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Správnost a providitelnost navržené 
konstrukce, tl. Omítky vzhledem k typu 

podkladu, účel místnosti 

Osvětlení místnosti, přístup k proudu a 
vodě, teplota místnosti +5 až 30 °C, 

vlhkost do 50%

Hrubá stavba, svislé konstrukce, podkladní vrstva podlah, 
stropy, střecha, prostupy, elektro, omítnuté drážky, osazeny 
zárubně, zaslepeny zásuvky, rámy oken, zakrytá okna těsnící 

páskou, vyplněné ložné spáry, styčné spáry

Rovinnost, svislost, odchylky, rovnoběžnost, 
rozměry místností odpovídají projektu, jakost 
podkladu, vlhkost do 5%, správnost osazení 

zárubní, pěna mezi stropem a příčkou

Příprava sádrové omítky RIMAT 100 DLP, nasypeme směs v poměru 1,5 
kg směsi na 1l studené čisté vody do míchací nádoby. Počkat 3 - 5 minut, 
až sypká směs nasákne vodu a směs promícháme vrtačkou s míchacím 
nástavcem. Zpracovatelnost směsi minimálně 120 minut.

Větší spáry, díry ve zdivu (např. ulomené hrany tvárnic) a drážky instalací 
nejprve zaplníme sádrovou omítkou. Větší spáry necháme zatvrdnout 
cca 2 hodiny.

Na stěnu ho připevníme hlazený drát upravený na výšku místnosti jako 
omítník sádrovou omítkou bezprostředně před natahováním omítky.

Osazení rohových lišt na rohy stěn místností

Na hranu okenního rámu nalepíme samolepící APU lištu. Kolmé špalety 
docílíme tak, že po nalepení APU lištu na okno a podle ní potom osadíme 
rohovou lištu. Osazení rohových lišt u okenních špalet provádíme 
pomocí dostatečně husté omítkové směsi.

Sádrové omítky se aplikují ručně natahováním pomocí nerezového 
hladítka. Nanášejí se v jednom pracovním kroku. Je vhodné
plochu srovnat pomocí hliníkové „h“ latě. Jednotlivé pracovní kroky pro 
nanášení jsou shodné pro stěny a stropy.

Po zavadnutí srovnaného povrchu se povrch omítky „roztočí“ 
navlhčenou pěnovou houbou. Správný okamžik pro navlhčení je ten,
kdy při přitlačení dlaně na stěnu je podklad již pevný , ale prstem ještě 
můžeme vmačknout důlek.

Sádrového šlemu využijeme pro vyhlazení povrchu pomocí nerezové 
špachtle do požadované kvality.

Nakonec odtrhneme ochranný pásek z APU lišty. 
Ten bránil poškození okenního rámu nářadím při 
provádění omítky.

V závislosti na savosti podkladu 
zředíme penetrační nátěr vodou 

podle návodu na obalu. V závislosti na 
savosti podkladu zředíme penetrační 
nátěr vodou podle návodu na obalu.

Po prvních kontrolách, se 
převezme staveniště, provede se 

nezbytný úklid po předchozích 
profesích a připraví se nářadí 

podle výpisu nářadí.

Po penetrování je nutné nechat 
penetraci vyschnout a zavadnout, 

technologická přestávka trvá 
alespoň jeden den.

Montáž lešení provádí 
oprávněná osoba na těžko 

přístupných místech.

Po penetrování je nutné nechat 
penetraci vyschnout a zavadnout, 

technologická přestávka trvá 
alespoň jeden den.

Demontáž lešení provádí 
oprávněná osoba.

Po dokončení omítání se provede 
finální úklid pracoviště do takové 
míry, aby nebránil další profesi ve 

výkonu práce.

Při závěrečné kontrole se měří 
rovinnost pomocí 2m latě, svislost a 

přímost hran, přídržnost omítek, 
drsnost a stejnoměrnost povrchu. 

Barevné provedení se provádí vizuálně.
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