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INTRASIT® SP 10A

Prostředek pro blokování solí „Salzsperre“ proti 
průniku stavbu poškozujících solí do minerál. 
podkladů

Charakteristika
INTRASIT® SP 10A je chemicky i fyzikálně působící 
přípravek, který snižuje migraci škodlivých solí do zdivu. 
Výrobek má následující vlastnosti:
• Velmi dobrý prostup do podkladních materiálů
• Utěsňuje kapiláry
• Difuzní
• Součástí systému INTRASIT®

Použití
INTRASIT® SP 10A se používá při opravách vlhkem 
a solemi poškozeného zdiva. Aplikuje se celoplošně v 
místech, kde je zdivo nasycené solí. Nátěr velmi silně a 
efektivně snižuje schopnost migrace solí a působí jako 
preventivní ochrana, která zabraňuje jejich pronikání do 
renovačních omítek.

Oblasti použití:
• Vnitřní zdivo ve sklepích
• Zdivo
• Opravy soklů před omítáním

Specifikace
Balení  
Velikost balení
Množství na paletě
Teplota při zpracování 
Barva
Hustota
Skladování

PE kanystr 
10 kg
40 bal. /pal. 
5 °C až 35 °C
bílá, pak transparentní
1,1 kg/l
v suchu, chladu, ne v 
mrazu, 12 měsíců

Spotřeba
V závislosti na aplikaci cca 0,5 kg/m2   



INTRASIT® SP 10A

Příprava podkladu
Odstraňte poškozenou omítku a vyčistěte spáry. 
Podklad důkladně očistěte např. drátěným kartáčem 
nebo přebroušením až na čisté zdivo. V případě 
broušení očistěte zbylý prach. Zdivo může být mírně 
zavlhlé. Pro dosažení ideálního prostupu aktivních 
složek do podkladu musí být vlhkost zdiva menší než 
50%.

Pracovní postup
Dodržujte pokyny dle normy DIN 1053 pro zdění.
1. INTRASIT® SP 10A se nanáší štětkou.
2. Po zaschnutí můžete začít s aplikací sanačních 

malt. 
3. Použité pomůcky a nářadí umyjte ihned po použití 

vodou.

Systémové výrobky Hahne
INTRASIT® VS-WTA 54Z 
INTRASIT® SanUno-WTA 54Z 
INTRASIT® SAP-WTA 54Z 
INTRASIT® RZ1 55HSP 
INTRASIT® RZ2 55HSP

Důležitá upozornění
• Držte se pokynů uvedených v návodech WTA
• Výrobek není vhodný pro fasády a exponované 

zdivo
• Výrobek používejte vždy v systému s dalšími 

sanačními ošetřeními

Složení
Alkalické silikáty a přísady navazující soli

Bezpečnostní předpisy/doporučení
Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, 
platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví 
při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle 
a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, 
hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu. 

Likvidace odpadu
Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na 
skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné 
firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Výrobce
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributor
BAUPROTECT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 732 132 445
E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. 
Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy 
konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných 
vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka 
pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě 
nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému 
zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. 
Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického 
listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém 
oddělení nebo na www.hahne.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, 
doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají 
našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 
12.2020


