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Oblast použití 

Technická data 

Balení 

Informace 

Zpracování 

Bezpečnost a ochrana zdraví  

 

 

 
Rimano UNI je sádrová omítka s hlazeným 
povrchem pro ruční zpracování. 
Složení: Směs jemné sádry, vápenného hydrátu, 
perlitu a přísad ke zlepšení zpracování  
a přilnavosti.  
Barva: šedobílá 

 
 
 

Rimano UNI je sádrová omítka vhodná pro ruční 
omítání betonu, stabilního zdiva a plášťových 
betonových konstrukcí na stěnách a stropech  
v interiérech s obvyklou vzdušnou vlhkostí 
včetně domácích kuchyní a koupelen.  
Materiál je zejména vhodný pro zapracování 
ostění oken. Doporučená tloušťka omítky je  
5 – 30 mm (pod keramický obklad minimálně  
10 mm). 
Při omítání na hladké betonové plochy musí být 
nejprve použit Základní penetrační nátěr. 
 
 
 
 
Příprava materiálu:   Směs se vsype do čisté 
vody a po cca třech minutách se rozmíchá do 
hladka ručně či elektrickou metlou. 
Příprava podkladu:   Podklad musí být suchý  
a čistý, zbavený prachu, mastnoty a jiných 
nečistot (např. separační olej, nesoudržné 
zbytky starých povrchových úprav apod.). 
hladké nesavé betonové plochy až po jejich 
úpravě Základním kontaktním nátěrem. 
Nanášení:  Omítka Rimano UNI se nanese na 
připravenou plochu. Povrch se uhladí ve dvou 
směrech – svisle a vodorovně. 
 
 
 

 
Tloušťka aplikace   5 – 30 mm 
Zpracovatelnost               cca   60 minut 
Spotřeba                cca 800 g/m2/mm 
Třída reakce na oheň:       A1 
 
Klasifikace podle  ČSN EN 13279-1: 
A1-B1/20/2 
 

 

 
Změny poměru suché směsi a vody se projeví 
na vlastnostech zpracovávané směsi, zejména  
době tuhnutí a výsledné pevnosti.  
 
Materiál by měl být zpracován do 12-ti měsíců 
ode dne výroby. 
Otevřené balení je nutno spotřebovat do  
3 měsíců. 
 
Produkt je nutno skladovat v suchém prostředí 
při teplotách v rozmezí +2°C - +30°C. 
Působením vlhkosti na produkt před jeho 
zpracováním může nastat změna fyzikálních 
vlastností, resp. snížení reaktivnosti s vodou. 
K ochraně produktu během nebo před jeho 
zpracováváním je třeba otevřené nebo porušené 
pytle náležitě ochránit před působením vzdušné 
vlhkosti. 
 
 
 
Přípravek je klasifikován dle 67/548/EEC a 
1999/45/E jako nebezpečný. 
Klasifikace přípravku: Xi  Dráždivý 
Výstražný symbol bezpe čnosti:  Xi 
R – věty:  
R41  Nebezpečí vážného poškození očí 
S – věty:  
S2    Uchovávejte mimo dosah dětí 
S26  Při zasažení očí okamžitě důkladně    
         vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou   
        pomoc 
 
 
 
25    kg / pytel     30 ks / paleta =  750 kg 
 
 
 
 
Další informace získáte na lince technického 
servisu Rigips:  
+420 296 411 800 
+420 724 600 800 
e-mail: ctp@rigips.cz 
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