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Apneni izravnalni omet 
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OPIS  

INTOCIVILE 0.0 NATURALE je izravnalna masa v prahu za glajenje mavčnih površin. Ne 

vsebuje soli, kemikalij in hlapnih organskih snovi (HOS). Te značilnosti v kombinaciji z 

mineralnimi sestavinami mase zagotavljajo čistost, netoksičnost in možnost reciklaže 

izdelka, kar je v sozvočju z naravo in človekom. Uporaba INTOCIVILE 0.0 NATURAL je 

ekološko prijazna in omogoča dihanje površine na katero jo nanesete. Pazite, da te površine 

niso izpostavljene vlagi, bakterijam ali preveliki vsebnosti ogljikovega dioksida. Izdelek je 

posebej primeren za glajenje sten iz mavca oziroma obdelanih s finim ometom. 

PODROČJA UPORABE  

INTOCIVILE 0.0 NATURAL je priporočljiv za glajenje starih ali fino obdelanih novih sten in 

naredi mat gladek sloj. Lahko se nanaša na različne horizontalne ali vertikalne površine, 

notranjih ali zunanjih sten kot na primer rustikalne stene na osnovi apna ali cementa ali 

nove mavčne stene. 

NAČIN UPORABE 

Pred nanašanjem mešanice za glajenje INTOCIVILE 0.0 NATURAL je potrebno pripraviti 

podlago, da bo ustrezno vlažna. Če je površina gladka in slabo vpojna, jo je potrebno 

premazati pred nanosom mase za glajenje s primernim premazom, kot je na primer TC 

AGGRAPPANTE. Površine morajo biti čiste, brez prahu, razpoke pa sanirane s primernim 

izdelkom, kot na primer TC35. 

INTOCIVILE 0.0 NATURAL se nanaša ročno. Vsebina – vreča 16 kg se meša s 5 l vode. 

Gostoto mase določimo glede na željeno debelino nanosa. Meša se lahko ročno ali mehansko. 

Zmešano maso se pusti stati 10 minut nato se jo lahko nanaša na stene. 

Za optimalni rezultat se priporočata dva nanosa. Drugi nanos se aplicira ko se prvi že malo 

presuši. Če se prvi sloj preveč izsuši, predlagamo da se pred nanosom drugega sloja rahlo 

navlaži. Tako bo oprijem boljši. Ko se še drugi sloj presuši, predlagamo čim prejšnje brušenje 

obdelane stene. Najbolje je če steno lahko pobrusite že drugi dan po nanosu drugega sloja. 

TEHNIČNI PODATKI 

GRANULACIJA  0 – 0,0 mm 

PH MEŠANICE >12,5 

SPECIFIČNA TEŽA MOKRE MASE  KG/M2 1600 

OPRIJEM  0,3 Nmm2 FP-B 

PORABA  1,4 KG/M2/MM 

PAKIRANJE  16 Kg 

PRIMERNA TEMPERATURA ZA DELO Z MASO  od +5 do +22°C 


