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SANITILE® ILT SYSTÉM PRO VYTVOŘENÍ 
HLADKÉHO, LESKLÉHO A MIMOŘÁDNĚ 
TVRDÉHO POVRCHU STĚN Z BETONO-
VÝCH BLOKŮ, CIHEL, OMÍTEK A SÁDRO-
KARTONU. 
 

 

INFORMACE O VÝROBKU 
 

Popis 
Sanitile® ILT System je vyrovnávací malta pod nátěrový sys-

tém Sanitile®. 

 

Použití 
Sanitile® ILT System se používá na všechny druhy stěn a 

stropů, kde je nutno před hygienickým nátěrem SANITILE® 

povrch vyrovnat a sjednotit (např. stěny z betonových prolé-

vaných tvárnic, nerovné cihelné zdivo apod.). 
 

Balení 
Sanitile® ILT System se dodává ve formě kompletních jedno-

tek. 

Každá jednotka se skládá: 

- 1 nádoba s 23 l Sanitile® ILT Liquid 

- 3 pytle po 40 kg Sanitile® ILT Composite 

Jedno balení stačí na 75 až 100 m2 v závislosti na nerovnosti 

pokladu. 

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

Příprava podkladu 
Povrch by měl být zbaven barvy, volných částic a jiných ne-

čistot, jako jsou oleje, tuky a jiné. Znečišťující látky se odstra-

ní detergentami a povrch se důkladně opláchne vodou. Před 

aplikací Sanitile® ILT Systém je nutné povrch navlhčit (nemá 

být mokrý). Minimální teplota povrchu pro aplikaci Sanitile® 

ILT System je 10°C. 

 

Mísení 
Sanitile® ILT System se připravuje smícháním 8 l Sanitile® 

ILT Liquid s jedním balením Sanitile® ILT Composite. Při 

přípravě malty v 20 l nádobě se použijí 4 l tekuté složky a 

20 kg kompozitu. V případě potřeby přidejte ještě 0,5 l 

vody. Směs vyrobená z tohoto množství má objem cca 

10 l malty a stačí na 12 m2. Sanitile® ILT Liquid nalejte do 

nádoby, kterou předtím navlhčete. Postupně přidávejte 

Sanitile® ILT Composite a pokračujte v míchání 4 až 5 

min., dokud nezískáte homogenní smetanovou směs. 

Vyčkejte 3 až 4 min., pokud směs zhoustne, přidejte další 

vodu (max. 0,5 l).  

Doba zpracovatelnosti směsi je 1 až 2 hod. Když směs 

znovu zhoustne, je nutné ji znovu promíchat. Běžně se 

vyžaduje snižovat viskozitu, nebo se přidá další Sanitile® 

ILT Liquid (nepřidávejte vodu). 

 

Nanášení 
Navlhčete povrch (nemá být mokrý). Maltu nanášejte 

rovnoměrně použitím tvrdého štětce na plochu 1 m2. Pře-

bytečný materiál odstraňte gumovou stěrkou. Stěrkou 

pohybujte směrem nahoru pod úhlem 45°, současně se 

vyplňují všechny trhliny. Vyrovnejte spáry kouskem tvrdé 

gumy, nebo vlhkým štětcem na malování.  

Sanitile® Base se může aplikovat 72 hod. po nanesení 

Sanitile® ILT System. 

 

Skladování 
Skladujte na chladném a suchém místě při teplotě +4°C - 

+20°C v původním neporušeném obalu 1 rok při dodržení 

doporučení pro skladování. Chraňte před přímým slun-

cem a mrazem. 

 

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST    
PRÁCE 
Dodržujte technické informace a údaje uvedené v bez-

pečnostních listech 

 
TECHNICKÝ SERVIS 
Kontaktujte TECONS spol. s r.o., www.tecons.cz. 

 
ZÁRUKA 
Firmy RPM/Belgium N.V., Alteco Technik GmbH ručí za 

to, že veškeré zboží je prosto jakýchkoli závad a že na-

hradí materiály, u nichž se prokáže, že jsou vadné. 

Zde uvedené informace a doporučení jsou výše uvede-

nými firmami považovány za přesné a spolehlivé. 


