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RENOPLUS
Univerzálna renovačná omietka

 Produkt bol vyvinutý na základe dlhoročných požiadaviek zákazníkov dosiahnuť 
širokú univerzálnosť použitia, bez ohľadu na druh podkladu a zároveň o redukciu 
pracovných cyklov do jedného, čím sa skráti čas a zjednoduší výstavba.

 Vznikla tak univerzálna omietka pre murivo každého druhu vrátane muriva zmiešaného. 
Svojím zložením je ideálnou voľbou pre použitie v oblasti: 

- novostavba
- prestavba
- sanácia
- renovácia starých historických objektov 

 
 S minerálnym vysoko vápno obsahujúcim zložením, dosiahne výrobok 
RENOPLUS veľmi dobré vlastnosti prídržnosti a bezproblémovej spracovateľnosti pri 
zachovaní vysokej priepustnosti vodnej pary.  Vyhovuje tak k oprave starých nosných
omietok ako aj trhlín. Je zvlášť vhodná na zjednotenie nerovných, rozmanitých  
podkladov, pri rôznych hrúbkach nanesených vrstiev ako aj k omietaniu stenového vykuro-
vania.
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Omietka RENOPLUS je svojou univerzálnosťou 

optimálnym riešením pre Vašu stavbu.

Technické parametre RENOPLUS

balenie 25kg/vrec.

zrnitosť 0 - 1 mm

farba biela

hr. vrstvy 3 - 30 mm

spotreba 7,5kg/m2/5mm

miesto použitia interiér, exteriér

súčiniteľ priepustnosti
vodnej pary μ 15 - 20

reakcia na oheň nehorľavá

hodnota pH cca 12

zloženie

vzdušné vápno

biely cement

vysoko kvalitný, jemný 
mramorový piesok 

sklenené vlákna
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Pórobetónové murivo

Rekonštrukcie

Bežný postup na stavbách Hasit RENOPLUS

regulátora nasiakavosti Jednovrstvé omietanie pomocou 
RENOPLUS

- bez použitia armovacej sieťky a 
armovacieho lepidla! 

lepidlo + sklotextilna mriežka

štuk

Počet pracovných cyklov na m2

3 1

Náklady na prácu pri m2  

3 1

Prirodzene lepšie stavať

Skladba
1 podklad murivo 

2 RENOPLUS

3 penetračný náter pod 
fasádne omietky

Putzgrund, 
Putzgrund Premium

4 fasádne omietky

Silikón-silikátová 
SE 510 SISI VITAL

Silikónová omietka 
SE 410 Protect

Minerálna omietka 
WDVS Filz-Haftfeinputz

štuk FEIN - Kalkputz 
160 (vnútorný), 162 ( vonkajší)

5 ochranné nátery HASIT fasádne farby

1 2 3 4 5



Problematické podklady
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Spracovanie RENOPLUS
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ako vyrovnávacia 
hmota x

ako jadrová omietka x

armovacia stierka x

ako hladená omietka -

ako filcovaná omietka x

ako finálna povrchová 
úprava x

k preklenutiu trhlín x
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natierateľná vápennými 
farbami x

natierateľná silikon., 
silikát. farbami x

aplikácia všetkých pov-
rchových úprav x

Podklad RENOPLUS

vápenno-cementové, 
cementové omietky x

disperzné omietky, farby x

stenové vykurovanie x

tehlové murivo x

pórobetónové murivo x

betón x

sadrokartón -

sadrové omietky x

vápenné omietky x

adhézny mostík nie je potrebný

prednástrek nie je potrebný

 

Výhody RENOPLUS

vynikajúca spracovateľnosť biely cement

vytvrdzovanie s nízkym napätím elasticita

dobrá adhézia využitie na všetkých stavebných podkladoch

nízke zmrašťovanie možná aplikácia v jednej vrstve

možnosť použiť ako finálnu povrchovú úpravu aplikácia všetkých druhov povrchových úprav
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Lozorno

Región Stred:
Vladimír Kaňa 
BN, PD, PE, TN, TO, ZM, NR, BS, 
KA, ZV, ZH, ZC, VK
Mobil: +421 905 682 372
vladimir.kana@hasit.sk

Región Sever: 
Rastislav Žihlavník
ZA, BY, CA, KM, MT, TR, RK, LM, 
TR, NO, TS, PB, PU, IL, BB, BR, 
DT, LC, PT, RS, RA
Mobil: +421 905 868 302
rastislav.zihlavnik@hasit.sk

Región Východ:  
Ing. Juraj Širanec
Area manager Východ
BJ, KK, PP, SL, SN, LE, RV, PO, 
HE, ML, SB, SV, SP, SK, VT, MI, 
KE, KS, SO, TV, GL
Mobil: +421 905 397 338
juraj.siranec@hasit.sk

HASIT SLOVAKIA, s.r.o.
Výrobca suchých omietkových zmesí
Lozorno 932
SK-900 55 Lozorno

Odbyt
Lucia Burclová, Milota Voleková
Tel.: +421 2 6010 2444
Fax: +421 2 6596 8221
E-mail: odbyt@hasit.sk
            obchod@hasit.sk

Johannes Leithner
konateľ/Geschäftsführer/
general manager
Tel.: +421 2 6010 2411
johannes.leithner@hasit.sk

Ing. Lívia De Riggová
Sales director Slovakia
Mobil: +421 905 435 969
livia.deriggova@hasit.sk

Región Bratislava:
Ing. Marek Piovarči
BA I, BA II, BA III, BA IV, BA V, MA
Mobil: +421 905 431 758
marek.piovarci@hasit.sk

Región Západ: 
Dušan Terek
PK, TT, HC, PN, SE, SI, MY, NM, 
SC, DS, GA, KN, LV, NZ, SA
Mobil: +421 915 997 252
dusan.terek@hasit.sk
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