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TEXT + FoTo: ZPRACOVáNO VE SPOLUPRáCI SE STAVMAT STAVEbNINy A FIRMOU bAUMIT
VizualizacE dETailu: ADAM MRAVíK

sEriál: hrubá stavba v dEtailu

Oprava fasádní  
omítky s trhlinami 
většími než 0,5 mm
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  1 |  Původní podklad s trhlinami očištěný od nečistot
  2 |  renovační stěrka baumit multiwhite 
  3 |  Výztužná sklotextilní mřížka baumit StarTex
  4 |  První vrstva fasádní barvy baumit StarColor 
  5 |  Druhá vrstva fasádní barvy baumit StarColor

deTaiL obnovy Fasádní omíTky
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01 | Šířka trhlin
Před volbou dalšího postupu se nejprve ověří 
šířka trhlin kalibrovaným měřítkem.

02 | Očištění trhlin
U trhlin širších než 0,5 mm se v prvním kroku 
z jejich povrchu odstraní uvolněné části pomocí 
stěrky (tzv. špachtle). Zbylý povrch omítky musí 
být nosný, suchý, nezamrzlý, bez prachu, nečis-
tot, uvolňujících se částí a výkvětů solí. Nesmí 
být nenasákavý.

07 | Výztužná sklotextilní mřížka
Do čerstvé vrstvy minerální renovační stěrky 
se vtlačí ve svislém směru pomocí nerezového 
hladítka pásy sklotextilní mřížky.

08 | Překrytí pásů výztužné mřížky
Jednotlivé pásy se kladou se vzájemným přesa-
hem 100 mm 

05 | Promíchání směsi
Renovační stěrka se smíchá ručním elek-
trickým míchadlem na homogenní směs bez 
hrudek. Nechá se pět minut odležet a opětovně 
se promíchá.

06 | Nanesení renovační stěrky
Zamíchaná směs renovační stěrky se nanese na 
podklad nerezovým zubovým hladítkem.

03 | Záměsová voda
Do připravené čisté plastové nádoby se nalije 
předepsané množství vody 6 l na 25 kg suché 
směsi minerální renovační omítky.

04 | Vysypání suché směsi stěrky
Suchá směs renovační stěrky se vysype z origi-
nálního pytle do plastové nádoby s připravenou 
vodou. 



 Minerální renovační stěrka
Baumit MultiWhite
spotřeba: přibližně 3 kg/m2  
(3mm vrstva), papírový pytel 25 kg

 Výztužná sklotextilní mřížka
Baumit StarTex, 
rozměr ok: 4 × 4 mm, 
šířka: 1,1 m, balení: 10 m a 50 m

 Silikonová fasádní barva
Baumit StarColor, 
spotřeba: přibližně 0,35 l/m2,  
plastový kbelík 5 l a 14 l

 Nářadí a pomůcky
kalibrované měřítko
stěrka
plastová nádoba
ruční elektrické míchadlo
nerezové zubové hladítko
houbové hladítko
malířský váleček
stříkací zařízení s technologií airless

ČO BUDETE
POTREBOVAŤ

Tip

vzhLed Jemné omíTky
V případě požadavku na vzhled 
povrchu jemné omítky je možné 
povrch minerální renovační stěrky 
zahladit podobně jako u štukových 
omítek a poté nanést nátěr fasádní 
barvy.

POZOr!
zpracování renovační  
stěrky
Čas zpracování minerální reno-
vační stěrky je přibližně hodina 
a půl. Konzistenci již tuhnoucího 
materiálu není možné upravovat 
přidáváním další vody. Do mine-
rální renovační stěrky je zakázá-
no přidávat jiné materiály (např. 
urychlovače nebo nemrznoucí 
přísady). Teplota vzduchu, materiálu 
a podkladu nesmí během zpracování 
a zrání materiálu klesnout pod +5 
°C a vystoupit nad +30 °C. Vysoká 
vzdušná vlhkost a nízké teploty mo-
hou čas zrání znatelně prodloužit. 
Při zpracování a zrání materiálu je 
nutné fasádu chránit před přímým 
slunečním zářením, deštěm a sil-
ným větrem pomocí ochranných sítí 
na lešení.

výRobky a maTeRiáLy 
koupíTe v



stavebné materiály 05-2022 » 27

09 | Vyhlazení povrchu stěrky
Povrch stěrky se vyhladí hladkou hranou ne-
rezového hladítka, přičemž je třeba dbát na to, 
aby výztuž nebyla viditelná. Výztužná mřížka 
má být překryta vrstvou stěrky o tloušťce mini-
málně 1 mm.

10 | Úprava struktury povrchu stěrky
Po mírném zavadnutí první vrstvy se nanese 
druhá tenká vrstva stěrky a po jejím zatuh-
nutí se houbovým hladítkem rovnoměrně 
upraví struktura povrchu. Výsledná tloušťka 
výztužné vrstvy by měla být 3 mm až 5 mm. 
Na povrch stěrky se nejdříve po pěti dnech 
nanese fasádní barva.

13 | Druhá vrstva fasádní barvy
Následuje technologická přestávka přibližně 
dvanáct hodin. Potom se nanese jedna až dvě 
vrstvy krycího nátěru neředěné barvy (v 
případě potřeby ředění nejvýš s pěti procenty 
vody).

15 | Nástřik fasádní barvy
První nástřik se nanese například ve vodo-
rovném směru. Bezprostředně po nanesení 
první vrstvy se metodou „čerstvý do čerstvého“ 
nanese druhý nástřik v opačném, tedy svislém 
směru.

11 | Fasádní barva
Bezprostředně před nanášením fasádní barvy 
se obsah kbelíku důkladně promíchá elektric-
kým míchadlem s nízkými otáčkami. Fasádní 
barva se nanese ručně nebo strojově.

12 | První vrstva fasádní barvy
Válečkem nebo štětcem se na připravený 
podklad rovnoměrně, bez přerušení nanese 
základní nátěr Baumit StarColor zředěný max. 
10 – 15 % čisté vody.



14 | Stříkací zařízení
Pro strojní nanášení se použije stříkací zařízení 
s technologií airless (např. Graco UM II 795 PC). 
Neředěná silikonová fasádní barva se nanáší 
rovnoměrně bez přerušení ve dvou vrstvách 
v jednom pracovním cyklu křížovým způso-
bem, aby se docílilo rovnoměrného probarvení 
povrchu.

16 | Dodatečná úprava povrchu
V případě požadavku na další vrstvu nástřiku je 
třeba dodržet mezi jednotlivými vrstvami tech-
nologickou přestávku minimálně šesti hodin.

POZOr!
určení šířky spár
V průběhu času se mohou na fasád-
ní omítce vyskytnout trhliny. Před 
jejich opravou je třeba zhodnotit 
jejich šířku a zjistit, zda se mění, 
nebo nemění v čase. Pro opravu 
spár s trhlinami většími než 0,5 
mm, které nemění svou šířku 
v čase, je vhodná minerální reno-
vační stěrka vyztužená vlákny.
Před volbou dalšího postupu 
je třeba nejprve ověřit šířku 
trhliny kalibrovaným měřítkem. 
Pokud jde o trhliny širší než 0,5 
mm, v prvním kroku se z jejich 
povrchu odstraní uvolněné části 
pomocí stěrky (tzv. špachtle). 
Zbylý povrch omítky musí být 
nosný, suchý, nezamrzlý, bez 
prachu, nečistot, uvolňujících se 
částí a výkvětů solí. Nesmí být 
nenasákavý.

výztužná vrstva
Na připravený podklad se zrea-
lizuje výztužná vrstva použitím 
minerální renovační stěrky. Su-
chá směs renovační stěrky se vy-
sype do plastové nádoby s vodou 
(25 kg pytel/6 l vody) a smíchá se 
ručním elektrickým míchadlem 
na homogenní směs bez hrudek. 
Nechá se pět minut odležet a opě-
tovně se promíchá. Zamíchaná 
směs renovační stěrky se nanese 
na podklad ocelovým zubovým 
hladítkem. Do čerstvé vrstvy 
minerální renovační stěrky 
se vtisknou ve svislém směru 
pomocí nerezového hladítka pásy 
sklotextilní mřížky. Jednotlivé 
pásy se kladou se vzájemným 
přesahem 100 mm. Potom se 
povrch stěrky vyhladí hladkou 
hranou nerezového hladítka, 
přičemž je třeba dbát na to, aby 
výztuž nebyla viditelná (musí se 
zabránit nadměrnému vyhla-
zení). Výztužná mřížka má být 
překryta vrstvou stěrky o tloušť-
ce minimálně 1 mm (v místě 
vzájemných přesahů pásů výz-
tužné mřížky minimálně 0,5 mm, 
maximálně 3 mm). Po mírném 
zaschnutí první vrstvy se nanese 
druhá tenká vrstva stěrky a po 
jejím zatuhnutí se houbovým 
hladítkem rovnoměrně upraví 
struktura povrchu. Výsledná 
tloušťka výztužné vrstvy by měla 
být 3 mm až 5 mm. Na povrch 
renovační stěrky se nejdříve po 
pěti dnech nanese důkladně roz-
míchaná fasádní barva.
Fasádní barvu lze nanést ručně 
malířským válečkem nebo strojově 
pomocí stříkacího zařízení.

Ruční apLikace

sTRoJová apLikace


