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epasit  lpf  WTA  
Sanačná  omietka 
 
 
Použitie 
epasit lpf slúži na omietanie vlhkého a soľami poškodeného muriva obzvlášť pivničných 
priestorov a soklových častí budov. Je  špeciálne vhodná  na staré murivo, na vonkajšie, ako aj 
vnútorné plochy. 
Je súčasťou sanačného systému epasit E 2000. 
 
 
Vlastnosti 
epasit lpf je  suchá pracovná malta z minerálnych  pojív  a prísad. Vyznačuje  sa vysokou  
paropriepustnosťou,  pórovitosťou a nízkou kapilárnou nasiakavosťou. Tým je spôsobené, že 
vlhkosť zo základov môže cez omietku prenikať iba vo forme vodných pár. Soli sa ukladajú v 
póroch omietky, nemôžu prenikať na jej povrch a vytvárať tak výkvety. 
epasit lpf zodpovedá  smerniciam WTA (vedecko-technická  spoločnosť pre ochranu pamiatok a 
sanáciu stavieb ) podľa  listu 2-2-91. 
Je odskúšaná a chránená  podľa DIN 18557 "Pracovná malta" 
 
 
Spracovanie 
Starú omietku úplne  odstrániť do výšky cca 1 m nad oblasť viditeľného napadnutia soľami resp. 
vlhkosťou. 
Murivo vyškárovať  do hĺbky cca 2  cm, poškodené, uvoľnené murivo nahradiť, domurovať. 
Plochy  očistiť  dosucha  pomocou  oceľovej  kefy, tlakom vzduchu prípadne opieskovať. 
Nečistiť vodou, alebo parou. 
Stavebný odpad ihneď odstrániť. 
Podklad, vytvorený z epasitu hb (obhodiť 50% plochy) nechať vytvrdnúť cca 1 týždeň. 
Nespracovávať pri teplotách nižších ako + 5°C. 
Obsah  30 kg  vreca zmiešať  s  cca  4,5 -  5 litrov  vody (podľa poveternostných  vplyvov)  na  
spracovateľnú  masu,  bez hrudiek. 
Minimálny čas miešania je 3 min. 
epasit lpf  môže byť nanášaný  ručne, alebo strojne. 
Je nutné zamiešať len toľko malty, koľko spracujeme  počas 1 hod.  
Minimálna hrúbka  vrstvy je 2 cm,  pri hrúbkach nad 3  cm nanášať viacvrstvovo. 
Jednotlivé  vrstvy vyčesať  vodorovne zubatým  hladítkom a nechať vyzrieť min 5 dní. 
Pri veľmi kritickom podklade vložiť do omietky vhodnú sieťovinu - a to tak, aby  sieťovina bola 
uložená  v cca 1/3 hrúbky omietky od podkladu. 
Omietku chrániť pred rýchlym vysušením (slnečné žiarenie, vietor), vo vnútorných priestoroch 
opatrne temperovať, zvýšenú relatívnu vlhkosť znižovať (vetranie, odvlhčovanie). 
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Keď povrch  začne tvrdnúť vyhladíme  ho vhodným, jemným hladítkom  (filc, polystyrén). 
Ako  povrchové omietky,  alebo farby  môžu byť použité len  také materiály, ktoré  
neovplyvňujú priepustnosť vodných  pár a zároveň sú prinajmenšom na vonkajšej vrstve 
vodoodpudzujúce. 
 
Zo "Systému E 2000" sú na tento účel zvlášť vhodné: 
  epasit  spf - sanačná omietková farba , alter. Alsecco Si 
  epasit   ff - vláknom vystužená farba 
  epasit   sg - sanačný glät 
  epasit  sef - sanačná  stierka 
  epasit ep/k - šľachtená omietka škriabaná  
  epasit ep/r - šľachtená omietka mníchovská  hrubá  
  epasit ep/w - šľachtená omietka ručne nahadzovaná  
  epasit ep/s - šľachtená omietka zdrsnená zatieraná  
 
Spotreba 
 cca 13 - 15 kg/m² na 1 cm hrúbky omietky 
 
Skladovanie 
Na suchom mieste cca 6 mesiacov. 
 
Forma dodávky 
Suchá  malta dodávaná  v 30 kg vreciach. 
 
Technické údaje 
 podľa "WTA Merkblat 2-2-91 / DIN 18555) 
 
Objemová  hmotnosť čerstvej malty                 1,42 kg/dm³ 
Pórovitosť čerstvej malty                                  33 % 
Objemová  hmotnosť zatvrdnutej  malty           1,32 kg/dm³ 
Pórovitosť zatvrdnutej malty                             46 % 
Difúzny odpor (  hodnota)                                 8,6 
Koeficient kapilárnej nasiakavosti                    0,09 kg/m²h0,5 
Kapilárna nasiakavosť                                       2 - 3 mm 
Pevnosť v ťahu za ohybu                                   1,4  N/mm² 
Pevnosť v tlaku                                                  3,9  N/mm² 
Pomer pevností                                                  2,8 
 
epasit lpf nie je nebezpečná  látka v zmysle predpisov o nebezpečných látkach a prepravných 
predpisov. 


