15 mm = 25 kg/m² SILO SILO 
    

Popis 

BIA Lehmfeinputz je průmyslově připravovaná suchá mal-

tová směs ze speciálně vybraných hlín a minerálních přísad, 
se zrnitostí 0 – 1 mm, k přípravě jádrové hliněné omítky.  

Skládá se z minerálních složek a neobsahuje žádné chemické 
přísady.  

Hliněná omítka BIA Lehmfeinputz má velmi dobrou aku-
mulaci tepla, absorpci a desorpci vlhkosti a velmi dobře re-
guluje klima v e vnitřních prostorech.  

BIA Lehmfeinputz je ideální omítkou pro sanaci památkově 
chráněných staveb s hliněnými materiály a pro ekologickou 
výstavbu. 

Použití 

BIA Lehmfeinputz se používá jako jádrová  nebo vrchní 
omítka ve vnitřních prostorech. 

Je vhodná pro kuchyně a koupelny v domácnostech, nepou-
žívejte ji pro plochy ostřikované vodou.  

Lepení keramických obkladů na omítku BIA Lehmfeinputz 
se nedoporučuje.  

Je zpracovatelná v mnoha variantách. 

Vlastnosti 

■ čistě přírodní omítka 

■ výborná akumulace tepla 

■ pro vnitřní prostory 

■ optimalizující klima v místnosti (přijímání a vydávání 

vlhkosti a tepla) 

■ zrnitost do 1 mm  

Podklad 

Zdivo všeho druhu, plochy mezi konstrukčními prvky,  skele-

tové stěny, beton a nosiče omítek a hliněné jádrové omítky. 

Příprava podkladu 

Podklady musí být nosné, suché, bez prachu, šlemů a uvol-
něných částic.  

Oleje, mastnoty a jiné nečistoty, které vytváří separační 
vrstvu, nejprve odstraňte důkladným očištěním.  

Na beton a další hladké nebo nenasákavé podklady (např. 
extrudovaný polystyren) předem nanést ozubeným hladít-
kem pojicí můstek maxit multi 280. 

vápenopískové zdivo: 
V jedné vrstvě s předchozím řídkým nástřikem hliněné  
omítky. 

cihlové zdivo: 
V jedné vrstvě s předchozím řídkým nástřikem hliněné  
omítky. 

pórobeton: 
V jedné vrstvě s předchozím řídkým nástřikem hliněné  
omítky. 

hrázděné zdivo: 
V jedné vrstvě s předchozím řídkým nástřikem hliněné  
omítky. 

beton: 
Předem připravit pojicím můstkem z maxit multi 280 

dřevocementové desky (např. Heraklit): 
Ve 2 vrstvách a do horní třetiny vrchní omítkové vrstvy vložit 

maxit armovací tkaninu MW 

měkké dřevovláknité desky (např. Hobra): 

Obr .1  Podk la d  p ř i p r av i t 
předepsaným způsobem 

Obr.2 Nástřik omítky pomocí 
omítačky. 

Obr.3 Urovnání povrchu. Obr.4 Hlazení povrchu houbovým 
hladítkem. 
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Ve dvou vrstvách a do horní třetiny vrchní omítkové vrstvy 
vložit maxit armovací tkaninu MW. 

desky pro stavby z hlíny: 
Ve dvou vrstvách a do horní třetiny vrchní omítkové vrstvy 
vložit maxit armovací tkaninu MW. 

rákosová rohož: 
Ve dvou vrstvách.  

stěny z přírodních kamenů: 
Ve dvou vrstvách. 

Hliněné stěny: 
Stěny z pěchované hlíny se slámou omítnout dvěma vrstva-
mi a do horní třetiny vrchní vrstvy omítky vložit maxit ar-
movací tkaninu MW. 

Hotové panelové stropy:   
U kritických podkladů, jako jsou např. panelové stropy, je 
stále potřeba počítat s průhybem těchto konstrukcí. 

U špatně nasákavých nebo hladkých podkladů je proto po-
třeba v předstihu provést pojící můstek z maxit multi 280. 

U panelových stropů s velkými rozpony kde hrozí nebezpečí 
průhybu je potřeba připevnit nosič omítky. 

Labilní podklady, změny materiálů v podkladu a rohy otvorů 
vyztužte v horní třetině omítkové vrstvy vložením maxit 
armovací tkaniny MW. 

Příprava omítkové směsi 

Materiál se zpracovává běžnými omítačkami, míchačkami 
nebo silo míchacími pumpami m-tec SMP. 

Zpracování 

Vrchní jemně zrnitá / volně tvarovaná omítka: 
1. Na podklad nejprve nanést tenkou vrstvu BIA Lehm-

feinputz. 

2. Metodou "čerstvá do čerstvé" nanášet omítku až na 
požadovanou tloušťku. 

3. Omítku plošně urovnat "h-latí", a plošně vyhladit 
plastovým hladítkem 

4. Následně omítku uhladit jemným bílým latexovým 
houbovým hladítkem nebo vytvořit volnou strukturu 
povrchu vhodným nářadím.  

5. Po vyschnutí odstranit volná zrna 

Jádrová omítka: 
1. Po plošném urovnání "h-latí" (viz krok 3.) omítku 

ostře seříznout "v-latí" event. strhnout povrch škrabá-
kem a horizontálně zdrsnit. 

Tloušťka vrstvy v jednom pracovním kroku je u nasákavých 
podkladů maximálně cca 20 mm, u slabě nasákavých pod-
kladů cca 10 mm. 

Už zasychající hliněnou omítku je možné znovu zpracovávat 
zvlhčením vodou. 

VYTVRZENÍ PROBÍHÁ VYSYCHÁNÍM, PROTO PO NANE-
SENÍ ZAJISTIT ŘÁDNÉ VĚTRÁNÍ. 

Při dvouvrstvém omítání, musí být první vrstva řádně pro-
schlá a horizontálně zdrsněná. 

Další zpracování 

Čerstvou omítku chránit před rychlým vysycháním v důsled-
ku působení slunečního záření a / nebo větru.  

Nanášení další vrstvy 

Na jádrovou omítku: 
Po dokonalém vyschnutí (cca 1 den/mm) příp. po dosažení 
světle hnědého barevného odstínu je možné nanášet krycí 
stěrku, krycí nebo fixační nátěr. 

Pro krycí nátěr doporučujeme maxit Silikatfarbe I (vždy 
jako předběžný a krycí nátěr), pro krycí stěrku BIA Le-
hmspachtel nebo jako fixační transparentní nátěr maxit 
prim 3010. 

Fixační nátěr se zředí s vodou v poměru 1 : 2 a nanáší zdola 
nahoru kartáčem nebo houbou. 

Zvláštní upozornění 

V případě pochybností ohledně zpracování, podkladu nebo 
konstrukčních zvláštností si vyžádejte odborné poradenství.  
Dodržujte tloušťku vrstvy omítky podle platných norem. 
Nemíchat s jinými materiály. 

Skladování 

V dobře uzavřených originálních obalech je možno výrobek 
skladovat v suchých prostorech minimálně po dobu 9 měsíců 
od data výroby. Datum výroby viz tisk na straně obalu. 

Bezpečnostní pokyny 

Výrobek reaguje s vodou alkalicky; proto chránit pokožku a oči před zasažením. 

Noste ochranné brýle, nebo ochranný štít, pracovní rukavice. Při zasažení očí 
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nastavit 

recepturu na nízký obsah chromanu. Sledujte informace z aktuálního bezpečnost-

ního listu, aktualizace na www.maxit.cz. Ve ztuhlém stavu fyziologicky a ekolo-

gicky nezávadný. 

Související dokumenty 

Bezpečnostní list 

Právní upozornění 

Údaje v tomto listě jsou založeny na našich současných technických znalostech a 

zkušenostech. Kvůli široké škále možných vlivů při zpracování a použití našich 

výrobků nechrání zpracovatele před možnými vlivy vlastních zkoušek a pokusů 

při zpracování a použití našich výrobků a představují pouze všeobecné směrnice. 
Není možno z nich odvodit právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo 

vhodnosti pro konkrétní způsob použití. Zpracovatel musí vždy na svou vlastní 

odpovědnost dodržovat případná ochranná práva právě tak jako existující zákony 

a nařízení.  
Vydáním tohoto listu pozbývají platnosti všechny dřívější listy. 

Technické údaje  

Vydatnost a spotřeba materiálu: 1 tuna vydá na cca 600 litrů čer-

stvé malty; při tloušťce vrstvy 15 

mm cca 40 m2. 

Spotřeba materiálu: 

(Hodnoty se vztahují na plochý rovný podklad.) 

cca 25 kg suché malty na m2 při 

15 mm. 

Objemová hmotnost v suchém stavu: ≤ 1300 kg/m3 

Minimální vrstva: cca 10 mm 

Maximální vrstva: cca 20 mm 

Teplota zpracování: 

(prostor i podklad) 

+ 5°C až + 30°C, 

nezpracovávat při očekávaných 

nočních mrazech. 

Pevnost v tlaku po 28 dnech: > 1.5 N/ mm² 

Nasákavost: W1 

Propustnost vodních par: μ < 8  

Tepelná vodivost: λ < 0.4 W / mK 

Požární odolnost: A1, nehořlavé 

Zrnitost: 0-1 mm 

Použití ve vnitřních prostorech ano 

Použití ve vnějších prostorech: ne 

Potřeba vody: cca 7 l / 30 kg pytel, 

cca 23% 

Doba zpracovatelnosti: > 50 minut 

Míchací zařízení : PYTEL: 

m-tec duo-mix 

m-tec M3 a další. 

SILO:  

m-tec SMP PU  

Čistění nástrojů: Při každém přerušení práce je 

nutno pracovní nástroje očistit 

čistou vodou. 


