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Pozn.  -  Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny   v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a 
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené 
výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .  
Upozorn ění  :   Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost.Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny.  
Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.    
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Vnit řní vyrovnávací st ěrka   
Stěrková brousitelná hmota pastovité konzistence. Směs vysoce kvalitní vodné disperze, 
pojiv a příměsí zlepšujících vlastnosti hmoty.  Dodává se připravena k přímému použití.  
  

Charakteristika: 
� výborná přilnavost ke stavebním  podkladům 
� snadná brousitelnost 
� vyrovnání stěnových nerovností, tmelení sádrokartonových ploch  
� výtečná prodyšnost 
� snadná aplikace i velkoplošná (včetně strojní) 
� zdravotně nezávadná 

 
Příklady použití: 

Stěrka je určena k plošnému vyrovnávání vnitřních povrchů stěn a stropů, jako jsou např. 
všechny druhy omítek, vláknocementové, dřevocementové a sádrokartonové desky. 
Vhodnými podklady jsou také beton či pórobeton. Stěrku lze také použít pro opravu vad 
nebo k vyplňování prohlubní a prasklin. Je možné ji používat jako podkladovou vrstvu pod 
malby, tapety nebo jako konečnou povrchovou úpravu. Není vhodná pro nanášení na 
umakart.  

 
Pracovní postup: 

Stěrka se nanáší na připravený podklad, který by měl být pevný, soudržný, vyzrálý,      
zbavený prachu, nečistot a starých nátěrů. Podklad před aplikací stěrky je vhodné navlhčit 
nebo provést penetraci (např. Akrylátovou penetrací Soudal). Vnitřní stěrku je možné 
nanášet stříkacím zařízením na omítkové hmoty nebo ručně pomocí nerezových hladítek do 
max. síly materiálu 1,5-2 mm v jedné vrstvě. Stěrku necháme vysušit a přebrousíme, 
abychom dosáhli hladkého povrchu. Obvykle se nanáší ve dvou vrstvách.  

 
Balení: 

Plastové kbelíky  1,5 kg, 4 kg, 7 kg, 15 kg a 30 kg 
 
Skladovatelnost : 

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +30°C. Datum 
výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a  vysokými teplotami i během 
přepravy! 

 
Technická data : 

� Spot řeba:                         cca 1,8 kg/m2 při vrstvě 1,5 mm 
� Objemová hmotnost:      1618 kg/m3 
� Objemová stálost:           bez trhlin do síly materiálu 5 mm 
� Ekvivalentní difúzní tlouš ťka:      rd = 0,08 m 
� Přídržnost k podkladu:     0,88 MPa 
� Čas zpracovatelnosti:     na betonu   80 min. 

   na porobetonu  a omítkách 55 min.    
 
Bezpečnost a hygiena práce: 
 

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné 
hygienické podmínky. 

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej 
nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. 
V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 

 


