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MOZAIKOVÁ OMIETKA 

 

MO 
 

 

POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: Dekoračná mozaiková kamienková omietka pre exteriérové a interiérové 
použitie. Tvorená zmesou farebných kremičitých pieskov v zrnitosti  cca 1,6 
mm. Pre plošné, alebo miestne dekoračné a ochranné úpravy omietok 
v exteriéroch. V exteriéroch nie je vhodná pre vodorovné plochy bez 
zaisteného odtoku vody. 

  

Vlastnosti:  vodou riaditeľná 
  mechanicky veľmi odolná 
  elastická 
  prepúšťa vodné pary 
  určená pre vnútorné aj vonkajšie použitie 
  

Farebný odtieň: viz vzornica 
  

Hustota: 1,84 g/cm3 
  

Upozornenie: materiál je robený zmesou prírodných farebných pieskov – preto je nutné 
jednotlivé stavebné celky robiť z jednej výrobnej šarže, prípadne viac šarží 
zmiešať k dosiahnutiu rovnomerného výsledného odtieňa. 

 

SPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: musí byť čistý, nosný suchý ( max. 4,5 obj.% vlhkosti ) a odmastený, zbavený 
biotického napadnutia a opatrený penetráciou. Nerovnosti v podklade 
zarovnať vonkajšou stierkovou hmotou.   
Vhodné podklady: vyzreté omietky, betóny, či stierkové hmoty, 
sádrokartonové dosky, tvrdené vlákninové a azbestocementové dosky. 
Vhodnosť ostatných podkladov konzultujte s technikmi našej firmy. 

  

Príprava podkladu: pred nanášaním omietky, musí byť podklad ošetrený penetráciou Komfort 
KOM 4, prípadne penetráciou düfa D28, alebo P825 prefarbenou cca do 
rovnakého farebného odtieňa, ako aplikovaná omietka. Nesúdržné a silno 
savé podklady dopredu ošetriť hĺbkovou penetráciou, napr. Komfort KOM3, 
alebo düfa D14 alebo D15. 

  

Spôsob nanášania: nerezovým hladidlom 
  

Postup nanášania: obsah vedierka dôkladne premiešať pomalým miešadlom až ku dnu 
(nešľahať). Riedenie max. do 2% vodou. Nerezovým hladidlom produkt 
najskôr naniesť na podklad, pracovať pritom odspodu navrch, až sa dosiahne 
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vrstva o hrúbke veľkosti zrna t.j. cca 1,6‐2 mm. Ihneď, alebo najneskôr do 10 
min. (podľa teploty), povrch opäť nerezovým hladidlom vyhladiť. 
Nespracovávať na priamom slnku, za hmly, dažďa, alebo silnom vetre. 
Jednotlivé stavebné plochy (steny, sokle, atď.) nutné spracovať bez 
prerušenia a napojovania do „živého“ materiálu. Mliečny zákal mizne zo 
zasychaním materiálu. V prípade dlhodobého prevlhnutia sa môže tento 
zákal znovu objaviť v neskoršej dobe. 

  

Teplota pri spracovaní: produkt nesmie byť aplikovaný na priamom slnku. Dbať, aby počas 
nanášania a schnutia neklesla teplota objektu a okolitého vzduchu pod  5°C. 

  

Doba schnutia odolnosť proti dažďu: cca po 24 hod. 
pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: vytvrdené po: 1 ‐ 3 dňoch 
 *Pri nižších teplotách lebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. 
  

Spotreba*: cca 4,0 – 4,5 kg/m2  
 *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu 

doporučujeme previesť zkušobný náter. 
  

Riedenie: vodou 
  

Čistenie nástrojov: ihneď po použití očistiť vodou, počas pracovných prestávok nechávať 
ponorené vo vode. 

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE 
 

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk. 
 

OSTATNÉ INFORMÁCIE 
  

Veľkosť balenia: 25,0 kg 
  

Skladovanie: v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok  si uchováva svoje úžitkové 
vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného 
na obale. 

  

Zaradenie a likvidácia 
odpadov a obalov: 

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk. 
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Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť 
podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne 
správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej 
skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. 
Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania 
našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť. 

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612. 
Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha ‐ Horní Počernice, 

tel: 326 375 830, e‐mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz. 
 

 
 


