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Charakteristika:
44u Finiška – sádrová stěrka je speciální, jednosložková, bezrozpouštědlová, lehce brousitelná
stěrková hmota velmi jemné konzistence s přísadou kvalitních pojiv připravená k okamžitému použití bez
dalších úprav před aplikaci.
Použití:
44u Finiška – sádrová stěrka je určena ke konečné úpravě povrchů staveb sádrokartony, beton, omítky,
zdivo apod.
Technická data:
Báze:
Konzistence:
Měrná hmotnost:
Sušina:
Otevřená doba:
Rychlost vytvrzování:
Aplikační teplota:
Tepelná odolnost:
Soudržnost:
Pevnost v tahu za ohybu:
Odolnost UV záření:
Přetíratelnost:
Barva:
Balení:

polyvinylacetatova emulze s plnivy
tixotropni pasta
1,8 kg / m3
70 – 75 %
20 min
6 hod./2 mm (při 18 °C; 65 % rel. vlhk.)
+12°C - +35°C
-30°C - +80°C
0,19 N/mm2 (dle ČSN EN 13963)
min. 14,5 N (dle ČSN EN 13963)
ano
přetíratelný (po úplném zaschnuti)
bílá
kbelík 1,5kg, 5kg, 15kg a 18kg

Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot, oleje a jiných nečistot.
Všechny nové podklady na bázi cementu nechte zrát nejméně 28 dnů. Savé podklady doporučujeme
opatřit 44u PENETRAČNÍM NÁTĚREM v poměru 1 díl penetračního nátěru + až 5 dílů vody. Všechny nové
podklady na bázi cementu nechte zrát nejméně 28 dnů.
Pracovní postup:
Před použitím doporučujeme lehce promíchat špachtlí. Aplikujte nejlépe hladítkem nebo širokou
špachtlí. Stěrku nanášíme v tloušťce 1-2 mm, při nutnosti silnější vrstvy naneste vícekrát. Další vrstvy

Poznámka:
Výše uvedené informace o produktu jsou výsledkem našeho testování a naší zkušenosti. Jsou však obecné povahy a každý uživatel je povinen se před aplikací
přesvědčit o vhodnosti použití produktu vlastní zkouškou.
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nanášejte až po plném vyschnutí předchozí. Není vhodná pro silnovrstvé úpravy omítky. Po zaschnutí stěrku
doporučujeme přebrousit velmi jemným brusným papírem. Nespotřebovaný rozpracovaný tmel lze uchovávat
po několik dnů - zalitý vodou v uzavřené nádobě a v chladnu.
Skladování:
Skladujte v originálních zavřených obalech při teplotách +5°C až +25°C a spotřebujte do 12 měsíců od
data výroby uvedeného na obalu. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a před teplotními
extrémy.
Upozornění:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při nadýchání: Odejít na čerstvý vzduch a vyhledat lékařskou pomoc. Při
kontaktu s pokožkou: ihned umýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Při kontaktu s očima: důkladně umýt
proudem čisté vody při otevřených víčkách. Ihned vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: ústa vypláchnout
vodou. Podat asi 0,5 litru tekutin, vyhledat lékařské ošetření. Nevyvolávat zvracení. Při práci používejte
ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete
regeneračním krémem. Zabraňte styku s dalšími částmi lidského těla. Při broušení používejte respirátor.
Dodržujte základní hygienická pravidla, při práci nejezte, nepijte a nekuřte.
EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2 methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on
(3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list
Přípravek může být použit pouze pro účely stanovené v návodu k použití.
Likvidace obalu:
Prázdný obal odložit na místa určené obcí k ukládání obalového odpadu. Nespotřebované zbytky
výrobku odevzdat na místa k tomu určená a likvidovat běžnými postupy (skládky, spalovny).
Bezpečnost:
Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku a v bezpečnostním listu.
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