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GRADBENI OMET 

 

 Opis izdelka:  

Gradbeni omet, ki se hitro veže za neposredno 

nanašanje. Uporablja se za polnjenje lukenj, 

namestitev električnih inštalacij, glajenje grobih 

ometov ali ostalih ustreznih podlag z normalno 

nosilnostjo. 

 

 

 

 

Razvrščanje po normi:  

 

V skladu s EN 13279-2:2014 

 

Prednosti: 

 

✓ Odličen oprijem na podlago 

✓ Visoka odpornost 

✓ Združljivost z vsemi vrstami sten in betona 

✓ Hitro doseganje trdnosti 

 

Nanašanje: 

 

✓ Pritrditev električnih kablov 

✓ Primerno za popolno ometanje 

✓ Primeren za lepljenje mavčnih okraskov 

 

Tehnični podatki 
 

Čas dela ~ 8 minut 

Poraba  ~ 1 kg/m²/1mm 

Moč prekrivanja  ~ 5 m²/ 5 kg                            ~ 25 m²/ 25 kg 

Razmerje mešanja ~ 2.55 l vode : 5 kg        ~ 13 l vode : 25 kg  

Temperatura nanašanja 5° - 30 ° C 

Trdnost oprijemanja  0.8 MPa 

Subtilnost – vsebnost delcev večja od 200 μm, 

[%] 

0.8 % 

Reakcija na požar A1 

Rok trajanja 6 mesecev 

 

Navodila za uporabo: 
 

1. Priprava podlage: Površina podlage mora biti čista, brez prahu in maščobe, kot so 

opažna olja ipd. Premazi na površini, ki nimajo obremenitev se morajo odstraniti. Slabo 

oziroma zelo vpojne površine morajo biti predhodno premazane z ustreznimi 

osnovnimi premazi za kontrolo vpijanja in adhezije ali jih enostavno navlažite z vodo. 

 

2. Mešanje: Z vodo delno napolnite dobro očiščeno nekovinsko posodo. Temu počasi 

dodajajte ustrezno količino gradbenega ometa (razmerje omet:voda mora biti 

približno 1:0,55). Tako dobljeno mešanico pustite, da počiva in počasi zmešajte ročno. 

Pripravite količino, ki bi jo porabili v 5 minutah! 
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3. Odvisno od dodane količine ometa se pripravijo 3 vrste mešanice ometa. 

 

1) Močan omet (prva roka) 

Pri njem količina odložene mešanice mora biti 1–2 mm nad ravnijo vode. Primeren za 

prvo plast ometa. 

2) Srednji omet (druga roka) 

Ko se določena količina suhe mešanice doda v posodo in obori v vodi, nad njo mora 

ostati 1–2 mm vodne plasti. Primeren za drugo plast mavčnega ometa kot tudi za 

lepljenje el. kablov, el. omar itn. 

3) Šibek omet (tretja roka) 

Količina suhe mešanice mora dosegati ½ količine vode. Pustite 2 minuti, premešajte in 

pustite, da potegne. Pred začetkom dela odstranite odvečno količino vode. Cilj te 

operacije je glaziranje površine po nanosu močnega ali srednjega ometa. 

 

Posebne opombe:  
 

✓ Obvezno uporabljajte brezhibno čista orodja brez sledi rje. V nasprotnem lahko pride 

do pomembne spremembe lastnosti izdelka in časa vezanja. 
✓ Izogibajte se drastičnim temperaturnim spremembam pri prezračevanju delovnih 

prostorov. 
 

Pakiranje in skladiščenje: 

 

✓ Papirnate vreče 5 kg. 120 vreč na paleti. Teža palete 1200 kg. 

✓ Papirnate vreče 25 kg. 40 vreč na paleti. Teža palete 1000 kg. 
✓ Hraniti in prevažati v dobro zaprtem originalnem pakiranju v zaprtih, suhih in 

prezračevanih prostorih. 
✓ Izdelek je ustrezen za uporabo 6 mesecev od datuma proizvodnje. 
✓ Lastnosti izdelka so zagotovljene le, ko se izdelek pravilno hrani in uporablja. 
✓ Če izdelek pride v stik z vlago, nastanejo grudice kar zmanjšuje njegovo kvaliteto in 

skrajšuje čas vezanja. 
  

Priporočila v zvezi varnosti: 
 

✓ Proizvod ni razvrščen kot nevaren. 
✓ Priporoča se uporaba zaščitnih rokavic, maske in zaščitnih očal pri nanašanju izdelka, 

da bi se preprečilo tveganje od vdihavanja ter draženja kože in oči. 
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