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ADESAN 
RASANTE 

Stěrka na bázi vzdušných a hydraulických 
pojiv na omítky sanační řady ADESAN. 
Jemná zrnitost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Technické charakteristiky 

Prodyšná stěrka na vyhlazení sanačních omítek, složená ze vzdušných a hydraulických pojiv, mramorového písku, křemene 
a specifických aditiv. Je charakteristická vynikající zpracovatelností, která usnadňuje nanášení na hrubé omítky ADESAN 
čerstvé i vyzrálé, přičemž zachovává jejich prodyšnost. Výsledný vzhled je jemně zrnitý. Používá se do tloušťky 3 mm. 

 

 
 

Oblasti použití 
 

 Dokončování tradičních nebo předmíchaných omítek ADESAN technikou „čerstvé na čerstvé“. 

 Dokončování tradičních nebo předmíchaných omítek ADESAN po vyzrání. 

 Lze přetírat a obkládat tenkými a prodyšnými materiály. 
 

 
 

Důležitá upozornění 
 

 Nepřidávejte do ADESAN RASANTE další hmoty (cement, vápno, atd.) 

 Nesmí se aplikovat v silnější vrstvě než 3 mm. 

 Nepřidávejte další vodu do hmoty, která již začala vyzrávat. 

 Nepoužívejte při teplotách nižších než +5°C a vyšších než +35°C. 

 Nenanášejte na sádrové omítky. 

 Nenanášejte na drolivé nebo odlupující se podklady. 
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Příprava hmoty 
Míchejte míchačkou s nízkým stupněm otáček 6 – 6,5 l vody s obsahem pytle 25 kg ADESAN RASANTE, dokud 
nedostanete homogenní hmotu bez hrudek.  
Po rozmíchání s předepsaným poměrem vody, doporučujeme hmotu nechat odpočívat 3 minuty a poté ji znovu krátce 
promíchat. 
 

 
 

Příprava podkladu 
Podklad musí být celistvý a soudržný. Plochy překračující nerovnosti nad 3 mm se musí preventivně vyrovnat. 
 

 
 

Nanášení hmoty 
ADESAN RASANTE se nanáší hladkou kovovou špachtlí, aby bylo zaručeno kompletní pokrytí povrchu. Pokud je potřeba 
nanést druhou vrstvu, nanášejte ji nejdříve po 30 minutách. Vyhlazovat lze po 15 minutách. Teplota při zpracování má vliv na 
dobu zpracovatelnosti výrobku. Je delší, pokud teplota je nižší.  

 

 
 

Čištění 
Nářadí je možné umýt vodou, dokud je materiál čerstvý.  
 

 

 
Shrnutí 
Dokončování sanačních omítek ADESAN je možné prodyšnou stěrkou typu ADESAN RASANTE výrobce ADESITAL S.p.A. 

 

Postup nanášení 

1) Odstraňte starou omítku do výše 1 m nad linii              2) Pečlivě omyjte tlakovou vodou                        3) V případě výskytu silného výkvětu naneste  
    vlhkosti, obnažte zdivo až na cihlu                                                                                                                celistvou vrstvu ADESAN RINZAFFO 

4) Strhněte sanační omítku ADESAN na tloušťku                5) Proveďte vyhlazení                                           6) Naneste vrchní stěrku ADESAN RASANTE 
    alespoň 2 cm                                                                                                                                                      (jemné zrnitosti) 
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Technické údaje (při +23°C a 50% rel. vlhkosti) 

Vzhled prášek 

Barva bílá  

Objem. hmotnost prášku 1,1 g/cm3 

Zrnitost jemná 

Skladování 12 měsíců  
( v orig. balení na suchém místě) 

Bezpečnost dráždivé 
Zkontrolujte informace uvedené na 
obalu a na bezpečnostním listu. 

Celní kód 38245090/0 

 

Údaje ke zpracování 

Poměr míchání 6 - 6,5 l vody na 25 kg výrobku 

Objem.hmotnost hmoty  1,6 g/cm3 

Zpracovatelnost 2 hod. 

Teplota při aplikaci od +5°C do +35°C 

Max.tloušťka vrstvy 3 mm 

Doba čekání před nanášením druhé vrstvy 30 min 

Doba čekání před vyhlazením 15 min 

Doba čekání před natíráním 3 – 4 týdny 

  

Konečné vlastnosti  

Pevnost v tlaku po 28 dnech > 5,0 N/mm2 

Odolnost v ohybu po 28 dnech > 3,0 N/mm2 

Přilnavost na vyzrálé povrchy po 28 dnech > 0,5 N/mm2 

Faktor odolnosti vůči páře μ < 12 

  

Spotřeba 1,5 kg/m2 na 1 mm tloušťky 

  

Balení   

ADESAN RASANTE pytel 25 kg 

 

 
 
Upozornění:  Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za 

návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti 

účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO 

PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.  
 
 
 
 
 
 

 Kancelář a sklad: 
Tiskařská 8a/620 
108 01 Praha 10 
+420 604 911 411 
prodej@adiservizio-cz.cz 
www.adiservizio-cz.cz 


