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ProCrea® jílové jádrová omítka
ProCrea® jílové lícní omítka
ProCrea® jílové malta suchá

Popis:

– čistá jílová omítka s velikostí zrna od 0-1 mm do
0-2 mm

– jílová malta

Vlastnosti:

– difúzně otevřený materiál
– vyrovnává vlhkost a reguluje klima v místnosti díky

vysoké sorpční schopnosti
– rovnoměrná, optimalizovaná velikost zrna
– vysoce oděruvzdorný

materiál
– lze zpracovávat manu-

álně i strojově
– optimálně se roztírá
– vícevrstvé i jednovrstvé

použití
– ideální podklad pro

všechny difúzně ote-
vřené nátěrové systé-
my

– biologický a ekologik-
ký stavební materiál

– lze zpracovávat něko-
lik dní

Oblast použití:

– podle velikosti zrna jako jádrová nebo lícní omítka
– vhodné pro renovační práce, ochranu památek,

starou i novou výstavbu
– vhodné i jako omítka na sádrokartonové a sádrovlák-

nité desky
– vhodné použití husté vyztužovací a ochranné tkaniny
– jílová malta se používá ke zdění jílových stavebních

prvků

Všeobecná upozornění:

– podklad musí být suchý, očištěný od prachu a
rozpouštědel

– silně nasákavý podklad zvlhčit
– nenasákavý nebo málo nasákavý podklad opatřit

disperzním kotvícím nátěrem
– skladování a přeprava jen v originálním balení
– skladovat v suchu, chránit před mrazem a přímým

slunečním zářením
– doba skladování neomezená

� další informace najdete v pokynech ke zpracování pro ProCrea® jílovou omítku.



Technický list:

Označení ProCrea® jílová malta ProCrea® jílová omítka ProCrea® jílová
lícní omítka jádrová

Obsažené látky písek, písek, písek,
jílovitý prášek jílovitý prášek jílovitý prášek

Velikost zrna 0 – 2,0 mm 0 – 1,0 mm 0 – 2,0 mm
Tloušťka 5 – 30 mm 5 – 20 mm 5 – 30 mm
Struktura -- drobnozrnná --
µ-hodnota 10 10 10
Množství vody/balení 4,5 – 6 l/balení 4,5 – 6 l/balení 4,5 – 6 l/balení
Spotřeba s jíl.stav.prvky 100 HF při 10 mm tloušťce při 10 mm tloušťce

při 10 mm ložné vrstvě ca. 1,5 m2 ca. 1,5 m2

ca. 3,5 m2 zdiva
Doba zpracování více dní více dní více dní
Forma dodání papírový pytel á 25 kg papírový pytel á 25 kg papírový pytel á 25 kg

suchá malta nebo Big-Bag á 1000 kg nebo Big-Bag á 1000 kg
suchá omítka suchá omítka

Hlavní použití zdění jílových staveb. vnitřní použití vnitřní použití, vhodné
prvků a cihel k upevnění stěnového topení,

jako podklad pro ProCrea®
lícní omítku

Tento technický list odpovídá technickému stavu k datu jeho vytištění a ztrácí svou plat-
nost vydáním nového technického listu. Platí v souvislosti s dalšími podklady HOCK
GmbH & Co. KG. Při zpracování dbejte prosím našich pokynů ke zpracování. Je

nutno dodržet platné národní stavební zákony. Ručení HOCK GmbH & Co. KG je
vyloučeno. Toto se vztahuje také na tiskové chyby a dodatečné změny v technických
údajích.
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