INTOSTORICO
Sušilni omet

OPIS
INTOSTORICO je sušilni omet, pakiran v vrečah, brez soli, kemičnih dodatkov in hlapnih
organskih spojin (VOC). Te lastnosti v kombinaciji s skupno mineralnostjo sestavin
zagotavljajo čistost, netoksičnost in popolno recikliranje. Izbrane sestavine in čista apna
NHL 5, ki sestavljajo INTOSTORICO, omogočajo naravno porozno strukturo. Ta struktura
omogoča izjemno sposobnost sušenja in zračnost, kar omogoča izmenjavo pare med
notranjo in zunanjo površino. Z uporabo INTOSTORICO naredimo difuziven ekološki omet,
s čimer se prepreči nastanek škodljive kondenzacije in širjenja bakterij.

PODROČJA UPORABE
INTOSTORICO se uporablja za izvedbo sušilnih ometov na starih ali novih objektih (nanaša
se v debelinah do 4 cm) in za ponovno oblikovanje spojev. Enostavno izvedljiv s tehnikami,
ki se tradicionalno uporabljajo pri nanašanju apnenih ometov. INTOSTORICO lahko
nanašamo neposredno na horizontalne in vodoravne površine, ki so sestavljene iz različnih
opek. Na vse kompaktne ali slabo vpojne površine najprej nanesemo plast SPRIZZO PONTE
DI ADESIONE šele potem nanesemo omet INTOSTORICO.

NAČIN UPORABE
Pred nanosom ometa INTOSTORICO pripravimo steno: če je površina kompaktna ali ni zelo
vpojna najprej nanesemo SPRIZZO PONTE DI ADESIONE; za stene, ki so prizadete s
kapilarno vlago, je priporočljivo nanesti SPRIZZO ANTISALE.
Pred nanosom INTOSTORICO je priporočljivo rahlo navlažiti površino stene. INTOSTORICO
se lahko nanaša ročno z gladilko, zidarsko žlico ali zidarsko zajemalko, mehansko pa s
tradicionalno peristaltično črpalko ali strojem za omete (stator / rotor D5-2,5 PFT). V
primeru nanašanja s strojem za omete dolžina cevi ne sme presegati 20 m, glava pa mora
biti največ 6 m.
INTOSTORICO je v suhem stanju in ga je treba mešati z vodo približno 5-7 l na vrečo, odvisno
od želene konsistence. Debelina nanosa ne sme presegati 1-2 cm na nanos. V primeru, da
nanašamo več slojev je potrebno počakati, da se predhodni sloj posuši, da je površina
kompaktna. Za izravnavo površin nadaljujte z ravnanjem z zidarsko letvijo in zaključite z
brušenjem s plastično / leseno gladilko ali strganjem z gladilko. Če se plast INTOSTORICO,
ki je bila predhodno nanešena, izsuši, pred nanosom naslednjih slojev površino rahlo
navlažite. Ta postopek bo omogočil popoln oprijem na osnovni sloj. Da se izognete razpokam
na ometu, je priporočljivo položiti mrežico iz steklenih vlaken TCS GLASS CK 100. Mreža se
postavi v zadnji cm ometa. Pred nanosom končnega ometa INTOCIVILE v različicah 0,4 in
0,8 naravne ali bele barve Botticino počakate, da se omet INTOSTORICO posuši, pri čemer se
izračuna povprečno 2-3 dni sušenja za vsak cm. Čas sušenja se lahko razlikuje glede na
temperature in pogoje nanašanja. Ometi narejeni z INTOSTORICO niso primerni za zunanje
stene kjer zastaja voda, saj večja količina vlage lahko povzroči nastanek površinskih
madežev, in posledično zgodnjo degradacijo ometa.

TEHNIČNI PODATKI
GRANULACIJA 0 – 2,5 mm
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Sušilni omet

PH MEŠANICE >12,5
SPECIFIČNA TEŽA MOKRE MASE KG/M2 1810
OPRIJEM 0,15 Nmm2 FP-B
PORABA 14 KG/M2/MM
MEŠANJE 5-7 l vode na vrečo
PAKIRANJE 25 Kg
PRIMERNA TEMPERATURA ZA DELO Z MASO od +5 do +22°C
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