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Omet, odporen na sulfate, na osno-
vi zračnega apna in pucolanskih 
veziv

Opis izdelka 
PALLADIO INTONACO FORTE je pri-
pravljen suh izdelek na osnovi izbranih 
pucolanskih veziv, zračnega apna, 
apnenčastih agregatov in posebnih 
dodatkov.

Dobava in skladiščenje  
PALLADIO INTONACO FORTE se doba-
vi v posebnih 25 kg vrečah na paletah, 
ovitih s toplotno varjeno folijo. Hranite 
na hladnem in suhem kraju, na varnem 
pred vetrom. Pazite, da ostane embala-
ža nepoškodovana. 

Priprava podlag in načini nanosa 
Podlago očistite in namočite z vodo pod 
nizkim pritiskom. Odstranite morebitne 
eflorescence in solni kamen tako, da po-
vršino strojno operete (s krtačenjem, pe-
skanjem, vodnim peskanjem) in z zidne 
površine odstranite ostanke odstranjene 
soli. Če uporabljate tehniko z armiranimi 
ploščami, postavite mrežo najmanj 1 cm 
od podlage in uporabite za to ustrezne 
distančnike ter mrežo prekrijte z najmanj 
2 cm plastjo, da povsem prekrijete 
armaturo. V mešalcu za beton, z vrtalnim 
strojem z vretenom ali s strojem za na-
nos ometa zmešajte 22 litrov vode s 100 
kg suhega izdelka (približno 5-6 litrov 
na 25 kg vrečo), da dobite plastično 
in homogeno malto zmes brez grudic 
(5÷10 min) nekoliko kremaste gostote. 
Pri mešanju v mešalniku za beton ali z 
vrtalnim strojem vam priporočamo, da 
zmešate prah z delom predvidene koli-
čine vode in po nekaj minutah dodate še 
preostalo vodo, dokler ne dobite dovolj 
tekoče zmesi. Priporočamo, da meša-
nico zmešate ročno. Izdelek PALLADIO 
INTONACO FORTE nanašajte ročno ali 
z brizganjem z uporabo stroja za nanos 
ometa. Pri neravni podlagi maksima-
len oprijem zagotovite s »prekrivnim« 
cementnim obrizgom INTONACOFORTE 
spremenljive debeline od 3-5 mm. Nato 
nanesete omet v več plasteh (vsako 
plast debeline največ 1-1,5 cm nanese-
te, ko se je spodnji sloj strdil), dokler ne 
dosežete željene debeline (< 5 cm). Po 

začetnem strjevanju dokončno obdelajte 
z gladilko z gobico. S pravilnim glaje-
njem preprečite nastanek razpok, ki so 
posledica plastičnega krčenja. Če je 
možno, priporočamo, da prve dni po na-
nosu skrbite za ustrezno sušenje izdelka 
(pokrijte ga s PVC folijo itd.).

Možnosti uporabe 
PALLADIO INTONACO FORTE se meša 
z vodo. Tako dobite malto s plastično 
gostoto, ki jo v spremenljivih debelinah 
nanašate do 5 cm za utrjevanje gradnje 
tudi pri objektih zgodovinske in arhitek-
turne dediščine. Ker ima tlačno trdnost 
12 N/mm2, lahko PALLADIO INTONACO 
FORTE uporabite tudi za izvedbo del s 
tehniko »armiranih plošč«, torej takrat, 
ko je potrebno položiti pocinkano mrežo 
iz nerjavečega jekla na steno oziroma 
obok, ki ga boste utrjevali. PALLADIO 
INTONACO FORTE se lahko nanaša roč-
no ali z brizganjem s strojem za omet, 
na notranje in zunanje stene iz opeke, 
kamna, kamenčkov oziroma lehnjaka, 
tudi če so prisotne soli. Ker izdelek ne 
vsebuje cementnega veziva, je povsem 
združljiv s katerokoli vrsto gradnje. PAL-
LADIO INTONACO FORTE zagotavlja 
nadpovprečno mehansko trdnost, hkrati 
pa se zelo dobro sprime s podlago in 
tako združuje lastnosti cementnega sis-
tema z apneno-pucolanskim sistemom, 
za katerega je znano, da je ustreznejši 
za izvajanje del na objektih zgodovin-
sko-arhitekturne dediščine.  

Tehnični podatki v skladu s standardom UNI EN 998-1 

Gostota
1.550 kg/m3 določena v prostem 
padu

Maksimalni premer 3 mm

Voda v mešanici približno 20%

Upogibna trdnost po 28 dneh 4,0 N/mm2 

Tlačna trdnost po 28 dneh (kat. CS IV) 12 N/mm2 

Teoretična poraba približno 16 kg/m2 za cm debeline

Odpornost na difuzijo vodne pare μ 15 

Ognjevarnost razred A1

Oprijem na opeko 0,5 N/mm2 

Odpornost na sulfate
Vzorci nepoškodovani po 1 
mesecu potopitve v sulfatno 
raztopino

Vodovpojnost W0 

Vrsta loma (FP) A

Toplotna prevodnost 0,98 W/mK

Opozorila 
PALLADIO INTONACO FORTE ne nanašajte pri temperaturi nižji od +5°C in višji 
od +30°C. Pri nizkih temperaturah (5°C÷10°C) material premešajte z mlačno vodo 
(30°C÷40°C). 


