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ISP            

Sádrová stěrka   
 
Sádrová stěrková hmota pro stěrkování různých ploch, např. omítek, sádrokartonových nebo sádrovláknitých povrchů. 

Vhodná pro různé drobné opravy a vyrovnání podkladů, na vyplnění průrazů, nerovností, dutin, pro osazování apod. 

Pro použití pouze v interiéru.

 

 TECHNICKÉ ÚDAJE 

Doba zpracování:    při 20°C cca 40-50 min
Záměsová voda:                  0,45l/1,5kg; 1,5l/5kg; 6l/20kg                      
Barva:     bílá 
Teplota při zpracování:   nad + 5OC, do +30°C 
 
*v závislosti na podmínkách (teplota, vlhkost, aj.)  

 

 VLASTNOSTI 

Lehké namíchání a zpracování. 
Univerzální použití. 
K použití ve vnitřním prostředí. 
Vhodná pro rychlé opravy ploch, stěrkování, osazování. 
Pro výplně dutin, menších otvorů apod. 
Není vhodná pro kontakt s vlhkostí (např. vlhké zdivo aj). 
 

SLOŽENÍ 

Sádrové pojivo, minerální přísady 
 

 ZPRACOVÁNÍ 

Potřebné množství suché hmoty nasypat do gumové 
nádobky a promíchat s vodou do zpracovatelné konzistence. 
Namíchat jen tolik stěrky, kolik lze cca za 40 minut zpracovat. 
Ztuhlou hmotu již nepoužívat, ani znovu rozmíchávat. 
Namíchanou hmotu vtlačit do dutin, případně špachtlí nebo 
hladítkem zpracovat stěrkováním. Při zpracování 
stěrkováním je možné nanášení „do ztracena“. 
Při zpracování nesmí teplota vzduchu, podkladu nebo 
zpracovávaných materiálů klesnout pod + 5oC a být vyší jak + 
30°C.   
 

PODKLAD 

Podklad musí být stabilní, nosný, pevný, čistý. Musí být 
zbaven nesoudržných a separačních vrstev. Případné trhliny 
proškrábnout a vyčistit, aby došlo k důkladnému vyplnění 
stěrkovou hmotou. Podklad rovnoměrně matně navlhčit (bez 
tvorby kaluží vody).  Podklad se nesmí deformovat vlivem 
vlhkosti. 

 

SPOTŘEBA 

Spotřeba je ovlivněna druhem prováděných prací, kvalitou 
(členitostí) podkladu, objemem dutin, strukturou a 
nerovnostmi podkladu. 

SKLADOVÁNÍ A BALENÍ 

V suchu, odpovídajícím způsobem. Skladovatelnost 6 měsíců 
od data výroby, uvedeného na obalu výrobku. 
Dodává se v papírových pytlích (s PE vložkou) o hmotnosti 
1,5; 5 nebo20 kg.  

 

OCHRANA ZDRAVÍ - PRVNÍ POMOC 

Výrobek obsahuje sádru. Dráždí kůži a oči. Zamezte kontaktu 
s kůží a s očima. Nevdechujte prach. 
Používejte vhodné osobní pracovní ochranné prostředky. Při 
práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si omyjte ruce vodou 
a mýdlem. Pokožku ošetřete regeneračním krémem.  
Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte 
velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je 
vymývejte velkým množstvím vody, při náhodném požití 
vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody.  
Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a 
požití vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k 
nahlédnutí bezpečnostní list a tento technický list. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 

POZNÁMKA  

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných 

zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. 

Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách 

(teplota 20°C, relativní vlhkost vzduchu 60%), Na jejich 

odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu 

ovlivňování vlastností a časových údajů.  Doporučení a 

specifikace nezahrnují všechny možné varianty, situace a 

podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. 

Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto 

zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu 

provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši technicko 

poradenskou pomoc. Technický list neobsahuje všeobecná 

pravidla, ani ustanovení platných směrnic a norem. Tyto je 

povinen zpracovatel produktu dodržovat s návaznými 

předpisy. 

Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího 

technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy 

a řešení nezbavují zpracovatele materiálu odpovědnosti za 

ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem 

v konkrétních místních podmínkách.   

Vydáním nového technického listu pozbývají předchozí 

vydání technických listů platnost. 
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