
 
 
 

Technický list 07.41 Finální brousitelná stěrka 0-3mm 

 

Výrobek  Vyrovnávací stěrka na bázi maltové směsi s obsahem anorganických pojiv, 
plniv a přísad zásadně zkvalitňujících zpracování, vytvrzující odpařením vody, 
určena pro tmelení a opravy nerovností interiérového zdiva. 

Vlastnosti  þ Lehce zpracovatelná snadno aplikovatelná; 
þ Vytváří pevný, souvislý a hladký povrch, bez rozeznatelnosti místa oprav; 
þ Po vytvrzení brousitelná; 

Použití  - Stěrkování sádrokartonu ve finální vrstvě, vyrovnávání drobných prasklin; 
- Opravy prasklin, trhlin, prohlubní a spár omítek stěn a stropů; 
- Stěrkování omítek pod malby, nátěry, tapety a obklady; 
 

Balení  Pytel 5 kg 
Barva  Bílá 

   
Technické údaje      

Základ  - maltová směs, anorganická pojiva, plniva a přísady 
Konzistence  - sypká směs 

Měrná hmotnost  kg/dm3 neuvedena   
Tepelná odolnost  °C neuvedena (pouze pro interiéry) 

Tepelný rozsah použití  °C +5 / +30  
Teplota podkladu  °C +5 / +30  
Zpracovatelnost  min 360 (po namíchání při 20°C a 65% rel. vlhkosti) 

Broušení  hod ≈ 24 (při 20°C / 65% rel. vlhk.) 
Možnost nátěru  hod ≈ 24 (při 20°C / 65% rel. vlhk.) 
Skladovatelnost  měsíce 12 (při teplotách od +5°C do +25°C) 

Spotřeba vody  l ≈ 1 (na 5 kg suché směsi) 
Spotřeba   kg/m2 1 – 2 (dle nerovnosti podkladu) 

     
Specifikace   

Reakce na oheň  - A1 (dle EN 13501-1) 
Absorpce vody  - W0 (dle EN 1015-18) 

Přídržnost  MPa 0,4 (N/mm2) (FP - v maltě, dle EN 1015-12) 
Omezení  Mimo jiné není vhodné pro spárování za nízkých teplot pod +5°C, neaplikovat 

do trvale nebo dlouhodobě vlhkých prostor a na přímém slunečním záření.  
Podklad  Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Opravované 

zdivo a stropy musí být bez volných částic, pevné a nosné. Podklad se před 
aplikací NEVLHČÍ! 

Pokyny  Univerzální vnitřní stěrku sypeme do připravené nádoby s čistou vodou a 
míchadlem důkladně cca 4 min. promícháme. Používáme míchadlo s nízkým 
počtem otáček ( do 1000 ot/min). Jednu vrstvu stěrky natahujeme v tloušťce 
cca 1-2 mm, po 24 hodinách od aplikace stěrku vybrousit. Docílíme maximální 
shodnosti povrchu s okolním zdivem. 

Čištění  Materiál : voda 
Ruce : mýdlo a voda, reparační krém na ruce 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 07.41». 
Aktualizace  Aktualizováno dne31.01.2006 Vyhotoveno dne: 12.11. 2001 

 
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a 
naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou 
výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 

 


