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TECHNOLOGICKÁ PRAVIDLA 
 
Tato pravidla platí pro pou�ívání disperzních strukturních omítek Lukofas.  
Výrobce a dodavatel Luèební závody a. s. Kolín doporuèuje u�ivatelùm, aby dodr�ovali všechna ustanovení tìchto 
pravidel, proto�e tak docílí dokonalý vzhled a dlouhodobou �ivotnost. 
 
 

I. VŠEOBECNÌ 
1.  
Omítky LUKOFAS jsou v základním vybarvení bílé disperzní pastovité hmoty, které se aplikují na pøedem pøipravené 
povrchy staveb. Po zaschnutí vytváøejí strukturní povrch s tlouš�kou vrstvy odpovídající velikosti zrna. Povrchy 
upravené Lukofasem jsou odolné vùèi odìru, nárazu, povìtrnosti, chemikáliím. Vykazují dobrou paropropustnost, 
omyvatelnost a stálobarevnost.  
 
2.  
Omítky LUKOFAS jsou vhodné k úpravì povrchù v exteriéru i interiéru. Mají adhezi k celé øadì podkladù jako 
beton, pórobeton, sádrokarton, štukové omítky, jádrové omítky, cementotøískové a døevotøískové desky, sololit, 
umakart, pìnový polystyren, minerální vlna. K jejich nanášení je mo�no pou�ít pouze nerezové náøadí, vèetnì 
nerezového míchadla. Nelze pou�ívat bì�né zednické náøadí. Doba zasychání omítek Lukofas je pøi optimálních 
podmínkách (teplota 20 °C a relativní vlhkost vzduchu 50%) 24 hod, v pøípadì vysoké vzdušné vlhkosti se doba 
vysychání mù�e prodlou�it a� na nìkolik dní. Po dobu zasychání je nutné chránit omítku pøed deštìm a silným 
vìtrem. V pøípadì zmoknutí omítky v tomto období se mohou objevit doèasné barevné nestejnorodosti, které po 
øádném vyschnutí zmizí. 
 
3.  
Technologická pravidla vymezují podmínky, za kterých mohou být omítky LUKOFAS pou�ity. 
 
4.  
Tato pravidla jsou urèena: 

• k provádìní oprav a úprav podkladù pod podkladový nátìr Lukofas 
• k provádìní vlastního nanášení omítek Lukofas 

 
5.  
Fasádní omítky LUKOFAS jsou urèeny pro povrchovou úpravu stìn a fasád obytných domù, rodinných domkù, 
továrních hal, montovaných domù OKAL, Cetris apod. 
 
6.  
Dlouhodobá trvanlivost omítek LUKOFAS je dána zejména vysokou odolností vùèi odìru, úderu, pru�ností a stálostí 
barevného odstínu v agresívní atmosféøe. 
 
7.  
Omítky LUKOFAS jsou dodávány podle vzorkovníku se 120ti základními barevnými odstíny. Výrobce je schopen 
pøipravit další barevné odstíny podle pøání zákazníka. 
 
 

II. MATERIÁL 
8.  
LUKOFAS - omítka 1 mm 
Omítka je urèena pro vnitøní i venkovní pou�ití. Dodává se v hustìjší konzistenci, kterou je nutno naøedit pitnou 
vodou v závislosti na po�adované jemnosti koneèné struktury. 
Doporuèené øedìní: 

• pøídavkem max. 3 dcl pitné vody na 1 balení. Pro dosa�ení optimální struktury postaèují 2 dcl pitné vody 
na jedno balení. 

Omítka se nanáší na pøedem pøipravený podklad ètyømi zpùsoby: 
1/ Aplikace strukturním pìnovým váleèkem - nejbì�nìjší zpùsob.  
 Orientaèní spotøeba: cca 1,5 kg/m2 (cca 20 m2 z jednoho balení) 
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2/ Strojní omítání - omítací pistole RUO 1UF, kompresor o výkonu 220 l/min. 
 Orientaèní spotøeba: cca 0,8 - 1,5 kg/m2. 
3/ Aplikace ruèním natahováním zubovým natahovacím nerez platem 4 mm na sílu 4 mm a to ve vodorovném 
smìru. Následnì strukturování pomocí strukturálního váleèku. Tento typ aplikace je vhodný pro velké plochy, nebo� 
zaruèuje stejnou finální kresbu. 
 Orientaèní spotøeba: cca 1,6 – 2,0 kg/m2. 
4/ Natahování nerez platem a následná úprava povrchu malíøskými - tapetovými váleèky. Takto je mo�no vytvoøit 
celou øadu finálních vzorù.  
 Orientaèní spotøeba: 1,2 - 1,8 kg/m2. 
Doporuèení: Dávkování vody je nutno pøesnì dodr�et do ka�dého balení a po té øádnì promíchat nerez 
míchadlem. Po zpracování jedné poloviny kbelíku hmotu opìt promíchat. 
Balení: plastové kbelíky à 30 kg. 
 
9.  
LUKOFAS - omítka 2 mm a 3 mm 
Jsou to disperzní strukturní omítky pro vnitøní i venkovní pou�ití o velikosti zrna 2 nebo 3 mm. Jsou dodávány v 
pastovitém stavu, neobsahují zdraví škodlivé látky jako rozpouštìdla, èpavek a pod. 
Aplikují se na pøedem upravený podklad dvìma zpùsoby: 

a) Ruèní aplikace 
Nanesení omítky na podklad se provádí natahovacím platem ve vrstvì odpovídající velikosti zrna  
a následuje úprava struktury hladítkem z PVC. Vzhled finální kresby závisí na zvoleném smìru pøi úpravì 
PVC hladítkem (mù�e být svislá, vodorovná, toèená atd.).  
Orientaèní spotøeba:  
LUKOFAS omítka 2 mm cca 3,0 kg/m2 (cca 10 m2 z jednoho balení) 

 LUKOFAS omítka 3 mm cca 4,0 kg/m2 (cca 7,5 m2 z jednoho balení) 
b) Strojní omítání – pomocí omítací pistole RUO 1U F (výrobce EST Ledeè n. S.) a kompresoru o výkonu  

205 l/min. Støíkání lze provádìt jedno nebo dvoufázovì podle po�adavku na hrubost finální struktury. Lze 
dosáhnout rùzné hrubosti finální struktury (obdoba støíkaného bøizolitu) dle po�adavku zákazníka. Spotøeba 
materiálu závisí na po�adované finální struktuøe, je však cca o 25 % ni�ší ne� pøi ruèním nanášení. 

V ka�dém pøípadì je nutné hmotu pøed pou�itím øádnì rozmíchat nerez míchadlem. 
Balení: plastové kbelíky à 30 kg, 15 kg (Lukofas – omítka 2 mm). 
 
10.  
LUKOFAS - zatíraná omítka 
Lukofas - zatíraná omítka je natahovací omítka typu zrno na zrno o tlouš�ce vrstvy 2 mm. 

1. Ruèní aplikace: Lukofas - zatíraná omítka se nanáší nerezovými nástroji ve vrstvì 2 mm. Natahuje se zdola 
nahoru pøímo z promíchaných pøepravních nádob. Poslední tah platem by mìl být v�dy shora dolù, èím� 
dojde k uhlazení kamínkù a pøípravì podkladu pro zatírání. Po krátkém zaschnutí (cca 5 - 10 minut) se 
povrch omítky velmi lehce zatírá suchým umìlohmotným hladítkem tak, aby se sjednotil vzhled omítky  
v celé ploše. V �ádném pøípadì se povrch nedrásá. Pøi práci na stìnì objektu se nepøerušuje nanášení, 
dokud není celá stìna nata�ena a zatøena. 
Orientaèní spotøeba:  cca 2,75 kg/m2   (cca 11 m2 z jednoho balení) 

2. Strojní aplikace: Rovnì� tento typ je mo�no nanášet støíkáním pomocí omítací pistole - podrobnosti  
viz Lukofas - omítka 2 a 3 mm. 

Balení: plastové kbelíky á 15 a 30 kg. 
 

11.  
LUKOFAS SILIKON – omítka 2 mm 
Lukofas silikon je disperzní strukturní omítka pro venkovní pou�ití o velikosti zrna 2 mm. K disperznímu pojivu 
pøidána silikonová slo�ka, která zvyšuje vodoodpudivost omítky a tím zlepšuje samoèistící vlastnosti povrchové 
úpravy.  
Aplikace: Lukofas silikon se nanáší a strukturuje zcela stejným zpùsobem jako Lukofas- omítka 2 mm. 
Orientaèní spotøeba:  cca 3,0 kg/m2   (cca 10 m2 z jednoho balení) 
Balení: kbelíky 30 kg 

 
12.  
LUKOFAS – podkladový nátìr 
Je to disperzní podkladový nátìr urèený pod všechny typy omítky Lukofas (1,2 a 3 mm, zatíranou omítku, Lukofas 
silikon). Zajiš�uje regulaci sací schopnosti podkladu, dobrou pøilnavost a optické pozadí celého systému. Nanáší se 
v pøíslušném barevném odstínu jako LUKOFAS omítka nejlépe štìtkou. 
Lukofas – podkladový nátìr je pastovitá hmota, která je pøipravena k pøímému pou�ití bez dalšího øedìní.  
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Orientaèní spotøeba: cca 0,25 kg/m2. (co� je 4 m2 z 1 kg pøípravku) 
Vydatnost jednoho balení: kbelík 25 kg - 100 m2 

kbelík 5 kg - 20 m2  
Lukofas – podkladový nátìr je mo�no aplikovat ve dvou vrstvách, kdy první nátìr, zøedìný vodou 1:1, slou�í jako 
penetrace (po 2-3 hod zasychání se podklad nesmí drolit a vytváøet skvrny). Druhý nátìr (neøedìný) ji� slou�í jako 
omítkový základ pod strukturní omítku. Vhodnìjší penetrací je však LUKOFAS zpevòovaè, CUSTOM – penetrace, 
nebo SOKRAT 2802A. 
Lukofas – podkladový nátìr zasychá min. 12 hod. 
Lukofas – podkladový nátìr není formulován jako finální fasádní akrylátová barva. Lze však pou�ít jako koneèný 
nátìr lod�ií, balkonù, okenních špalet, øíms tak, aby došlo k jejich barevnému sjednocení s okolní strukturní omítkou 
Lukofas. V tomto pøípadì je tøeba pou�ít Lukofas – podkladový nátìr ve dvou vrstvách.  
Balení: plastové kbelíky á 5 kg a 25 kg. 
 
13.  
LUKOFAS zpevòovaè 
Je to roztok speciální vodné disperze, který zajistí hloubkové zpevnìní podkladu, LUKOFAS zpevòovaè je pøipraven 
k pøímému pou�ití - neøedí se. Jeho aplikaci lze provádìt štìtkou, váleèkem nebo støíkáním (zahrádkáøský 
postøikovaè). 
Lukofas zpevòovaè zasychá 4 a� 6 hod. 
Orientaèní spotøeba: cca 0,2 - 0,4 kg/m2 

Vydatnost jednoho balení: min 12,5 m2. 
Balení: plastové kbelíky á 5 kg. 

 
14.  
Vyrovnávací stìrka  
Stìrka je urèena k vyrovnání podkladu pøed aplikací omítek Lukofas, k vyrovnávání spár sádrokartonù, k zakotvení 
sklotextilní tkaniny pøi pøekrývání spár mezi stavebními prvky a pøi aplikaci zateplovacího systému. Stìrku lze pou�ít i 
jako maltovinu pro pøesné zdìní a jako náhradu štuku na vápenocementových omítkách. Aplikace stìrky se provádí 
nata�ením a následným vyhlazením hladítkem z nerezu.  
Doporuèené materiály: Thin set special (Custom), DEKkleber, Super Kleber, Multi Kleber (Krkonošské vápenky 
Kunèice), MAX 8 (Hasit). Jedná se o suché smìsi, které se míchají s vodou dle instrukcí výrobce. 

Orientaèní spotøeba: 1,0 - 3,0 kg/m2 dle charakteru a nerovnosti podkladu. 
Celkové mno�ství stìrky pøi zateplování (lepení polystyrenu + zakotvení møí�ky) se pohybuje v rozmezí 7- 10 kg/m2.  
Balení: dle výrobce. 
 
15.  
Bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci 
Lukofas není klasifikován jako nebezpeèný pøípravek. Pøesto se pøi práci s ním se øiïte pokyny uvedenými na 
etiketách a v bezpeènostních listech.  
Lukofas nemá drá�divé úèinky na zdravou poko�ku. 
Pøi práci je tøeba pou�ívat osobní ochranné pomùcky a dodr�ovat zásady osobní hygieny.  
První pomoc: 
- pøi zasa�ení oèí – vymývat proudem èisté vody, nepokoušet se o neutralizaci 
- pøi zasa�ení poko�ky – sejmout potøísnìný odìv a zasa�enou poko�ku omýt vodou a mýdlem 
- pøi náhodném po�ití – ústa vypláchnout vodou a vyhledat lékaøe. 
Ve všech záva�nìjších pøípadech poškození zdraví vyhledat lékaøskou pomoc.  
 
16.  
Doprava a skladování 
Doprava podléhá platným pøedpisùm pro pøepravu veøejnými pøepravci. Pøepravu je tøeba provádìt v autech  
s obaly øádnì zabezpeèenými proti uvolnìní. V zimì je tøeba všechny hmoty chránit pøed mrazem! Stohuje se max. 
ve dvou vrstvách. 
Skladování se provádí v suchých, uzavøených skladech pøi teplotách +5 a� +30 °C. Všechny skladované obaly 
musí být øádnì uzavøeny. Za tìchto podmínek je záruèní doba 12 mìsícù. 
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY - LUKOFAS 
 
 
 Lukofas 
  zpevòovaè podkladový 

nátìr 
omítka  
1 mm 

omítka  
2 mm 

omítka 3 
mm 

zatíraná 
omítka 

silikon –  
2 mm 

Obsah sušiny (hm. %) min. 3,9 66 - 69 min. 76 min. 81 min. 78 78 - 82 80 - 85 
Hustota (g/cm3) 1,00 1,58 1,85 1,85 1,90 1,80 1,80 
Pøídr�nost k betonu (MPa) - - 1,29 1,49 1,49 1,57 - 
Pøídr�nost k vápenocementové 
omítce (MPa) 

  0,45 0,58 0,58 0,61 0,73 

Vodotìsnost na vápenocementové 
omítce (l/m2) 

- - 0,14 0,28 0,29 0,5 
(pórobeton) 

0,116 

Propustnost vodních par (m) - 0,6 0,2 0,15 0,26 0,23 0,5 
Spotøeba (kg/m2) 0,2 - 0,4 0,25 1,5 3,0 4,0 2,75 3,0 
Balení (kg) 5 5, 15, 25 30 15, 30 30 15, 30 30 
PND 47-537-97 47-536-97 47-534-96 47-531-04 47-532-92 47-538-03 47-539-04 
SKP 24.66.48 24.30.11 24.66.48 24.66.48 24.66.48 24.66.48 24.66.48 
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III. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH A JEJICH VYBAVENÍ 
 
17.  
Pracovníci musí být zaškoleni pro zpracování omítek LUKOFAS výrobcem nebo povìøenou firmou. Pøi práci 
na velkých stìnách za pou�ití lešení je nutné obsazení dostateèným poètem zkušených pracovníkù.  
 
 
18.  
Vybavení 
nanášecí plata (50 x 15 cm) z nerez plechu 
nanášecí plata (28 X 13 cm) 
stìrky z PVC (cca 28 x 13 cm) 
ocelové stìrky z nerez plechu (20 x 40) 
l�íce z nerez plechu 
stìrky ze døeva 
ocelový kartáè 
lešení (pro celou plochu) 
štìtce 
váleèek 
vìdra 
elektrická vrtaèka s plynulou regulací otáèek s nerez míchadlem 
ochranné brýle 
ochranný odìv 
ochranné rukavice 
krycí pásky a fólie 
 
 
 

IV. PO�ADAVKY NA PODKLADY POD NÁTÌR  
 
19.  
Podklady pro úpravu disperzními omítkami LUKOFAS, tj. betony, pórobetony, cementotøískové  
a døevotøískové desky, sádrokartony a omítky musí být vyzrálé min. 21 dnù a musí mít minimální soudr�nost 
0,1 MPa (vnitøní) resp. min. 0,25 MPa (venkovní). Povrchy musí být zbaveny prachu, mastných skvrn  
a neèistot. K èištìní je nejlépe pou�ít vysokotlaké zaøízení Wap.  
Plochy podkladu musí být hladké bez výstupkù a trhlin. Z povrchu musí být odstranìny všechny �elezné 
pøedmìty (høebíky, skoby, rezavé skvrny a pod.). Pokud to není mo�né, je tøeba tyto pøedmìty a skvrny pøetøít 
vhodným rozpouštìdlovým antikorozním nátìrem. Praktické je napø. pou�ití akrylátového základu Motip ve 
spreji (bílá barva). 
Té� je tøeba pøedem odstranit vzlínající vlhkost, výkvìty a další vlivy sni�ující �ivotnost nátìr. systému. Pokud 
podklad jeví známky napadení plísní, je tøeba podklad nejprve ošetøit vhodným pøípravkem k jejich 
odstranìní (napø. výrobky firem Bochemie Bohumín, Qualichem Mìlník). V pøípadì výskytu mechù, lišejníkù 
èi sinic na podkladu èi v okolí provádìné stavby je nutné rovnì� odstranit zdroj mo�ného napadení a tím 
zamezit pøípadnému pozdìjšímu rozšíøení na aplikované omítky. 
Omítka nesmí obsahovat hlinité a jílovité podíly. Klempíøské prvky musí být provedeny tak, aby deš �ová voda 
nepoškozovala fasádu. Okapní nosy musejí mít dostateèný odstup od líce omítky. Úchytky okapových rour je 
nutno také natøít vhodným antikorozním nátìrem. 
 
20.  
Práce se provádìjí pøi teplotì podkladu i vzduchu minimálnì +5 a maximálnì +25°C. I po dobu zasychání, 
která je závislá na roèním období a èiní minimálnì 24 hodin, musejí být splnìny tyto klimatické podmínky. 
Venkovní práce se nedoporuèují provádìt za deštì, mlhy a silném vìtru. V pøípadì vysoké vzdušné vlhkosti se 
zpomalí rychlost vysychání aplikované omítky. Bìhem letních sluneèných dnù je nutno práci v exteriéru 
rozvrhnout tak, aby slunce neozaøovalo právì upravovanou stìnu. Rovnì� je nutno dbát na to, aby stìna 
pøedchozím oslunìním nebyla pøíliš rozehøátá. 
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V. PØÍPRAVA PODKLADU 
 
21.  
Pøed vlastním zahájením prací na úpravì vlastního podkladu je tøeba provést ochranu okenních a dveøních 
zárubní, el. zásuvek a vypínaèù a pod. To lze s výhodou provést pomocí samolepících pásek a folií.  
V interiérech je výhodné pøilepení PE folií na podlahách okolo stìn. Pøi skonèení prací se stáhnou ochranné 
pásky ze svislých ploch a vše se zabalí do folie na podlaze, tak �e celý interiér zùstane èistý. 
 
22.  
V pøípadì, �e soudr�nost silikátového porézního podkladu je ni�ší ne� 0,25 MPa pro exteriér a ménì ne�  
0,1 MPa pro interiér, je tøeba provést jeho zpevnìní pomocí nátìru LUKOFASU zpevòovaèe. Pøípravek se 
nanáší štìtkou a je pøipraven k pøímému pou�ití (neøedí se). Tímto nátìrem se docílí hloubkové penetrace do 
podkladu a jeho zpevnìní. Podle savosti podkladu èiní spotøeba roztoku 0,2 a� 0,4 kg/m2. Doba zasychání 
zpevòovaèe je 4 hod. 
V pøípadì, �e zpevnìnou plochu je tøeba vyrovnat, pou�ije se vyrovnávací stìrka (viz bod 14). Nanáší se 
nata�ením s následným vyrovnáním hladítkem. Spotøeba vyrovnávací stìrky je v závislosti na nerovnosti 
povrchu 0,5 a� 3,0 kg/m2. 
 
23.  
Porosilikátové materiály, pøípadnì jim podobné zdìné bezspárové, je tøeba napustit pøípravkem Lukofas 
zpevòovaè (spotøeba 0,3 a� 0,6 kg/m2 ). Penetrace je dostateèná v okam�iku, kdy povrch ji� dále nesaje. Po 
4 hod. se provede pøípadné vyrovnání povrchu stìrkovou hmotou. 
 
24.  
Pøekrývání spár 
Nìkteré stavební materiály, napøíklad cementotøískové desky Cetris, sádrokarton, v urèitých pøípadech  
i pórobetonové tvárnice vy�adují pøekrývání spár pomocí perlinky Vertex R 131 A 101. Fixaci sklotextilní sí�ky 
lze provádìt uvedenými typy vyrovnávacích stìrek. 
 
25.  
Pøíprava podkladu v interiéru 
Nejprve je nutno odstranit z podkladu staré klihové nátìry (Primalex, Remal apod.), hlinkové barvy a vzory 
nejlépe oškrábáním a� na jádro a po té dvojnásobným omytím celé plochy èistou vodou. Místa s mastnými 
skvrnami je nutno nejprve omýt vodou s pøídavkem saponátu a pak èistou vodou. Podklad se nechá do 
druhého dne vyschnout. Pouze klasické vápenné nátìry není tøeba odstraòovat, postaèí jejich dùkladná 
penetrace a zpevnìní pomocí Lukofasu zpevòovaèe.  
Pøi nedodr�ení tohoto postupu vzniká riziko sní�ení adheze a soudr�nosti nanášené strukturní omítky a riziko 
prostupu mastnoty z neodstranìných nátìrù na povrch a vznik skvrn na finální omítce. 
Všechna místa opravovaná sádrou opatøíme izolaèním nátìrem (nejlépe nitrobarvou). Provedeme celoplošné 
zpevnìní podkladu Lukofasem zpevòovaèem. Po zaschnutí (4 hod) nesmí docházet k drolení podkladu.  
Vyrovnání podkladu: 

a) Stìrku aplikujeme pouze na místa vykazující nerovnosti a po jejím zaschnutí (4 hod) naneseme jeden 
penetraèní nátìr (omítkový základ Lukofas - podkladový nátìr zøedìný vodou 1:1, vhodnìjší 
penetrací je však Lukofas zpevòovaè nebo Sokrat 2802A). Dále je nutno nanést Lukofas – 
podkladový nátìr ve stejném barevném odstínu jako finální strukturní omítka (sjednocení optického 
pozadí celého systému). Doba zasychání je min. 12 hodin a je ovlivnìna poèasím.  

b) Stìrku aplikujeme na místa vykazující nerovnosti a následnì provedeme celoplošné pøestìrkování. 
Doba zasychání (zrání) stìrky èiní cca 48 hod. Zajistit vìtrání. Po zaschnutí opìt nutno regulovat sací 
schopnost penetrací a sjednotit optické pozadí systému jako v bodì 25a). 

Takto získáme ideální podklad pro nanášení strukturní omítky.  
Omítka Lukofas nezakrývá nerovnosti, ale ve vrstvì odpovídající velikosti zrna kopíruje pøipravený podklad. 
Lukofas omítka 1 mm vy�aduje (vzhledem ke své jemnosti) podklad co nejrovnìjší, proto je vhodné 2 x 
vystìrkovat celou plochu do dokonalé rovinnosti a hladkosti podkladu. Opìt následuje jeden penetraèní 
nátìr, nátìr omítkového základu Lukofas – podkladový nátìr a strukturní omítka Lukofas (ve stejné barvì 
s nátìrem). 
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26.  
Pøíprava podkladu v exteriéru 

a) Aplikace na staré omítky - škrábaný nebo støíkaný bøizolit, jádrové hladké omítky apod. 
Nejprve je nutné provést opravy podkladu - odstranit lokální odfuky a vyspravit nesoudr�ná místa 
pomocí malty nebo stìrky. Následuje celoplošná penetrace Lukofasem zpevòovaè - aplikace 
štìtkou, váleèkem nebo støíkáním. Doba zasychání èiní 4hod. Po té celou plochu vystìrkujeme a tím 
odstraníme nerovnosti a porezitu pùvodního bøizolitu nebo hrubozrnné omítky. 
Následuje penetraèní nátìr (podrobnosti ad bod 13.), omítkový základ Lukofas - podkladový nátìr 
(ve stejném barevném odstínu jako finální omítka) a strukturní omítka Lukofas. 

b) Nové jádro 
Nové jádro musí být zkarbonizované (4-6 týdnù). Po karbonizaci naneseme penetraèní roztok 
Lukofas zpevòovaè nebo naøedìnou disperzi Sokrat 2802A, omítkový základ Lukofas – podkladový 
nátìr a zvolený typ Lukofasu omítky. Doby zasychání jsou shodné jako v bodì a). 

 
27.  
Zateplovací systém 
Luèební závody a.s. Kolín jsou dr�itelem certifikátu na zateplovací systém LUKO THERM. Jako finální 
povrchové úpravy lze pou�ít všechny druhy omítek LUKOFAS kromì Lukofas – omítka 1 mm.  
Další certifikované systémy s omítkami LUKOFAS: 
STAVO -THERM (Stavoprojekta, stavební firma a.s., Kounicova 67, 602 00 Brno), 
KC - THERM (Kozojedy 156, 281 63 Kostelec nad Èernými lesy). 
 
Montá�ní návod pro vnìjší kontaktní zateplovací systém LUKO THERM a LUKO THERM MINERAL  
a Technologický pøedpis pro zateplovací systém je zpracován samostatnì a je k dispozici v Luèebních 
závodech a.s. Kolín. 
 
 
 

VI. NANÁŠENÍ STRUKTURNÍCH OMÍTEK 
 
28.  
LUKOFAS omítka 1 mm 
Tato omítka je rovnì� pøipravena v plastových kbelících k pou�ití po homogenizaci pomocí el. vrtaèky  
s nerezovým míchadlem. Øedí se doporuèeným mno�stvím vody, které závisí na zpùsobu nanášení. Barevný 
odstín LUKOFASU omítky je ve vìtšinì pøípadù pøipraven u výrobce. 
Vlastní nanášení je mo�no provádìt natahováním platem, opìt na velikost zrna s následnou úpravou 
váleèkem s porézním povrchem nebo rùznými vzory. 
Další zpùsob nanášení je støíkáním, pøi kterém je struktura tvoøena pøímo støíkací pistolí.  
Nejpou�ívanìjší zpùsob aplikace spoèívá v nanášení strukturním váleèkem z pìnové hmoty. Pøi tomto 
zpùsobu nanášení se musí dbát na stejnomìrnost nánosu omítky. Tím se dosáhne rovnomìrné struktury 
povrchu. Tento typ váleèku umo�òuje svislé, vodorovné i šikmé natahování, avšak finální kresba (poslední 
tah váleèkem) musí být provádìn v�dy jedním smìrem. 
Podrobné informace k øedìní a zpùsobùm nanášení: viz kapitola II. MATERIÁL, bod 8. 
Zasychání omítky LUKOFAS omítka 1 mm je pøi optimálních podmínkách (teplota 20 °C a relativní vlhkost 
vzduchu 50%) 24 hod, v pøípadì vysoké vzdušné vlhkosti se doba vysychání mù�e prodlou�it a� na nìkolik 
dní. Po tuto dobu je tøeba chránit ji pøed deštìm. V pøípadì zmoknutí omítky v tomto období se mohou 
objevit doèasné barevné nestejnorodosti, které po øádném vyschnutí zmizí. 
 
29.  
LUKOFAS omítka 2 a 3 mm 
Omítka v plastovém obalu je po rozmíchání nerez míchadlem pøipravena k pøímému pou�ití bez dalšího 
øedìní. Vlastní nanášení LUKOFAS omítek 2 a 3 mm se provádí natahováním pomocí nerezových plat od 
spodu smìrem vzhùru. Tlouš�ka nanesené vrstvy musí odpovídat velikosti zrna, to znamená, �e musí být  
2 nebo 3 mm. V �ádném pøípadì nelze provádìt vyrovnání nerovností stìny omítkou. U vyšších budov, kde 
se pracuje v patrech, se v�dy postupuje od horního patra smìrem dolù. Natahování je tøeba provádìt 
souèasnì v celé ploše tak, aby nebyly znatelné pøechody, hlavnì mezi jednotlivými patry lešení (postup 
podobný jako pøi aplikaci bøizolitu). Pøi natahování omítky je vhodné pou�ít mírný pøítlak, tak aby 
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natahovaná vrstva dobøe pøilnula k podkladu. Poslední tah platem by mìl být v�dy shora dolù, èím� dojde  
k uhlazení kamínkù a pøípravì podkladu na strukturování. Pokud bude vykreslována vodorovná struktura, 
poslední tah by mìl být rovnì� vodorovný.  
Pøi aplikaci se mù�e stát, �e se na jednom místì nahromadí vìtší mno�ství kamínkù a tím vznikne plocha o 
vìtší hrubosti. Toto místo staèí uhladit v opaèném smìru.  
Po krátkém zaschnutí (cca 5 a� 30 minut v závislosti na teplotì a vlhkosti vzduchu a podkladu) se provádí 
strukturování PVC hladítkem. Zde je ji� pøítlak ne�ádoucí, staèí jemné pøilo�ení hladítka na plochu a lehký 
pohyb zvoleným smìrem. Pøi pohybu hladítka zvoleným smìrem se hrubá zrna v omítce pohybují a tím 
vykreslují po�adovanou strukturu: vodorovnou, toèenou nebo svislou. 
Hladítko pøi strukturování musí být èisté a suché. Je nutno jej neustále udr�ovat èisté! Jinak by docházelo  
k nalepování omítky a koneèná struktura by byla narušena viditelnými defekty. 
Strukturování musí být provádìno stejným smìrem a se stejnou intenzitou na celé ploše. Je vhodné, kdy� 
jeden pracovník provádí vizuální kontrolu struktury v pravidelných intervalech z vìtší vzdálenosti. 
Okolo vypínaèù, zásuvek a rohù je mo�no pou�ít malé PVC hladítko na dostrukturování.  
Po 5 a� 10 minutách po vytvoøení struktury provádíme koneèné dohlazení plochy, kdy lehkým pohybem 
(stejným smìrem jako pøi strukturování) pomocí suchého a èistého hladítka odstraníme z povrchu drobné 
výstupky, hranky a �molky omítky.  
Zasychání omítek Lukofas 2 a 3 mm trvá cca 24 hodin (v závislostí na poèasí a vlhkosti vzduchu). Po tuto 
dobu je tøeba chránit ji pøed deštìm a silným vìtrem. 
 
30.  
Lukofas – zatíraná omítka 
Omítka v plastovém obalu je po rozmíchání nerez míchadlem pøipravena k pøímému pou�ití bez dalšího 
øedìní. Zatíraná omítka se nanáší nerezovými nástroji ve vrstvì 2 mm. Natahuje se zdola nahoru pøímo  
z promíchaných pøepravních nádob. Poslední tah platem by mìl být v�dy shora dolù, èím� dojde k uhlazení 
kamínkù a pøípravì podkladu pro zatírání. Po krátkém zaschnutí (cca 5 - 10 minut) se povrch omítky velmi 
lehce zatírá suchým umìlohmotným hladítkem tak, aby se sjednotil vzhled omítky v celé ploše. V �ádném 
pøípadì se povrch nedrásá. Pøi práci na stìnì objektu se nepøerušuje nanášení, dokud není celá stìna 
nata�ena a zatøena. U vyšších budov se pøi práci v patrech v�dy postupuje od horního patra smìrem dolù. 
Natahování je tøeba provádìt souèasnì v celé ploše tak, aby nebyly znatelné pøechody, hlavnì mezi 
jednotlivými patry lešení. V �ádném pøípadì nelze provádìt vyrovnání nerovností stìny omítkou. 
Další zpùsob nanášení je støíkáním, pøi kterém je struktura tvoøena pøímo støíkací pistolí. 
 
31.  
Lukofas silikon – omítka 2 mm 
Lukofas silikon se aplikuje stejným zpùsoben jako Lukofas - omítka 2 mm. 

 
32.  
Pøíprava barevných odstínù omítek 
Ve vìtšinì pøípadù je barevný odstín pøipravován u výrobce. Nìkdy je však tøeba pøipravit jen malé mno�ství, 
pøípadnì upravit stávající odstín. V tìchto pøípadech je mo�no vzájemné mísení stávajících barevných odstínù 
nebo úprava pomocí bílé. Pro dokonalé promísení dvou barevných odstínù se provede homogenizace 
pomocí vrtaèky s míchadlem. 
Další zpùsob spoèívá v pou�ití anorganických práškových svìtlostálých pigmentù nebo ji� pøipravené 
pigmentové pasty. Práškový pigment se nejprve rozpustí a rozmíchá v pitné vodì, barevný roztok se vmíchá 
do omítky a dokonale zhomogenizuje. Na stejný barevný odstín jako omítka musí být pøipraven i LUKOFAS – 
podkladový nátìr. 
Pøi dodateèném probarvování omítek zákazníkem výrobce neruèí za kvalitu a homogenitu pøipraveného 
odstínu. 
 
33.  
Èištìní náøadí 
Veškeré pracovní náøadí je tøeba okam�itì po pou�ití omýt vodou. Po zaschnutí se zbytky všech komponent 
odstraòují velmi obtí�nì mechanicky. Pou�ívané náøadí je výhodné odkládat do nádoby s vodou. Tak je 
zajištìno, �e nedojde k zasychání bìhem práce. 
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34.  
Hydrofobizace strukturní omítky 
Pro výrazné sní�ení špinivosti a odolnosti vùèi vodì je mo�né provést následnou úpravu fasády (netýká se 
omítky Lukofas silikon) pomocí hydrofobizaèního pøípravku Lukofob ELX. Lukofob ELX se pøed aplikací øedí 
vodou v pomìru 1:9 a aplikuje se nástøikem nebo nátìrem na dostateènì vyzrálou omítku. Technologický 
prostoj mezi nata�ením omítky a její hydrofobizací by mìl být min. 72 hodin (v závislosti na poèasí). Roztok 
Lukofobu ELX se nanáší pouze v takovém mno�ství, které se staèí vsáknout, nesmí stékat po povrchu. 
Zasychání Lukofobu ELX trvá nìkolik hodin. Nahydrofobizovaný povrch je tøeba chránit pøed deštìm po dobu 
24 hod. 
Pro aplikace všech typù hydrofobizaèních pøípravkù Lukofob jsou rovnì� zpracována samostatná 
technologická pravidla. 
 
 
 
Pøi vìtším rozsahu prací, zejména na starších a neznámých podkladech (napø. stará 
døevotøíska apod.) se doporuèuje provést úpravu jedné stìny na zkoušku za úèelem zjištìní 
pøípadné migrace slo�ek na povrch omítkového nátìru (rezavé skvrny a pod.). 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Obchodnì-technická slu�ba: +420-321 741 350-2 
  
 
e-mail: ots@lucebni.cz 
 
Odbyt: tel.: +420-321 741 545-7 
 fax: +420-321 721 578 
e-mail: odbyt@lucebni.cz 
 
 
15. vydání, kvìten 2007 
 
Tato technologická pravidla ruší platnost všech pøedcházejících vydání. 
 


