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Výrobky Epasit sú vyskúšané v praxi. Na základe našich skúseností  a 

vedomostí, doporučujeme zákazníkovi, aby pred realizáciou prác priamo 
na stavbe , na vlastnú zodpovednosť vyskúšal jednotlivé materiály, aby 

zistil  ich techniku spracovania, spotrebu materiálu pretože každá 
stavba má iné pracovné i sanačné podmienky. 
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epasit  hb  
Striekaná súdržná omietka - špric 
 
 
Použitie 
epasit hb je striekaná  podkladová  omietka - špric, na vytvorenie súdržného mosta  pre  
nasledujúci epasit lpf  (sanačná   omietka),  alebo epasit dp (tesniaca  omietka). 
Je súčasťou sanačného systému epasit E 2000. 
 
Vlastnosti 
epasit hb je namiešaná, rýchloväzná, suchá cementová malta. Drží na hladkých, málo 
nasiakavých, ako i na drsných a  nasiakavých podkladoch. 
Je  odolná  voči  soliam a  zodpovedá   smerniciam  WTA pre  sanačné systémy. 
epasit hb nie je nebezpečná  látka v zmysle nariadenia o nebezpečných látkach a prepravných 
predpisov. 
 
Spracovanie 
Podklad očistiť od starej  omietky, farebných náterov, uvoľnených častí  muriva a chemických  
nečistôt. Murivo vyškárovať, vylomené časti domurovať. 
Z vnútornej strany bodové, alebo  plošné  priesaky  vody  utesniť epasitom sp (rýchloväzný 
cement),  prípadne epasit ds + epasit  sf (tesniaci tmel + tekutý rýchloviazač). 
Pokiaľ bolo vykonané ošetrenie proti soliam (sulfáty a chloridy), pomocou epasitu ssf  a vznikol 
pri tom biely  povlak na murive, je treba ho omiesť. 
epasit hb nanášať cca 1 deň  po ukončení ošetrenia proti soliam. 
Pri ošetrení proti nitrátovým soliam sa epasit hb nanáša na murivo hneď za čerstva. Obsah vreca  
- 30 kg  rozmiešať s cca  7 litrami čistej  vody na spracovateľnú zmes (špric). 
Pri veľmi  kritickom a rozdielne nasiakavom murive primiešať  do zámesovej vody epasit he 
(súdržná emulzia) v pomere 1:6 (súdržná emulzia : voda). Toto zodpovedá asi 1 litru epasitu he  
na 1 vrece epasitu hb. 
Nespracovávať pri teplotách vzduchu i podkladu nižších ako + 5ºC. 
Nahadzovať murárskou naberačkou (keľňou), omietacím mlynčekom. 
epasit hb ako podklad pod tesniacu omietku (epasit dp) nahodiť na celú plochu. 
epasit hb ako podklad pod  sanačnú omietku (epasit lpf) nahodiť sieťovo tak, aby bolo pokrytých 
len 50% plochy. 
Namiešaný epasit hb spracovať počas 1 hodiny. 
Nastriekaný  epasit hb pred  nanesením  prvej omietkovej vrstvy nechať stáť asi 1 týždeň. 
 
Spotreba: 
- ako pevnostný podklad pre nasledujúcu sanačnú omietku (epasit lpf) - cca  3 kg/m² 
- ako pevnostný podklad pre nasledujúcu tesniacu omietku  (epasit dp) - cca 5 kg/m² 
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Skladovanie 
Na suchom mieste cca 6 mesiacov. 
 
Forma dodávky 
Suchá malta, dodávaná vo vreciach po 30 kg. 
 


