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Údaje, zobrazenie a technické popisy, obsiahnuté v tomto pracovnom postupe, sú iba všeobecnými návrhmi 
vzoriek a detailov, ktoré  predstavujú  principiálny popis technického riešenia. Vo vlastnom záujme je 
potrebné v príslušnom stavebnom zámere spracovateľom / zákazníkom skontrolovať aplikovateľnosť 
a úplnosť. V priebehu  aplikácie výrobkov je potrebné rešpektovať aj údaje o nich uvádzané v príslušných 
technických listoch a na obaloch jednotlivých súčastí systému. 



 

 
  

1 Použitie 
Systém je určený na murovanie a omietanie hlinených (nepálených) stavebných prvkov a všetkých ďalších 
klasických stavebných materiálov pri výstavbe a rekonštrukciách stavieb. Nepálené stavebné prvky sa 
používajú na vnútorné priečkové a akumulačné murivo v kombinácii s klasickým obvodovým murivom, ale 
takisto ako vnútorné murivo drevostavieb a pre výstavbu pecí a kachlí. 
Systém je určený do vnútorných alebo do vonkajších priestorov chránených pred poveternostnými vplyvmi. 

2 Skladba systému 

Murovacia malta Cemix 482 Hlinená omietka hrubá 

Príprava podkladu 

Cemix 401 Spojovací mostík CLAY – pre nenasiakavé podklady 
Cemix 412 Hlinená omietka hrubá strojová alebo 
Cemix 482 Hlinená omietka hrubá ako nástrek – pro nasiakavé podklady 
Navlhčenie – pre nepálené (hlinené) podklady 

Jadrová omietka Cemix 412 Hlinená omietka hrubá strojová 
Cemix 482 Hlinená omietka hrubá 

Štuková omietka Cemix 433 Hlinená omietka jemná 

Povrchová úprava 
Cemix Penetrácia ST COLOR 
Cemix Silikátový interiérový náter 

 

3 Postup realizácie 

3.1 Murovanie  

Na murovanie nepálených tehál sa používa Cemix 482 Hlinená omietka hrubá. Výrobok zodpovedá 
návrhovej malte pre murovanie (G) podľa EN 998-2 tr. M1 (pevnosť v tlaku ≥ 1 MPa). Spojovaný murovací 
materiál musí byť pevný, bez prachu, zbavený mastnoty a iných nečistôt a nesmie byť zamrznutý. Suchá zmes 
sa vsype do predpísaného množstva vody a dôkladne sa rozmieša v bubnovej miešačke alebo iným typom 
miešača, (najlepšie rýchlootáčkovým miešadlom) na homogénnu hladkú hmotu (obr. 1). Nechá sa  5 minút 
odležať a znovu sa hmota krátko premieša. Pred nanášaním zmesi je nevyhnutné ložnú  škáru dôkladne 
navlhčiť vodou. Zmes sa nanáša v hrúbke cca 12 mm. U nepálených tehál je nutné okrem ložných spár 
premaltovať aj zvislé škáry medzi jednotlivými murovacími prvkami (obr. 2). 
Spotreba zmesi je cca 16,5 kg/m2 pri hrúbke vrstvy 10 mm. 
Ostatné murovacie materiály (plné tehly, THERM bloky a pod.) musia byť vymurované vhodným typom malty 
v súlade s technologickým predpisom výrobcu pre daný materiál. 
 



 

 
  

   
Obr. 1 – Miešanie zmesi  Obr. 2 – Premaltovanie vodorovných i zvislých škár 

3.2 Príprava podkladu 

Podklad musí byť pred omietaním suchý, rovnomerne nasiakavý, objemovo stály, zbavený prachu, mastnoty  
a ostatných nečistôt a nesmie byť zamrznutý. Murovacia malta musí byť dostatočne vyzretá a murivo musí byť 
už vytvarované (podľa EN 1996-2 a tehliarskeho lexikónu). 
 
Murivo z nepálených tehál – murivo sa iba dôkladne navlhčí. 
Nasiakavé murovacie materiály – murivo  sa navlhčí, na podklad sa následne aplikuje Cemix 412 Hlinená 
omietka hrubá strojová alebo Cemix 482 Hlinená omietka hrubá ako nástrek a nechá sa vyschnúť. Na 
dosiahnutie konzistencie nástreku  je nutné zvýšiť množstvo zámesovej vody omietky. 
Nenasiakavé a zmiešané podklady – v prípade nenasiakavých podkladov (napr. betón) alebo pri 
prechodoch materiálov (zmiešané murivo) s rôznou nasiakavosťou sa použije Cemix 401 Spojovací mostík 
CLAY. Pred nanášaním mostíka je nutné podklad navlhčiť. Suchá zmes sa vsype do predpísaného množstva 
vody a dôkladne sa rozmieša rýchlootáčkovým miešadlom na homogénnu hladkú hmotu. Nechá sa cca 5 
minút odstáť, potom sa opäť krátko premieša a ihneď nanáša štetkou alebo valčekom (obr. 3) v rovnomernej 
vrstve na pripravený podklad. Namiešanú hmotu je nutné v priebehu aplikácie občas premiešať z dôvodu 
prípadného usadzovania hrubých častíc. Doba schnutia náteru je min. 12 hodín. Pred aplikáciou hlinené 
omietky je nutné upravený podklad (obr. 4) opäť navlhčiť. Na náter sa môžu nanášať iba hlinené omietky! 
Spotreba spojovacieho mostíku je cca 0,9 kg/m2. 
 

   
Obr. 3 – Nanášanie spojovacieho mostíka valčekom Obr. 4 – Finálny vzhľad spojovacieho mostíka 

3.3 Realizácia jadrovej vrstvy 

Na realizáciu jadrovej vrstvy sa používa Cemix 482 Hlinená omietka hrubá (pre ručné nanášanie) alebo 
Cemix 412 Hlinená omietka hrubá strojová (pre strojové nanášanie).  
Pri ručnom nanášaní sa Cemix 482 Hlinená omietka hrubá vsype do predpísaného množstva vody a 
dôkladne sa rozmieša v bubnovej miešačke alebo iným typom miešača (najlepšie rýchlootáčkovým 
miešadlom) na homogénnu hladkú hmotu. Po 5 minútach odpočinku sa hmota znovu krátko premieša. Malta 



 

 
  

sa nanáša na stenu murárskou lyžicou (obr. 5) na plochu 1-2 m2 a plocha sa následne vyrovná sťahovacou 
latou (obr. 7). Zahladzovanie sa vykonáva podľa potreby dreveným alebo nerezovým hladidlom.  
Pri strojovom nanášaní sa Cemix 412 Hlinená omietka hrubá strojová spracováva omietacím strojom. 
Pomer vody a suchej zmesi sa volí podľa odporúčania výrobcu. Čerstvá malta sa nanesie omietacím strojom 
na pripravený podklad (obr. 6) a stiahne sa sťahovacou latou (obr. 7). Maximálna hrúbka nanášanej omietky 
v jednej vrstve je 20 mm. 
K tvrdnutiu omietky dochádza iba schnutím a rýchlosť je ovplyvnená teplotnými a vlhkostnými podmienkami. 
Omietku na začiatku tuhnutia a tvrdnutia chráňte pred rýchlym vyschnutím vplyvom slnečného žiarenia, tepla, 
vetra alebo nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu. Omietnuté plochy sa podľa potreby zvlhčujú rozprašovačom. Pri 
aplikácii omietky v zimnom období musia byť vnútorné priestory temperované na teplotu min. 15 °C (súčasne 
je nutné zabezpečiť dokonalé odvetrávanie vlhkosti). Spotreba jadrovej omietky pri vrstve 10 mm činí 16,5 
kg/m2. 
 

 

 

 

Obr. 5 – Ručné nanášanie omietky Obr. 6 – Strojové nanášanie omietky Obr. 7 – Sťahovanie omietky latou 
   

3.4 Realizácia vrchnej omietky  

K povrchovej úprave hlinenej jadrovej omietky sa používa Cemix 433 Hlinená omietka jemná. Omietku  je 
možné použiť aj k povrchovej úprave vápenných a vápennocementových jadrových omietok. 
Suchá zmes sa vsype do predpísaného množstva vody a dôkladne sa rozmieša v bubnovej miešačke alebo 
iným typom miešača (najlepšie rýchlootáčkovým miešadlom) na homogénnu hladkú hmotu. Po 5 minútach 
odpočinku sa hmota znovu krátko premieša. Podkladová jadrová omietka sa dôkladne navlhčí. Omietka sa 
nanáša na podklad veľkým nerezovým alebo novodurovým hladidlom (obr. 8). Po ľahkom zavädnutí sa povrch 
stočí filcovým alebo penovým hladidlom za stáleho vlhčenia vodou pomocou rozprašovača (pozor na 
vyplavovanie jemných častíc z omietky). Omietku je nutné na začiatku  tuhnutia a tvrdnutia chrániť pred 
rýchlym vyschnutím vplyvom slnečného žiarenia, tepla, vetra alebo nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu. 
Omietnuté plochy (obr. 9) sa podľa potreby zvlhčí rozprašovačom. Pri aplikácii omietky v zimnom období 
musia byť vnútorné priestory temperované na teplotu min. 15 °C (súčasne je nutné zaistiť dokonalé odvetranie 
vlhkosti). Omietnuté plochy je možné  po zvlhčení rozprašovačom dodatočne upravovať. 
Spotreba jemnej omietky v hrúbke 2 mm je 3,2 kg/m2. 
 

  
Obr. 8 – Naťahovanie omietky hladidlom  Obr. 9 – Jemná omietka na jadrovej omietke 

3.5 Povrchová úprava 

Hlinenú jemnú omietku je možné ponechať bez dodatočnej povrchovej úpravy. V prípade požiadavky na 
povrchovou úpravu sa táto realizuje až po dokonalom vyschnutí jemnej omietky s minimálnou technologickou 



 

 
  

prestávkou piatich dní. Povrchovú úpravu je možné realizovať náterom Cemix Silikátový interiérový náter 
v bielom alebo farebnom variante, prípadne vápenným náterom. Pred nanášaním silikátových náterov je 
potrebné  omietku zabezpečiť prípravkom Cemix Penetrácia ST COLOR. Spotreba penetrácie je cca 0,2 – 
0,25 kg/m2. 
Náter sa nanáša vždy na vyzreté podklady, v prípade hlinenej omietky najskôr po 48 hod. od dokončenia. 
Výrobok je možné ako prednáter rozriediť pridaním max. 5 % hmotnostných pitnej vody, inak je náter 
pripravený k aplikácii bez ďalšieho riedenia vodou (riedením sa stráca jeho kryvosť). Nanáša sa v tenkej 
súvislej vrstve valčekom (obr. 10 a 11) alebo štetcom. Hmota nie je  vhodná pre striekacie nanášacie 
zariadenia. Vďaka alkalickému spojivu musia byť nadväzujúce stavebné konštrukcie (najmä sklenené výplne) 
starostlivo zakryté. Náradie je po použití potrebné dôkladne očistiť vodou.  
Spotreba náteru je cca 0,4 kg/m2 pri dvoch náteroch. 
 

   
Obr. 10 – Realizácia náteru   Obr. 11 – Hlinené omietky po realizácii náteru 

4 Upozornenie 
Všetky spotreby vyššie uvedených výrobkov sa riadia hrúbkou nanesenej vrstvy a rovnosti podkladu viď 
technické listy výrobkov na www.cemix.sk. Primiešavanie akýchkoľvek prísad, spojív, kameniva a pod. je 
neprípustné. Hlinené malty a omietky sú prírodnými materiálmi zloženými z kameniva a prírodnej hliny a 
skladba systému je navrhnutá tak, aby bola dodržaná vzájomná kompatibilita jednotlivých častí systému.  
 


