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Výrobek Průmyslově vyráběná suchá směs pro svislé hydroizolace v interiéru i exteriéru. Vhodná i pro strojní
nanášení.

Složení Cement, písek, přísady. 

Použití Izolační cementová omítka k utěsnění stavby proti netlakové i tlakové vodě do max. 1,5 baru. Pro
vertikální izolace pod úrovní terénu, v úrovni soklu, pro vnější i vnitřní použití.    

Technické Maximální zrnitost:  5 mm  
údaje Pevnost v tlaku (28 dní): >10 N/mm2

Min. tloušťka omítky:   5 mm (vrchní vrstva omítky) 
10 mm (základní vrstva omítky) 

Spotřeba materiálu:  cca 16 kg/cm/m2

Vydatnost: cca 2,2 m2/cm/35 kg suché směsi 
Potřeba vody: 5 - 6 l záměsové vody/35 kg suché směsi 

Způsob 35 kg pytel
dodávky

Skladování V suchu na dřevěném roštu, skladovatelnost max. 6 měsíců. 

Zajištění Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autori-
kvality zované zkušebny.

Bezpečnost V čerstvém stavu reaguje alkalicky. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranný oděv
práce a ochranné rukavice. Při nanášení stříkáním používejte i ochranné brýle nebo obličejový štít. První

pomoc: při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem,
při zasažení očí vymývejte 10-15 min velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa
a vypijte asi půl litru vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém stavu je výrobek neškod-
ný.

Seznam RS vět Xi dráždivý
R 36/38 Dráždí oči a kůži
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody 
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 

Zpracování 1. Podklad 
Podklad musí vyhovovat platným normám. Musí být pevný, dostatečně drsný, bez uvolňujících se
částic, zbavený prachu, starých nátěrů a solných výkvětů. 

2. Úprava podkladu 
Podklad musí být pevný a únosný. Volná a dutá místa, prach, olej a mastnotu odstranit. Poškozené
nebo uvolněné prvky zdiva nahradit novými nebo přezdít. 

3. Mísení  
Baumit Bayosan sanační izolační omítka SP 63 se smísí běžnými míchacími nebo omítacími stroji
s 5 - 6 l záměsové vody na 35 kg suché směsi. Vždy zamísíme obsah celého pytle. Pozor na malé
množství vody, při kterém vzniká nebezpečí tvorby trhlinek vlivem pnutí.

Baumit Bayosan sanační izolační
omítka SP 63

Baumit Bayosan Sperrputz SP 63
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Baumit Bayosan sanační izolační
omítka SP 63

Baumit Bayosan Sperrputz SP 63

4. Nanášení 
Baumit Bayosan sanační izolační omítka  SP 63 se na stěnu nanese v normální omítkové konzisten-
ci v tloušťce 10 mm. Přednástřik  nesmí být použit! Po 2 - 3 dnech může být 
natažena další vrstva. Při celkové tloušťce větší než 20 mm se doporučuje několikavrstvé zpracová-
ní.Technologická přestávka (na 1 mm tloušťky omítky 1 den). Před nanesením 
každé další vrstvy doporučujeme předchozí vrstvu zdrsnit hrubým kartáčem. Silně savé podklady je
třeba vlhčit.. 

5. Upozornění a všeobecné pokyny 
Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Čerstvě omít-
nuté plochy udržovat po 2 dny ve vlhkém stavu. Baumit Bayosan sanační izolační omítka SP 63 vy-
žaduje k řádnému vyzrání dostatek vody. U tenkých vrstev nebo při rychlém vysychání je třeba hoto-
vé omítky řádně vlhčit. Nepoužívat  v kombinaci s materiály na bázi sádry. U souvislých ploch o délce
8 -12 m a ploch 15 - 20 m2 musí být ověřeno, zda 
není nutné provést odpovídající dilatační spáry. Přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Při použití vy-
hřívacího zařízení, především plynových ohřívačů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Nepři-
míchávat žádné jiné materiály.


