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Výroba omítkových směsí SALITH



Provozní a vývojová laboratoř SALITH Vápenka Vitošov s.r.o.

Vývoj a výzkum



Výroba omítek podle 

původního složení, 

rekonstrukce radnice 

Šumperk

Renovace omítek



▪ Jádrová omítka s vysokým obsahem vápenného hydrátu a vláknem

▪ Dekorativní jemná omítka pro štukatérské práce

▪ Finální břízolitová omítka podle původního obsahu kameniva a poliv

Renovace omítek



Renovace omítek



VŠCHT v Praze, 

renovace a sanace 

vnějších omítek

Spolupráce s partnery



Spolupráce s partnery

VŠCHT v Praze, 

renovace a sanace 

vnějších omítek



Příprava vzorků vnějších 

škrábaných omítek podle 

původního složení

Spolupráce s partnery



Sjednocení původních 

omítek a nových 

pomocí barevné lazury

Spolupráce s partnery



Napojení původních 

a nových omítek

Spolupráce s partnery



Spolupráce s partnery

VŠCHT v Praze, 

renovace a sanace 

vnějších omítek



Hlavní partner



Vnitřní omítky Ytong



Vnitřní omítky Ytong



Vnitřní omítky Ytong se zateplením Multipor



Vnitřní omítky Ytong

Vnitřní omítka 

tepelněizolační



Vnitřní omítka tepelněizolační



Vnitřní omítky Ytong

Vnitřní stěrka 

hlazená



Vnitřní stěrka hlazená



Vnitřní omítky Ytong se zateplením Multipor

Multipor lehká 

malta



Multipor lehká malta



Výztužná tkanina 

Ytong

Vnitřní omítky Ytong se zateplením Multipor



Výztužná tkanina Ytong



Povrchová úprava 

Vnitřní omítky Ytong se zateplením Multipor



Vnitřní omítka tepelněizolační



Vnitřní stěrka hlazená



Finální povrchová úprava

Interiérové barvy



Nepropustné disperzní barvy.

Nedovolují výměnu vlhkosti 

mezi místností a zdí.

Silikátové vnitřní barvy

nebrání difuzi a stěna může 

přes nátěr vlhkost přijímat         

a postupně vydávat „dýchat“.

Interiérové barvy



Silikátové vnitřní barvy

▪ Minerální

▪ Odolná proti plísním – díky alkalické minerální struktuře

▪ Zdravé – neobsahují žádné fungicidy a VOC látky

▪ Nehořlavost

▪ Difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy sd ≤ 0,01 m

▪ Odolnost proti otěru za mokra: třída 1(dle EN ISO 11998) 





Vnější omítky Ytong

Vnější omítka 

tepelněizolační



Vnější omítka tepelněizolační



Vnější omítky Ytong

Výztužná tkanina 

Ytong



Výztužná tkanina Ytong



Tkaninu aplikujte na stěnu od shora dolů zatlačením do první 

vrstvy omítky nebo lepidla. Dále postupujte ze středu do stran.

Výztužná tkanina Ytong



Aby byla zajištěna kontinuita vyztužení vrstvy, překrývání 

mezi dvěma pruhy tkaniny musí být minimálně 10 cm. 

Výztužná tkanina Ytong



Aby se zabránilo praskání následujících vrstev aplikujte  

u každého rohu okna i dveří tkaninu v diagonálních 

pásech o rozměrech 30 × 50 cm.

Výztužná tkanina Ytong



Naneste zbytek základní vrstvy omítky tak, abyste udrželi 

tkaninu v horní třetině základní vrstvy. Tkanina musí být 

překryta min. 1 mm silnou vrstvou.

Výztužná tkanina Ytong



Vnější omítky Ytong

Povrchová úprava



Povrchová úprava

Minerální omítky

+ -

Minerální báze Paleta barev

Vysoké difúzní vlastnosti Egalizační nátěr

Cena Pružnost

Odolnost proti plísním a mechům Vodoodpudivost



Povrchová úprava

Silikátové omítky

+ -

Báze draselné sklo Paleta barev

Vysoké difúzní vlastnosti Pracnost

Odolnost proti plísním a mechům Pružnost

Vodoodpudivost Cena



Povrchová úprava

Silikonové omítky

+ -

Dobré difúzní vlastnosti Odolnost proti plísním a mechům

Paleta barev Cena

Pružnost

Vodoodpudivost



DĚKUJI ZA POZORNOST.

Ing. Jiří Bachtík

jiri.bachtik@vapenka-vitosov.cz


