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VÝROBEK:  PERDIX NÁHRADA VÁPNA 

 
                                                                  
POPIS VÝROBKU 

    Perdix Náhrada vápna je plastifikační a provzdušňovací přísada do cementových a 
vápenných malt.    

 Zlepšuje zpracovatelnost, usnadňuje nanášení a zvyšuje odolnost proti mrazu a 
vlhkosti. 

 Jako přísada do vápenocementových malt zcela nahradí stabilizačním a plastifikačním 
účinkem vápno. 

 Vyrábí se ve dvou variantách: jako kapalina nebo jako práškový koncentrát. 
  

POUŽITÍ: 
                    Perdix Náhrada vápna je vhodný do všech druhů cementových, cementovápenných a 

vápenných malt. 
 Hlavní užitek: 

1. Ekonomičnost. Úspora plynoucí ze snížení až vyloučení dávky vápna a většího 
objemu hotové malty. 

 2. Zlepšuje zpracovatelnost. 
 3. Umožňuje zdění a omítání při nižších teplotách. 
 4. Zlepšuje tepelně - izolační vlastnosti malt       (o 15-20 %) 
 5. Snižuje možnost vzniku trhlin v omítce, nedochází k výkvétání solí, působí proti 

korozi. 
 

VLASTNOSTI: 
Vzhled.  žlutohnědá kapalina, resp. bílý prášek 
Obsah chloridů: 0 
Provzdušnění: 10 - 20 % (při doporučeném dávkování) 
Vzájemná slučitelnost s cementy: všechny druhy cementů a vápna 
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PRACOVNÍ POSTUP: 

Perdix Náhrada vápna je připraven k přímému použití. Kapalina se do maltové směsi 
přidává současně se záměsovou vodou nebo ihned po ní. Prášek se nejdříve rozpustí v 
záměsové vodě nebo se může přímo vsypat do míchačky. 

 
Dávkování: 
Druh malty     Cement  :  Vápno  :  Písek     Cement : Perdix - náhrada vápna :     Písek 
Zdící malta 50 kg  :  100 kg  : 400 kg     50 kg   :     200 ml                   :   400 kg
   
 
Druh malty    Cement  :   Vápno  :  Písek Cement: Perdix - náhrada vápna:Písek: Vápno
Omítky 50 kg  :  100 kg  :  350 kg   50 kg :    200 ml            : 350 kg  : 50 kg

                                                    
 
 

                 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 
  

Perdix Náhrada vápna není při správném použití zdraví nebezpečný. Nicméně, v 
souladu se všeobecnými opatřeními pro manipulaci s chemickými látkami, vyhněte se 
styku s pokožkou nebo očima a ochranný oděv, rukavice a brýle by měly být 
používány.  
  

BALENÍ: 
 
PE kanystry 1l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l, PE.  
 

SKLADOVÁNÍ: 
 
Prášek: Obal po 2 kg (obsahuje 200 sáčků). 
Skladovatelnost 1 rok v originálně uzavřených obalech. Kapalinu skladovat v 
uzavřených obalech v krytých prostorách při teplotě +2 °C až +30 °C. Chránit před 
mrazem a přímým slunečním zářením. V případě zmrznutí před použitím zvolna 
rozmrazit a řádně promíchat. Prášek skladovat v suchu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

KARTA BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ výrobku  Perdix NÁHRADA VÁPNA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ 
VŠECH DODÁVEK A PRODEJŮ k dispozici je na www.perdix.cz 


