
                                                                                                       
 

 
 
 
Jemná stěrka, vhodná k velkoplošnému p
vyspravení spár mezi betonovými panely. 
 
 
� Technické údaje 

o Zpracovatelnost:  
o Vydatnost:   
o Záměsová voda:  
o Teplota při zpracování:

 
 

 
� Použití 

Jako jemná omítka, aplikovatelná na všechny p
u sádrokartonových, sádrovláknitých desek
bandážovat armovací tkaninou. S
stěnách a stropech. Rovněž použitelná pro domácí kutily, k modelování, k osazování držáku 
krabic a podobně. 

 
 
� Složení&kvalita  

Pojivem je štuková sádra, jemné minerální p
Bílá barva 
Snadná zpracovatelnost, vysoká p
I při své vysoké plnivosti se vyzna
Popraskání či vypadání stěrku je možno nanášet 

 
 
� Podklad 

Podklad musí být nosný a pevný, 
podklad řádně navlhčete, silně savé podklady penetrujte p
mix. Dřevěné podklady opatřete p
zdrsněte. 
 
  

 
� Zpracování 

Suchou směs smíchejte se zámě
s nástavcem při malých otáčkách, rozmíchejte do vlá
materiálu, kolik ho budete schopni zpracovat b
snadno jí pronikne jak hřebík, tak
potažené stěrkou ISP přípravkem pro hloubkovou penetraci.
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Sádrová stěrka na sádrokartonové spoje, finální vrstva

Spachtel masse ISP

                                                                                                       

rka, vhodná k velkoplošnému přestěrkování všech omítkových podkladu, stejně jako k vypln
vyspravení spár mezi betonovými panely. Vhodná i pro vyplnění der. Pro interiér. 

 

  40 minut 
  cca 5,5l/5 kg 
  cca 3,25l/5 kg 

i zpracování:  nad + 5oC 

Jako jemná omítka, aplikovatelná na všechny přírodní podklady, dále k vyplnění, vyspravení a vyhlazení spár 
u sádrokartonových, sádrovláknitých desek, nebo betonových prefabrikátů, aniž by spáry bylo nutno 

. Stěrka se používá k vyspravení trhlin, hnízd v betonu, d
ž použitelná pro domácí kutily, k modelování, k osazování držáku 

Pojivem je štuková sádra, jemné minerální přísady 

Snadná zpracovatelnost, vysoká přilnavost 
se vyznačuje vynikající přilnavostí, takže ani při vyplnění větších trhlin nehrozí 

rku je možno nanášet “do ztracena” 

Podklad musí být nosný a pevný, čistý, zbavený všech nečistot a separačních vrstev. P
ě savé podklady penetrujte přípravkem AUFBRENNSPERRE 
řete přípravkem ELASTIC EMULSION od téže firmy. Hladké povrchy lehce 

záměsovou vodou a nechejte asi 2 minuty zrát. Potom smě
čkách, rozmíchejte do vláčné konzistence bez hrudek. P

materiálu, kolik ho budete schopni zpracovat během 40 - 50 minut. Po vytvrdnutí se dá st
ebík, tak i hmoždinka. Před nanesením následných nátě

ípravkem pro hloubkovou penetraci. 
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ě jako k vyplnění či 

ní, vyspravení a vyhlazení spár 
spáry bylo nutno 

rka se používá k vyspravení trhlin, hnízd v betonu, děr a nerovností na 
ž použitelná pro domácí kutily, k modelování, k osazování držáku či zásuvkových 

ětších trhlin nehrozí 

ních vrstev. Před nanášením stěrky 
AUFBRENNSPERRE od firmy quick-
od téže firmy. Hladké povrchy lehce 

sovou vodou a nechejte asi 2 minuty zrát. Potom směs ručně nebo vrtačkou 
né konzistence bez hrudek. Připravte si jen tolik 

tí se dá stěrka lehce brousit, 
ed nanesením následných nátěru penetrujte plochy 
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� Skladování 

V suchu na dřevěných paletách. Doporučujeme zpracovat do 6 měsíců. 
 
 
 

� Balení 
Dodáváme v pytlících o hmotnosti 1,5 a 5 kg. 

 
 
 
� Vydatnost 

1 kg suché směsi vydá asi na 1,1 litru hotové stěrky. Toto množství vystačí asi na 1,1 m2 plochy při tloušťce 
vrstvy jeden milimetr. Spotřeba je závislá na povaze podkladu a množství nanášená stěrky, nebo síle vrstvy. 

 
 
 
� Ochrana zdraví p ři práci 

Při práci s maltovou směsí nevdechujte prach. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Používejte vhodný 
ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový štít. Osobní pracovní 
ochranné prostředky musí být udržování v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. Při práci 
nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a potom 
pokožku ošetřete reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
 
 

� První pomoc 
Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí 
je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru 
vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské 
ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list. 
 
 
 

� Poznámka a upozorn ění 
Při aplikování stěrky IPS nesmí klesnout minimální teplota vzduchu a podkladu pod +5 oC! 
 
Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne 
vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazujeme si však 
právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní 
podmínky. 
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