
 

 

 

Schimmel X – AMAL Reparaturni kit za vlažne prostore in fasade 
(pripravljen v tubi) 

 

Lastnosti proizvoda:  Področje uporabe (slika): 

     
 Ojačan z vlakni 
 Se lepo zagladi 
 Se strdi, brez razpok 
 Za zunanje in notranje površine 
 Odporen na vremenske vplive 

 

 

 

Področje uporabe: 

 
Zelo primeren za izboljšanje, izravnavo in premaz neravnih in 
hrapavih površin, kot so npr.: stropi, stene in fasade. Primeren je 
tudi za kitanje cementnega ometa kot tudi ometa za gips, 
Uporabljamo ga lahko na vseh mineralnih površinah (beton, opeka 
itd.), kot tudi na gips ploščah in disperzijskih barvah. 

Idealen je za vlažne prostore kot so kuhinja, kopalnica in garaža. Ni 
primeren za kitanje kovin, lesa, umetnih mas in stekla. 

Priprava podlage in obdelava: Tehnični podatki: 
 
Priprava podlage: Površina mora biti čista, brez umazanije, prahu, 
maščob in ostalih stvari, ki lahko delujejo kot ločilci. Slabo nanešene 
omete in premaze odstranimo. Globoke luknje zakitamo. Močno 
vpojne, peščene ali kredaste površine najprej namažemo z 
impregnacijo (Amal 4060). 
 
Uporaba: Tubo pred uporabo dobro pregnetemo. Kit nanesemo z 
gladilko, do debeline maks. 5mm. Neravnine zbrusimo. Nadaljne 
premaze nanašamo šele takrat, ko je površina popolnoma suha. 
Delovno orodje takoj po uporabi očistimo z vodo. 

 

Poraba: cca. 1,7kg/m² (pri nanosu debeline 1mm) 

Osnova surovina: umetna smola – disperzija, polnila in dodatki 

 

Pomembna opozorila: 

 
Čas sušenja: 4 – 7 ur, odvisno od debeline nanosa, površine in 
temperature. Relativna zračna vlažnost, preko 90%, v povezavi z 
nizkimi temperaturami, podaljša čas sušenja in lahko vpliva na 
kvaliteto nanešenega proizvoda. 
 
Delovna temperatura: +5°C 
 
 

Varnostna opozorila: 

 

Pakiranje in skladiščenje: 

 
Tuba 400g  
EAN 4016215020333 
Embalažo hranimo dobro zaprto, v hladnem prostoru, zaščiteno pred 
zmrzaljo. Ob pravilnem skladiščenju je rok uporabe proizvoda najmanj 
24 mesecev od datuma proizvodnje 

Ostali podatki: 

 
Uvoznik in distributer: Amal d.o.o., Koprska 64, 1000 Ljubljana  
Info‐telefon: +386 (1) 200 77 40 
Po.‐Pe: 7.00 ‐ 15.00 ure 

 Internet: www.amal.si 

Email: Info@amal.si 
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