
 
PERMURO AKORD 

 Akrylátová omítková směs pro strojové omítání 
  

Produkt     Akrylátová omítková směs pro strojové omítání 
  

Použití                        Je určena pro tvorbu tenkovrstvé omítky pomocí strojového omítání v exteriéru i interiéru. 
Speciálně je určen pro velké plochy a plochy s nepravidelnými a zakřivenými tvary. Její 
předností je vysoká vydatnost a rychlost aplikace. Určena je jak na podklady minerální, tak 
na podklady s pevně spojenou malířskou vrstvou na bázi plastů 

  
Technické údaje/  

Zkoušené vlastnosti  
Pojivová báze Kopolymerové pojivo 

Pigmentová báze Organické i neorganické barevné pigmenty odolné proti atmosférickým vlivům 
Obsah rozpouštědel VOC  

Struktura pravidelná 

Zrnitost 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm 

Ředění vodou 

Spotřeba Zrno 1,0mm ………. 1,5 Kg/m² 
Zrno 1,5mm ………. 2,0 Kg/m² 
Zrno 2,0mm ………. 2,5 Kg/m² 

Teplota při aplikaci Od +5°C do +25°C 

Relativní vlhkost vzduchu ≤ 75% 

  

Forma dodání  

Barevný odstín   Přirozená bílá, nebo odstíny dle vzorníku KABE, NCS, nebo předloženého vzoru 
Balení Plastové nevratné obaly 20 Kg produktu 

Skladování 24 měsíců, skladovat v chladu, chránit před mrazem 
  

Zpracování  
Podklad Musí být pevný, bez trhlin, odmaštěný, rovný, suchý a bez skvrn a výkvětů biologického a 

chemického původu. V případě výskytu řas a sinic je potřeba podklad očistit, umýt vodou a 
aplikovat přípravek Algizid. Staré minerální podklady je potřeba umýt proudem vody. Je 
potřeba odstranit všechny volné a nesoudržné vrstvy. V případě, že jsou nerovnosti velké 
(od 5 do 15 mm) je potřeba nerovnosti vyspravit vyrovnávací hmotou a následně celou 
plochu přestěrkovat stěrkou KABE THERM kombi speciál. Při aplikaci vyrovnávací a 
stěrkovací hmoty je potřeba se řídit návodem k použití těchto materiálů. Čerstvé betonové 
podklady, vápenocementové a cementové omítky je možno omítat teprve po uplynutí min. 
4 týdnů zrání. Omítky sádrové po 2 týdnech. Povrchy v rámci suché výstavby je možno 
omítat ihned po přebroušení a očištění. 

Základ Před aplikací omítkové směsi je potřeba na podklad aplikovat základní nátěr PERMURO 
PUTZGRUND. Doba zrání základního nátěru je cca 24 hodin. Pro vyloučení prosvítání barvy 
podkladu přes omítku Permuro Akord se doporučuje použít základní nátěr natónovaný dle 
barvy vrchní omítky.   

  
Aplikace Omítkovou směs nanášíme na podklad pomocí pneumatického stříkacího zařízení 

s provozním tlakem 1÷2 atm. a průměr trysky 4-6 mm. Při aplikaci je nutno stříkací pistoli 
držet kolmo ke stěně ve vzdálenosti 0,5 – 0,6 m. Nezpracovávat při teplotě nižší než 5°C 
(teplota objektu) a při vyšší vlhkosti vzduchu  >75% a při přímém slunečním záření  či 
teplotě nad 25 ° C.  Rozdílné teploty během chemické reakce mohou ovlivnit barevný 



odstín. Nastříkané plochy chraňte před větrem a deštěm. 
Ředění Balení obsahuje výrobek připravený k použití. Po delší době skladování a těsně před aplikací 

je potřeba hmotu opatrně promíchat pomaloobrátkovým míchadlem až získáme jednolitou 
konzistenci. Další míchání se nedoporučuje. Dochází pak k nadměrnému provzdušnění 
hmoty. V určitých případech lze omítku rozředit pitnou vodou. Maximálně však 0,25 l na 20 
kg omítky. Při určování množství vody je potřeba vzít v úvahu druh podkladu, podmínky 
schnutí, a techniku aplikace. 

Schnutí Doba schnutí je přibližné 6 hodin. Hodnoty platí při normálním klima +20°C a 55% relativní 
vlhkosti vzduchu. Celkově vytvrdlá je omítka po 48 hodinách. Nižší teplota a vyšší vlhkost 
vzduchu prodlužuje dobu schnutí. Uzavřené prostory by měly být po nátěru větrány. 

Ochranná opatření        Ostatní  např. skleněné  kovové a jiné části budov dobře zakrýt. Nářadí očistit ihned po 
použití vodou. 

Bezpečnostní rady Uchovávat mino dosah dětí. Nevdechovat výpary. Při stříkání a broušení používejte 
příslušný filtr. Na pracovišti nekuřte, nejezte a nepijte. Dodržujte základní hygienická 
pravidla. Chraňte oči! Používejte rukavice. Noste antistatický oděv vyrobený z přírodních 
vláken nebo syntetických vláken.     

Likvidace 

 

Kód odpadu 08 01 20. Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod 
číslem 08 01 19. Kontaminovaný obalový materiál předejte k recyklaci v souladu s místními 
předpisy nebo uložte na k tomu určené skládce. Zamezte úniku do půdy, kanalizace, 
povrchové nebo podzemní vody.  Recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy. 
Nejedná se o nebezpečné zboží. Nezařazeno do žádné třídy toxicity.  

První pomoc 

 

Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Oči vypláchněte proudem čisté vody. Při 
požití vypláchněte ústa a vypijte 1/2l vody, ve vážnějších případech vždy vyhledejte lékaře. 

 


