
Omítka AquaSan Porosity® vyzraje v plně provzdušněné homogennosti. Je to tím, že při 

vysychání nemá tendenci se smršťovat. Díky vysokému provzdušnění malty je možné v 

čerstvém stavu bezpečně nanášet i větší vrstvy omítky, až 40 mm v jedné vrstvě náhozu, a po 

zatuhnutí je pak malta velmi dobře prodyšná pro vodní páru a umožňuje tím zrychlené 

vysychání zdiva bez vlhnutí povrchu omítky. AquaSan Porosity® je nutné použít do všech tří 

vrstev sanačního systému tvořeného:  

• základním postřikem 

• sanační jádrovou omítkou 

• sanačním finálním štukem (lze nahradit i pytlovaným sanačním štukem, kam se už 

AquaSan Porosity® nepřidává) 

čímž je zaručena spolehlivá funkce celé omítkové vrstvy a možnost vysychání vlhkého zdiva.  

Sanační opatření: Pro účinné a trvalé snížení vlhkosti konstrukce doporučujeme kromě 

použití sanační omítky nejprve odstranit nebo minimalizovat zdroje vlhkosti ve zdivu, nejlépe 

předchozími sanačním opatřeními, jako je např. krémová injektáž AquaStop Cream® nebo 

podkladní nátěr proti solným výkvětům AquaSalt Stop®. 

V případě poskytnutí odborného poradenství se prosím obraťte na naše technické oddělení, 

viz Kontakt. 

Velmi důležitým krokem je volba povrchové úpravy sanované konstrukce, která musí zaručit 

srovnatelně dobrou propustnost pro vodní páru, aby nebylo narušeno vysychání zdiva a 

nehromadila se vlhkost pod touto úpravou. Nevhodné jsou nátěry na bázi latexových nebo 

akrylátových disperzí ani vnitřní malířské nátěry s vyšším podílem těchto syntetických 

disperzí, stejně jako tapety a keramické nebo plastové obklady. Vhodné jsou paropropustné 

nátěry zaručující nízký difuzní odpor vrstvy µ≤ 0,2 m. 

Výhody: AquaSan Porosity®  

• Účinně provzdušňuje ručně mísenou maltu a nahrazuje vápno v omítce! 

• Umožňuje snadnou výrobu prodyšné omítky 

• Vytváří lehkou, dobře zpracovatelnou a pevnou maltu 

• Vytváří vysoce prodyšnou omítku a tím vlhkost obsažená ve zdivu snadno odsychá 

• Jednoduché dávkování pro namíchání omítky 

• Neobsahuje organická rozpouštědla (VOC) 

• Vysoká pevnost v tlaku, odtrhu od podkladu a ohybu 

• Zvyšuje tepelněizolační vlastnosti omítky 

Pro namíchání vysoce paropropustné omítky AquaSan Porosity® potřebujete:  

• betonářský písek fr. 0,4 

• portlandský pytlovaný cement např. CEMII/B-M/(S-LL) 32,5 R 

• tekutou přísadu AquaSan Porosity® 

Mísíte v poměrech uvedených v technickém listu anebo v ukázce instruktážního videa pro 

namísení, kde jsou uvedeny poměry jednotlivých složek pro objem jedné míchačky. Uvedené 

poměry složek mísíte cca 8 min, aby došlo k dostatečnému provzdušnění. V průběhu mísení 

se mění odpor lopatek v míchačce s maltovou směsí. Při zahájení mísení všech složek v 

míchačce maltová směs vytváří malý odpor na plochy míchadla, postupně se ale odpor 

zvyšuje, malta nabývá na objemu a zvyšuje se její odpor proti lopatkám míchačky. 

Doporučení: Poměr vody při mísení přidávejte postupně. Objem vody pro namíchání jedné 

https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/kontakt/


míchačky není nikdy pevně daný, na rozdíl od ostatních složek, jelikož písek nemusí být 

suchý, a tak se voda upravuje dle potřeby.  

• Pro menší rozsahy omítaných ploch zdiva můžete použít pytlovaný betonový potěr s 

pískem fr. 0,4 a portlandským cementem. Pro tyto menší rozsahy můžete použít jak 

naše větší balení 0,5 a 1 l, kde odměrka 50 ml odpovídá 2 pytlům cementové směsi. 

Nebo malé balení, kde obsah lahvičky 30 ml odpovídá potřebě na 1 pytel cementové 

směsi. 

• Doporučené pytlované cementové směsi  

o Baumit Suchý beton B 20 

o Bauhaus Suchý beton B 20 

o Bauhaus Betonový potěr 

o Cemix Beton Hobby – 000 

o Cemix Beton Basic – 430 

o Cemix Beton C 20/25 

o Cemix Cementový potěr 20 MPa – 010 

• Doporučené směsi slouží jako náhrada kameniva a pojiva (písku a cementu). Konečné 

fyzikální vlastnosti výsledného produktu záleží na konkrétním dávkování přísady 

AquaSan Porosity® 

Ekonomické srovnání nákladů na paropropustnou omítku AquaSan Porosity® s běžnou 

suchou balenou sanační omítkou:  

• Svépomocná výroba paropropustné omítky AquaSan Porosity® ze základních složek, 

tj. cementu, písku a vody s přidáním přísady AquaSan Porosity® vede k výrazným 

úsporám nákladů na materiál při současném zachování všech vlastností omítky 

potřebných pro spolehlivé fungování sanačního systému proti vlhkosti ve zdivu. 

• Při srovnání nákupní ceny pytlované sanační malty střední cenové úrovně, běžně 

dostupné na našem trhu, vychází úspora ve výši cca 85 %.  

o Při obvyklé tloušťce omítkové vrstvy 2,5 cm a cenových relacích r. 2019 to v 

konkrétním případě představuje úsporu ve výši 259 Kč na 1 m2 omítnutého 

zdiva. 

o Za těchto podmínek vystačí jedno balení přísady AquaSan Porosity® (1 litr) na 

omítnutí cca 40 m2 zdi, což umožňuje uspořit finanční náklady při použití 

všech složek pro namíchání sanační omítky ve výši 10.377 Kč,. Podrobná 

kalkulace uvedených úspor je v přiložených tabulkách č. 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabulky č. 1 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použití: AquaSan Porosity® je určen pro:  

• vlhké zdivo v podzemní a nadzemní části budov 

• obytné místnosti, soklové části fasád, sklepy, garáže 

 


