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CHEMOS OT 101

Barva šedá

Balení 25 kg papírový pytel

Doba zpracování pøi 20°C cca 15 - 20 minut
2 Spotøeba 1,5 kg / 1 m / 1 mm tlouš�ky

Èas pochùznosti po 30  minutách*

Suchá pro pokládku podlahy po 3 hodinách*

Pevnost v tlaku po 28 dnech > 30 MPa

Pevnost v tahu pøi ohybu po 28 dnech > 5 Mpa

Suchá pro lepení podlahovin po 3 - 4 hodinách*

Množství zámìsové vody: cca 6 l / 25 kg jako opravný tmel

18 - 20 l / 25 kg jako zálivka

Teplota pøi zpracování minimálnì 5°C

Doba spotøeby 6 mìsícù

Vhodné na podlahy se zabudovaným vytápìním.

   Vhodné pod koleèkové židle v min. tlouš�ce 1 mm.

*pøi 23°C, normálních podmínkách a tlouš�ce do 3 mm

Rychleschnoucí a rychletvrdnoucí renovaèní vyrovnávací hmota na podlahy a zdi.

Speciální vyrovnávací hmota urèená pro opravy schodù a jejich hran, na tmelení spár v podlaze, vyplnìní a 
vyrovnání dìr a hlubších nerovností na podlaze, na vytváøení spádù, na dostìrkování a pøerovnání ploch. Vytváøí 
velmi pevný, rovný a dobøe savý podklad, který je vhodný pod všechny druhy samonivelaèních vyrovnávacích 
hmot a pro obkladaèské práce v interiéru. Pro tlouš�ku vrstvy do 100 mm v jedné pracovní operaci. Také vhodná 
na zpevnìní zdegradovaných drobivých betonových a cementových podkladù v bytových a objektových 
prostorách s bìžnou zatížitelností.

betonové  a cementové podklady

zdivo a omítky

Vysoce zušlechtìná suchá malta se speciálním urychlovacím cementem a pøísadami zlepšující vlastnosti 
zpracování. 

pro stìny a podlahy

s nízkým pnutím

vynikající zpracovatelnost

rychle pochùzná

vysoké pevnosti

rychlý nárùst pevnosti

Vhodný na:

Pøednosti:

Opravný beton
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L e p i d l a ,  p o d l a h o v á  a  s t a v e b n í  c h e m i e

Pøíprava podkladu

Upozornìní

Podklad musí být suchý, pevný (neplatí v pøípadì, kdy se OT 101 použije jako zálivka), èistý, zbavený prachu, 
odlupujících se èástí a mastnoty. Nesoudržné a drobivé vrstvy podkladu odbrousit, odfrézovat nebo otryskat.Zbytky starých 
vrstev lepidel a barev je nutné co nejvíce mechanicky odstranit špachtlí nebo broušením.

Pøíprava podkladu pøed použitím zálivky: Podklad pøebrousit. Pøípadné trhliny naøezat uhlovou bruskou s 
diamantovým kotouèem. Mùžou se udìlat i záøezy kolmo na trhlinu každých cca 15 - 20 cm pro vložení ocelových spon na 
sešívání. Když na drolivém potìru praskliny nejsou, doporuèujeme naøezat uhlovou bruskou tzv. rastrovou møížku (záøezy po 
cele délce i šíøce místnosti, každé cca 2 m od sebe, do hloubky pøibližnì 1/2 - 2/3 tlouš�ky potìru). Spolu s naøezáním prasklin 
nebo rastrové møížky  je také vhodné po celé ploše navrtat díry do potìru v rozestupech cca 0,5 - 1 m od sebe do hloubky  

Obsah pytle (25 kg) vsypat za stálého míchání do èisté studené vody v èisté nádobì. Míchat nízkootáèkovým míchadlem 
(500- 700 ot. / min) tak, aby se netvoøily hrudky. Rùzným dávkováním vody je možné nastavit hustotu od stabilního opravného 
tmelu až po tekutou zálivkovou hmotu.

1) Jako stabilní opravný tmel: 25 kg prášku smíchat s cca 6 l vody na vyplnìní otvorù a dìr, opravu schodù, podest, 
betonových podlah a cementových potìrù. Doporuèujeme však míchat menší množství , které jste schopni zpracovat v 
prùbìhu cca 15 - 20 min. Hmotu nanést na napenetrovaný podklad a hladítkem nebo špachtlí podle zpùsobu použití upravit a 
vyhladit. Požadovanou tlouš�ku nanést v jedné pracovní operaci. Následné celoplošné stìrkování vhodnou samonivelaèní 
hmotou CHEMOS mùže následovat ihned po tom, jak je vyspravený podklad pochùzný. Pøi pøekroèení této doby je nutné 
vyspravený podklad napenetrovat vhodným penetraèním nátìrem CHEMOS.

2) V pøípadì použití jako zálivky: Pøi opravì zdegradovaných drobivých cementových potìrù tøeba 25 kg prášku 
smíchat s 18 - 20 l vody tak, aby vznikla velmi tekutá hmota bez hrudek. Podklad pøed použitím zálivky nepenetrova!! 
Hmotu nalévat na podklad v menších dávkách a rozetøít hladítkem, špachtlí nebo gumovou stìrkou. Roztírat po podkladu tak, 
aby co nejvíce pronikla do podkladu a aby se zbyteènì netvoøila souvislá vrstva povrchu. Rovnomìrnì roztáhnout po 
podkladu, aby došlo v maximální míøe k  „pøepenetrování” ochuzeného podkladu. Ke správnému „pøepenetrování” došlo 
tehdy, zda se vytvoøily v hmotì malé krátery. Ihned, jak je podklad pochùzný, doporuèujeme rozložit sklotextilní armovací 
møížku a zatáhnout hustìjší hmotou OT 101, jak je uvedeno výše v odstavci 1). Celé nechat  vytvrdit do druhého dne ( 24 
hodin). Po úplném vyschnutí napenetrovat vhodnou penetrací CHEMOS.

Výrobce plnì odpovídá za kvalitu výrobku a zaruèuje, že výrobek v záruèní dobì je shodný se specifikací podle tohoto Technického listu. 
Vzhledem na rozdílné podmínky na stavbách a protože nemáme jako výrobce vliv na podmínky pøi práci a na její odborné provedení, 

nemùžeme pøevzít odpovìdnost za výslednou kvalitu práce. Kvalita práce proto záleží na Vašem posouzení pøípravy podkladu a správném 
použití výrobku. V pøípadì pochybností proveïte vlastní zkoušky nebo si od nás vyžádejte technickou podporu pøed aplikací.

Aktualizace 01.01.2015

1/2 
- 2/3 tlouš�ky potìru tak, abyste nepoškodili spodní izolaci.

Specifické informace o výrobku, pokud jde o jeho složení, vlivy na životní prostøedí, èištìní a odpovídající opatøení pøi jeho 
likvidaci, naleznete v Bezpeènostním listu.

Dodávaná forma balení - 25 kg pytel tepelnì uzavøený

Výrobek skladujte ve vhodném prostøedí na døevìných paletách v neporušeném originálním balení. Pytel nesmí být 
vystaven vlhku a extrémnì nízkým ani vysokým teplotám.

Zpracování

Ochrana pøi práci

Balení a skladování

Dùležité

Zneškodòování

Pøi dodržení skladovacích podmínek je záruèní doba 6 mìsícù od data vyznaèeného na obalu.

Èerstvì upravené plochy chránit pøed úèinky slunce, tepla a prùvanu. Vysoké teploty výraznì ovlivòují rychlost hydratace, 
tím se zkracuje doba zpracovatelnosti, proto používejte výhradnì co nejstudenìjší vodu. Nejlépe zpracovatelné pøi teplotì 
18 - 25°C, teplota podlahy nad 15°C a relativní vlhkosti vzduchu pod 75 %.

Zneškodòujte v souladu se zákonem è. 223/2001 Sb. o odpadech a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní 
pozdìjších pøedpisù ( kód odpadu 17 08 02 a 10 13 06).

List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není souèástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, 
které však mohou pomoci vylouèit možná rizika chyb. Pøirozenì nemùžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti souèasných i 
budoucích pøípadù použití výrobku.
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