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 Jemná stierková hmota pre opravy na zahladzovanie povrchu pohľadových betónov 
 

Oblasť použitia: Jemná cementová stierková hmota zušlachtená polymérmy pre zahladzovanie povrchov pohledových 

betonů 

Vlastnosti: Odpuzuje vodu a vyznačuje sa dobrou priľnavosťou a nepatrným zmršťovaním 

Technické 
údaje: 

Doba spracovateľnosti:   cca 3 hodiny  
Koniec doby tuhnutia:   cca 4-5 hodín 
Spôsob nanášania:   vhodným hladítkom 
Síla nanášania:    priemerne 1 mm, max. 5 mm v jednom pracovnom kroku 
Zvláštne opatrenie:   chrante pred priamym slnečným žiarením 
Príprava podkladu:   navlhčiť-podklad matne vlhký, event.pridať Haftemulsion-
Konzentrat 
Vlastnosti podkladu:   bez obsahu sadry, nosný a bez separačných látok 
Teplota pri spracovaní:   +5 až +30

o
C    

Spotreba:    cca 1,7 kg/m
2
/1 mm  

Báza:     polymerem modifikovaná, vodu odpudzujúca opravná 
stierková     hmota 
Pochôdznosť:    po 2 dňoch 
Zaťažiteľnosť:    po 2 dňoch 
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch: 8 N/mm

2
    

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:  25 N/mm
2 

Zrnitosť:     0-0,3 mm 
Miešací pomer:    cca 4,5 litrov vody na 25 kg vrece 
Pretierateľnosť:    po 5-6 hodinách 
 

Príprava 
podkladu: 

Minerálny podklad musí byť savý, pevný a nosný. Podklad musí byť bez sádry, asfaltu, tuku, olejov, 
prachu, farieb a ďalších separačných látok. Vrstvy z cementovej kaše, vápenné alebo spojivové 
nátery sa musia odstrániť pieskováním alebo frézovaním. Správne navlhčený podklad zostáva až do 
konca aplikácie matne vlhký. Prípadne stojacia voda musí byť z podkladu odstránená.  

Spracovanie:      Feinspachtel sa mieša s vodou pokiaľ sa nedosiahne homogénna konzistencia bez žmolkov. Pre 
dosiahnutie ľahšej spracovateľnosti sa premiešaná zmes ponechá 1 minútu odstáť a znovu krátko 
premieša.  

Dôležité 
upozornenie: 

Pri spracovaní a následne po dobu min. 24 hodín chráňte materiál pred mrazom, dažďom a priamym 
slnečným žiarením.  

Čistenie 
pracovných 
pomôcok: 

 
Ihneď po použití vodou, po vytuhnutí len mechanicky. 

Teplota 
spracovania: 

od +5 °C  

Dodávané 
balenie: 

25-kg vrece 
 

FEINSPACHTEL  
OPRAVNÁ STIERKOVÁ HMOTA – Pre sanáci betónu a opravy  
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Ochrana pri 
práci: 

Pre zachádzanie s výrobkom, rovnako ako pre spracovavanie zmesi platí, z dôvodov alkalickej 
reakcie, označenie „Dráždivý“. Výrobok obsahuje cement. Dráždi oči a pokožku. Nebezpečenstvo 
vážnejšieho poškodenia očí. Možná senzibilácia pri kontakte s pokožkou. Chraňte pred dosahom detí. 
Zabraňte kontaktu s očami a pokožkou. Pri zasiahnutí očí vyjmite prípadné kontaktné šošovky a 
dôkladne vypláchnite vodou. Potom konzultujte s lekárom. Používajte vhodné ochranné rukavice a 
priľnavé ochranné okuliare. 
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