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Rimat MPL je lehčená sádrová vydatná 
omítka pro strojní zpracování. 
Chemicky se jedná o směs hemi-hydrátu 
síranu vápenatého a přísad ke zlepšení 
zpracování a přilnavosti.  
Barva: šedo-okrová 

 
 
 

Rimat MPL je sádrová omítka vhodná pro 
strojní omítání betonu, stabilního zdiva  
a plášťových betonových konstrukcí na 
stěnách a stropech v interiérech s obvyklou 
vzdušnou vlhkostí včetně domácích kuchyní 
a koupelen. Doporučená střední tloušťka 
omítky je na stěně 10 mm, na stropu 
betonovém maximálně 25 mm. Na lehkých 
stavebních deskách nejméně 15 mm při 
použití celoplošné výztuže. 
Při omítání na hladké betonové plochy musí 
být nejprve použit Základní kontaktní nátěr. 
Zpracování:   Směs se vsype do čisté vody 
a po cca třech minutách se rozmíchá do 
hladka ručně či elektrickou metlou. 
Nanášení běžnými omítacími stroji. 
 
 

 
Směsný poměr  
s vodou        cca  1,0 kg/ 1 l 
Zpracovatelnost    cca 180 minut 
Pevnost v tahu  
za ohybu     ≥ 1,0  MPa 
Pevnost v tlaku      ≥ 2,5  MPa 
Spotřeba    8,6 kg/m2/10 mm 
Koeficient difúze [µ]        10 
Tepelná vodivost   ~ 0,35 W/mK 
 
Výrobek odpovídá normě ČSN EN 13279-1 
 
 

 
Změny poměru suché směsi a vody se 
projeví na vlastnostech zpracovávané 
směsi, zejména době tuhnutí a výsledné 
pevnosti.  
 

Po dobu zpracovatelnosti, která je udána na 
balení (nejméně 6 měsíců), jsou zachovány 
parametry zpracování (záměsové poměry, 
doba zpracovatelnosti) podle údajů výrobce.  
Po uvedené době zpracovatelnosti se 
mohou parametry zpracování odchylovat od 
údajů výrobce. Přesto však, pokud je 
materiál správně skladován a zpracován do 
24 měsíců od data výroby, zůstávají 
zachovány požadované parametry konečné 
funkce ve stavbě (přídržnost, pevnost).  
 
Otevřené balení je nutno spotřebovat do 3 
měsíců. 
 
Produkt je nutno skladovat v suchém 
prostředí. Působením vlhkosti na produkt 
před jeho zpracováním může nastat změna 
fyzikálních vlastností, resp. snížení 
reaktivnosti s vodou. K ochraně produktu 
během nebo před jeho zpracováváním je 
třeba otevřené nebo porušené pytle náležitě 
ochránit před působením vzdušné vlhkosti. 
 

 
 
 

25    kg / pytel     40 ks / paleta =  1000 kg 
 
 
 
 

Další informace získáte na lince 
technického servisu Rigips:  
+420 296 411 800 
+420 724 600 800 
e-mail: ctp@rigips.cz 
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