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SANAPLAST M  
  
Sanaplast M je plastifikační a provzdušňovací přísada do cementových a vápenných  
malt. Zlepšuje zpracovatelnost, usnadňuje nanášení a zvyšuje odolnost omítky proti 
vlhkosti. 

 

Charakteristika: 
″ rychle a snadno použitelný 
″ s plastifikačními a provzdušňujícími účinky 

″ zlepšuje zpracovatelnost, prodlužuje dobu zpracování směsi, zabraňuje segregaci malty 
″ zvyšuje odolnost omítky proti mrazu a vlhkosti, zvyšuje tepelně-izolační vlastnosti 
″ zcela nahrazuje svým plastifikačním a stabilizačním účinkem vápno 

″ snižuje možnost vzniku trhlin v omítce, nedochází k výkvětům solí a působí proti korozi 
″ testováno dle ČSN EN 934-3/A1:2012 T2 
 

Příklady použití: 
� plastifikační a provzdušňující přísada do všech druhů cementových, vápenných  

a cemento-vápenných malt nahrazující vápno, snižující obsah vody 
� zdicí malty, omítky, štuk 

 
 

Technická data: 
   Konzistence:  červená kapalina     

Měrná hmotnost: 1,01 g/ml 
Mísitelnost:  voda 
Provzdušnění: 10 – 20 % 

   pH:   9,0 (±1,0) 
Obsah chloridů: < 0,1 % 
Obsah alkálií: < 3 % 
Pevnost v tlaku:       > 75 % 

   Aplikační teplota: +5 °C až +35 °C 
Dávkování:  280– 560 ml/100 kg cementu (optimální dávku 

                     nutno odzkoušet, závisí mj. na použitém písku) 
   Slučitelnost:   všechny druhy cementu, vápno  
   Trvanlivost:  za níže uvedených podmínek skladování  

24 měsíců od data výroby 
   Barva:   červená - průsvitná 

Skladování:  v původních obalech a suchých prostorách 
chráněných před přímým sluncem,  
při teplotách +2 °C až +25 °C. Dojde-li  
k zamrznutí, po roztáni lze uvést do použitelného  
stavu.   

    

Podklad: Přidává se jako přísada při mísení malt, stěrek, omítek a potěrů. 
 
Pracovní postup: Před vlastním použitím nutno důkladně promíchat. Sanaplast M 

dávkujeme v množství 0,28 – 0,56 litru /100 kg cementu. Přidává se  
do záměsové vody.  
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SANAPLAST M 
 

Upozornění:  Nelze aplikovat při teplotách pod +5 °C, chraňte před přímým 
slunečním zářením a sálavým teplem. Spolu s výrobkem Sanaplast M 
nepoužívejte jiné chemické přísady. Složky určené k přípravě směsi 
nesmějí být zmrzlé. 

Čištění:  Použité nářadí nutno ihned po použití umýt vodou. 
 
 
Bezpečnost: 
Informace  
o nebezpečí:             Není klasifikovaný jako nebezpečný 
 
Bezpečnostní  
pokyny:                    Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Ekologie: Nevylévejte zbytky výrobku do povrchových vod, ani do půdy. 
 
Označení:  Žádné. 

Informace pro přepravu: Není zbožím nebezpečným pro přepravu. 
 

Bezpečné zneškodnění: Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu. 
                                 Čisté obaly recyklovat podle platných právních úprav.  
Bezpečnost: Bezpečnostní list výrobku č. 0107 k dostání u prodejce a také na 

www.metrum.cz. 
Balení:     

obj. číslo obsah kusů na paletě poznámka 
2701122 1 l 432  

PE láhve 
 a kanystry 

2701123 3 l 108 
2701124 5 l 96 
2701125 10 l 48 
2701126 20 l 15 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke 
skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití 
tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.  V případě vaší 

nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení. 


