
ŘADA PRO STAVEBNICTVÍ / Přírodní prodyšné omítkové a sanační malty 
 

Biocalce
® 

Zoccolatura 

 

Certifikovaná ekokompatibilní přírodní omítka, z přírodního čistého vápna NHL 3.5, dle normy EN 459-1, 

k použití jako vysoce prodyšná soklová omítka s atestem WTA, ideální pro GreenBuilding a historické 

restaurování. Obsahuje pouze suroviny přísně přírodního původu a recyklované minerály. Se sníženými emisemi 

CO2 a velmi nízkými emisemi těkavých organických látek. S přirozeným větráním, které se podílí na ředění 

škodlivých látek ve vnitřním prostředí, přirozeně bakteriostatická a fungistatická. Na konci životnosti 

recyklovatelná jako kamenivo. 

 
Biocalce® Zoccolatura je určená pro zušlechtění zdiva podléhajícího vzdouvání, erozi či odlupování způsobenému 
vlivem agresivních atmosférických látek a rozkladným působením koncentrovaných solí z kapilárního vzlínání vlhkosti. 

 
Biocalce® Zoccolatura 
- Kategorie: Přírodní anorganické minerální přípravky 
- Třída: Přírodní prodyšné omítkové a sanační malty 
- Rating: Bio 5 
 
Vysoká účinnost (5/5) 
Zastavuje rozvoj bakterií a hub 
Velmi nízké emise VOC 
Emise CO2/kg 76 g 
Obsah recyklovaných minerálů 57% 

 
VÝHODY VÝROBKU 
- Přírodní, porézní a vysoce prodyšný, umožňuje zdi volně dýchat 
- Prošel testy a získal osvědčení WTA jako přírodní omítka pro sanaci vlhkého zdiva 
- Vysoká odolnost proti solím, vysoká odpařovací schopnost, nízká kapilární savost 
 

PŘÍRODNÍ PRVKY 
Certifikované čisté přírodní vápno NHL 3,5   Čištěný říční křemičitý písek (0,1-1 mm) 
 
Certifikovaný mikronizovaný přírodní pucolán   Dolomitický vápenec tříděný (0-2,5 mm) 
 
Čištěný říční křemičitý písek jemnozrnný (0,1-0,5 mm)  
 

ROZSAH POUŽITÍ 
 
Účel použití 
 
Sanační a ochranné omítání vnitřního i vnějšího zdiva s výskytem vzlínající vlhkosti a zasolení z cihloviny, cihel, tufu, 
kamene a smíšeného materiálu. Výrobek je speciálně určen pro zušlechtění vnějších soklů s výskytem skvrn, 
vzdouvání, eroze a odlupujících se částic z důvodu stálého vystavení agresivním atmosférickým činitelům a 
rozkladnému působení koncentrovaných solí pocházejícímu z kapilárního vzlínání vlhkosti. 
Přípravek Biocalce® Zoccolatura je obzvláště vhodný pro zhotovení odvlhčovacích omítek a soklů ve Wellness 
stavebnictví, kde striktně přírodní původ složek zaručuje zachování požadovaných základních parametrů poréznosti, 
hygroskopicity a prodyšnosti. Biocalce® Zoccolatura je vhodný pro přírodní prodyšné sanační cykly při historickém 
restaurování, kde výběr tradičních složek, jako je přírodní vápno, přírodní pucolán, kámen, mramor a žula, a jejich 
vhodné dávkování zaručují konzervativní zákroky se zachováním existujících struktur a původních materiálů.  
Biocalce® Zoccolatura byl testován a získal atest jako sanační omítka dle normy WTA pro sanaci vlhkých a zasolených 
zdí nad zemí. 
 
Nepoužívat 
Na špinavé, nesoudržné a prašné podklady či na staré malby a vyhlazené povrchy. Odstranit z povrchu usazené solné 
krusty. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             

 



NÁVOD K POUŽITÍ 
 
Příprava podkladu 
Odstranit kompletně omítku ze zdí a soklů, které se mají sanovat, a to až do výšky 50 cm nad viditelnou hranici 
vlhkosti. Odstranit nekonzistentní maltové lože a kamenné či cihlové bloky, které se drolí kvůli koncentraci soli. Očistit 
podklad prostřednictvím vodního či běžného opískování a následně omýt tlakovou vodou, aby bylo zaručeno 
kompletní odstranění vrstev z předchozích úprav (vybledlé malby, stará vyhlazení, usazeniny soli, atd.), které by mohly 
ovlivnit správné přilnutí přípravku.  Pro rekonstrukci chybějících částí zdiva, pro umístění zařízení či pro zahlazení stop 
použít přípravek Biocalce® Muratura a techniku vyplnění stejným materiálem. 
 
Příprava 
Ruční nanášení: Biocalce® Zoccolatura se připravuje smícháním 1 pytle o 25 kg se zhruba 5,3 litru čisté vody 
v míchačce. Nejprve se do čisté míchačky naleje voda a následně se přidá celé množství prášku. Při míchání vyčkat, až 
hmota získá správnou konzistenci. Nejprve (1–2 minuty) se výrobek zdá být suchý; v této fázi ale nepřidávejte vodu. Je 
nutno pokračovat v míchání bez přerušení po dobu 4–5 minut až do získání jemné a měkké homogenní malty bez 
hrudek. Je nutno spotřebovat celou dávku připraveného výrobku a neponechávat jej pro další smíchání. Přípravek 
skladovat na místě chráněném před vysokými teplotami v létě a nízkými teplotami v zimě. Použít tekoucí vodu, která 
není vystavena vlivům vnějších teplot. Kvalita malty zaručená díky svému čistě přírodnímu původu může být ohrožena 
přidáním jakékoliv dávky cementu. 
Strojní nanášení: Biocalce® Zoccolatura je díky své jedinečné jemnosti a plastičnosti typické pro nejlepší přírodní 
hydraulické vápno ideální pro nanášení pomocí strojní omítačky. Vynikající soudržnost hmoty v čerstvém stavu zajistila 
získání atestu WTA pro strojní nanášení. Validační zkoušky přípravku Biocalce® Zoccolatura dle podmínek WTA byly 
provedeny pomocí omítacího stroje s tímto příslušenstvím: míchač, stator 30, rotor 30+, turbostator, turborotor, 
míchací příruba rotoquirl, přívodní hadice 25x37 mm, délka  10/20 m a stříkací pistole. 
 
Nanášení 
Biocalce® Zoccolatura se snadno nanáší zednickou lžící nebo nástřikem jako tradiční omítka. Je nutno připravit podklad 
a v případě potřeby jej náležitě vyplnit pro jeho zarovnání. Nanést hrubou omítku Biocalce® Rinzaffo a vyčkat na její 
kompletní vyzrání; poté aplikovat nivelační pásky, nanést omítku, vyrovnat a zahladit ve fázi tvrdnutí. Při sanačním 
omítání je nutno nanést omítku do výšky 50 cm nad viditelnou hranici vlhkosti, a to v minimální tloušťce 2 cm. Aplikace 
přípravku Biocalce® Zoccolatura se odborně provádí ve více vrstvách o maximální tloušťce 2 cm, i když výrobek snese 
větší tloušťky. Tento tradiční způsob aplikace brání tvorbě mikroprasklin. Na hrubou maltu Biocalce® Rinzaffo či na 
předešlé vrstvy přípravku lze nanášet omítku teprve tehdy, pokud jsou předchozí vrstvy zcela vytvrdnuté. Požadovaný 
konečný vzhled lze získat v závislosti na zvoleném způsobu zpracování. V prvních 24 hodinách zrání je nutno 
vytvrdnutý výrobek pravidelně namáčet. 
 
Čištění 
Biocalce® Zoccolatura je přírodní výrobek, proto se čištění nástrojů provádí pouze vodou před vytvrdnutím výrobku. 
 
 
DALŠÍ POKYNY 
 
Při omítání smíšených dobových zdí či zdiva s místy vyzděnými odlišným materiálem je doporučeno vložit 
pozinkovanou nebo antialkalickou syntetickou armovací síť mezi vrstvy omítky Biocalce® Zoccolatura, aby se předešlo 
případnému popraskání. Na veškeré podklady je nutno nanést nejprve přípravek Biocalce® Rinzaffo pro zlepšení 
přilnavosti, sjednocení savosti a zamezení migraci solí do čerstvé omítky. Ve venkovním prostředí je nutno oddělit 
dokončenou omítku od podlah, chodníčků či všeobecně jiných horizontálních ploch vystavených působení vody při 
chůzi či dočasné tvorbě stojaté vody. Zdi zhotovené z pórobetonových bloků je nutno předpřipravit s dodržením 
předpisů stanovených jednotlivými výrobci: povrchy nenamáčet ani hrubě neomítat; před omítnutím je nutno tyto 
povrchy preventivně ošetřit pomocí aplikace štětcem či válečkem zpevňovače-přípravku pro sjednocení savosti 
Biocalce® Fondo. V případě zdí z pórobetonu je taktéž nutné vložit armovací síť Rinforzo V 50 mezi dvě vyhlazovací 
vrstvy zhotovované libovolným z přípravků Biocalce® Intonachino Fino nebo Granello. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
 



SPECIFIKACE POLOŽKY 
 
Ve Wellness stavebnictví se ochranná a odvlhčovací sanace s vysokou porézností, hygroskopicitou, prodyšností a nízkou 
kapilární savostí vody vnitřního a vnějšího zdiva vystaveného vysoké vlhkosti a kapilárnímu vzlínání provádí pomocí 
omítky z čistého přírodního hydraulického vápna NHL 3.5, s přírodním extra jemným pucolánem a kamenivem 
z křemičitého písku a dolomitického vápence s granulometrickou křivkou 0-2,5 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 (typu 
Biocalce® Zoccolatura). Požadované vlastnosti získané výhradně díky použití surovin přísně přírodního původu zaručí 
vysokou prodyšnost omítky (koeficient odolnosti proti difuzi vodních par ≤ 3), vysokou poréznost vytvrdnuté malty (≥ 40 
%), přirozenou tepelnou vodivost (0,47 W/mK), vysoký podíl obsaženého vzduchu ve fázi míchání (≥ 25 %), celkovou 
odolnost proti solím (zkouška WTA 2-2-91/0 úspěšná) a sníženou hloubku infiltrace vody (během 24 h ≤ 5 mm). Při 
historickém restaurování musí být požadovaná prodyšná omítka pro omítání soklů certifikovaná dle WTA-Merkblatt 2-
2-91 Sanierputzsysteme a musí dosáhnout předepsaných výsledků pouze s použitím surovin čistě přírodního původu. 
Přírodní omítka musí taktéž odpovídat požadavkům dle normy EN 998/1 – GP / CS II / W24 ≥ 0,3 kg/m2, přilnavost 0,2 
N/mm2, reakce na oheň třídy A1. Omítka musí mít minimální tloušťku 20 mm, nivelační pásky, konečný hrubý vzhled 
pod nivelační latí, zpevnění hran a vyčnívajících rohů, bez nákladů na pevné lešení. Aplikace se provádí ručně či pomocí 
strojní omítačky. Vydatnost přípravku Biocalce® Zoccolatura: ≈ 12 kg/m2 na cm tloušťky. 
 

Typ malty     sanační malta      EN 998-1 
Chemické vlastnosti pojiva   čisté přírodní hydraulické vápno NHL 3.5  EN 459-1 
Zrnitost      ≈ 0-2,5 mm      EN 1015-1 
Objemová hmotnost prášku   ≈ 1,36 kg/dm3      UEAtc 
Skladování     ≈ 12 měsíců v původním balení na suchém místě 
Balení      pytle po 25 kg 
Záměsová voda     ≈ 5,3 l/1 pytel 25 kg 
Konzistence čerstvé malty 0‘   ≈ 174 mm      EN 1015-3 
Konzistence čerstvé malty 15‘   ≈ 173 mm      EN 1015-3 
Objemová hmotnost čerstvé malty  ≈ 1,48 kg/dm3      EN 1015-6 
Objemová hmotnost suché vytvrdnuté malty  ≈ 1,42 kg/dm3      EN 1015-10 
Retence vody     ≥ 85 %       DIN 18555-7 
Obsah vzduchu / obsah vzduchu v omítačce  ≥ 25 %       EN 413-2 
Pracovní teplota    od +5 °C do +35 °C 
Minimální proveditelná tloušťka  ≈ 2 cm 
Maximální tloušťka na jednu vrstvu  ≈ 2 cm 

Vydatnost     ≈ 12 kg/m2 na cm tloušťky 
Data měřena při teplotě +20 ±2 °C, relativní vlhkosti 65 ±5 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle specifických podmínek na stavbě. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU (IAQ) VOC – EMISE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK 
Shoda     EC 1-R plus GEV-Emicode   Cert. GEV 2757/11.01.02 
 
KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU (IAQ) ACTIVE – ŘEDĚNÍ ŠKODLIVÝCH LÁTEK VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ * 
     TOK   ŘEDĚNÍ  
Toluen      356 μg m2/h   +138 %     metoda JRC 
Pinen      374 μg m2/h   +162 %     metoda JRC 
Formaldehyd     4677 μg m2/h  +49 %     metoda JRC 
Oxid uhličitý (CO2)     341 mg m2/h  +386 %     metoda JRC 
Vlhkost (Vlhký vzduch)    48 mg m2/h      +126 %     metoda JRC 
KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU (IAQ) BIOACTIVE – BAKTERIOSTATICKÉ PŮSOBENÍ ** 
Enterococcus faecalis    Třída B+ bez proliferace     metoda CSTB 
KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU (IAQ) BIOACTIVE – FUNGISTATICKÉ PŮSOBENÍ ** 
Penicillum brevicompactum   Třída F+ bez proliferace     metoda CSTB 
Cladosporium sphaerospermum  Třída F+ bez proliferace     metoda CSTB 
Aspergillus niger    Třída F+ bez proliferace     metoda CSTB 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
 



HIGH-Tech 
Koeficient odolnosti  
proti difuzi vodních par (μ)   ≤ 3        EN 1015-19 
Kapilární nasákavost vody W24 ≥ 0,3 kg/m2       EN 1015-18 
Hloubka infiltrace vody 24 h  ≤ 5 mm       EN 1015-18 
Poréznost    ≥ 40 %       WTA 2-2-91/D 
Reakce na oheň     třída A1      EN 13501-1 
Pevnost v tlaku po 28 dnech  kategorie CS II      EN 998-1 
Přilnavost k podkladu (cihlovina) ≥ 0,2 N/mm2 – FP: B     EN 1015-12 
Poměr pevnosti v tlaku/v ohybu ≤ 3       WTA 2-2-91/D 
Odolnost vůči solím   zkouška úspěšná     WTA 2-2-91/D 
Tepelná vodivost (λ10, dry)  0,47 W/mK (tabulková hodnota)    EN 1745 
Tepelná vodivost (λ10, dry)   0,3 W/mK (stanoveno v klima komoře)    EN 1934 
Specifické teplo (Cp)    1,43 (106 J/m3K) 

měřeno pomocí analyzátoru tepelné výměny 
Životnost  

(odolnost proti cyklu mráz-tání) hodnocení založené na podmínkách platných 
v místě předpokládaného použití malty   EN 998-1 

Index radioaktivity    I = 0,2       UNI 10797/1999 
LEED® 
LEED®  Bodový příspěvek ***   Body LEED® 

Kredit MR 4 Obsah recyklovaných materiálů do 2                               GBC Italia 
Kredit MR 5 Regionální materiály  do 2                                GBC Italia 
Kredit QI 4.1 Materiály s nízkými emisemi do 1  GBC Italia 

Hodnoty byly měřeny při teplotě +20 ±2 °C, relativní vlhkosti 65 ±5 % a bez pohybu vzduchu. Vlastnosti se mohou měnit v závislosti na specifických podmínkách na stavbě. 
* Testy provedeny podle metody JRC – Joint Research Centre – Evropská komise, Ispra (VA) – v rámci opatření pro snižování škodlivých látek ve vnitřním prostředí (Projekt Indoortron). Tok 
a rychlost byly porovnány se standardní cementovou omítkou (1,5 cm).  
** Testy provedeny podle metody CSTB, Kontaminace bakteriemi a houbami  
*** LEED® je měřící systém hodnotící vlivy na životní prostředí v souvislosti s obchodními, institučními a rezidenčními stavbami, ať už novými či již existujícími, který je založený na 
energetických principech a principech životního prostředí běžně uznávaných a akceptovaných mezinárodní vědeckou komunitou. Systém pro hodnocení stavební udržitelnosti LEED® je 
dobrovolný. Pro výpočet bodů se řiďte předpisy uvedenými v Návodu LEED® Itálie (edice 2009). © 2010, GreenBuilding Council Itálie, U.S. Green Building Council, všechna práva vyhrazena  

UPOZORNĚNÍ 

- Prostředek pro profesionální použití 
- dodržujte národní normy a ustanovení  
- chraňte povrchy před prudkým sluncem a větrem 
- očistěte vodním či běžným pískováním zdivo vystavené kapilárnímu vzlínání vlhkosti 
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečností list  
- pro informace zde neuvedené kontaktujte Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 –  
  globalservice@kerakoll.com 

Data týkající se klasifikací Eco a Bio byla převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktual izovány v listopadu 2013 (odk. GBR Data Report - 12.13); 
upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je  možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. 
KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě 
našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být 
považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro 
předpokládané použití. 

              
               KERAKOLL S.p.a.
                 Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy

                 Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581

                                info@kerakoll.com - www.kerakoll.com
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