Technický list
Datum revize: 7.3.2016

ŠTUKOVÁ OMÍTKA
Stěrková směs v pastovitém stavu určená pro tenkovrstvou celoplošnou finální úpravu stěn a stropů. Vhodná
pro interiér i exteriér.
Technická data:
Báze
Konzistence
Vydatnost

směs oxidu vápenatého, písku s přídavkem aditiv
viskózní hrubá pasta
1,5 – 2 kg/m²

Charakteristika:

životnost systému min. 15 – 20 let podle míry znečištění a
kyselosti prostředí

(životnost výrazně ovlivňuje kvalita a druh podkladu a použité
povrchové penetrace a nátěrové hmoty a péče o stav omítek a
jejich ochranu v průběhu užívání)

dostatečně paropropustná

srovnatelně otěruvzdorná

velmi dobře zpracovatelná

soudržná a bez problémů upravitelná a opravitelná

pevnost a přídržnost odpovídá běžným požadavkům pro
nejširší použití

možnost probarvování tónovacími pastami
Příklady použití:

na vnitřní a venkovní štukování jádrových omítek na různé
stavební podklady

nanášení a opravy tenkovrstvých omítek v interiéru i exteriéru

vhodná i na sádrokarton, beton aj. podklady

použití na aglomerované dřevěné materiály, CETRIS desky aj.
pružnější podklady je třeba ověřit ( přílišný průhyb může
způsobit praskání)
Provedení:
Barva: bílá
Balení: plastové kbelíky 8 kg, 15 kg, 30 kg

Pracovní postup:
Příprava povrchu: Před nanášením vyrovnejte podklad. Odstraňte
nežádoucí výstupky, vyplňte prohlubně, zacelte spáry a zbavte
podklad nečistot a prachu. Suché podklady doporučujeme navlhčit.
Velmi hladké panely a nesoudržné podklady napenetrujte vhodným
přípravkem z řady penetrací SOUDAL. Vyčnívající kovové prvky
ošetřete antikorozním nátěrem.
Nanášení: Štukovou omítku nanášejte stěrkou, špachtlí nebo
zednickým hladítkem. Při aplikaci na velmi savé podklady můžete
Štukovou omítku mírně naředit vodou. Při ředění postupujte opatrně
po malých dávkách – hrozí přeředění a ztráta vlastností. Při
zaplňování větších nerovností Štuková omítka SOUDAL nevytéká
a nepraská. Po částečném zaschnutí povrch omítky uhlaďte
navlhčeným hladítkem s plstěným nebo molitanovým povrchem.
Štukovou omítku Soudal můžete natírat běžnými disperzními
interiérovými nebo fasádními nátěry (doporučujeme malířská barvy
SOUDAL ECONOMY, NORMAL nebo PROFI) na plně vyzrálý
povrch po 4-6 týdnech.
Pracovní teplota: +5°C až +35°C. Nedoporučujeme aplikace na
přímém slunci či za mrazu.
Bezpečnost:
Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další
informace viz bezpečnostní list výrobku a údaje na etiketě.

Skladovatelnost:
24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při
teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich zkoušek i zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. Vzhledem k různorodosti současných materiálů a povahy jejich
povrchů v kombinaci s velkým množství možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout odpovědnost za dosažené výsledky ani nést záruky nad rámec uvedených
informací. V každém případě doporučujeme předem vyzkoušet vhodnost materiálu pro každou jednotlivou aplikaci.
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