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NIBOPLAN W 28 

 

 
 
 
 
 

Oblas ť 
použitia: 

Nástenná stierková hmota na vyplnenie trhlín, dier a škár na sadrokartónových doskách a iných 
montovaných doskách (s alebo bez výpletu). NIBOPLAN W28  slúži na vyplnenie veľkoplošných priehlbín 
na stenách a stropoch. Je vhodná na bežné povrchy, ako sú sadrokartónové dosky, betón, režné murivo 
a pórobetón v interiéri. Je vhodný aj na pokládku sadrových dosiek. 

Technické 
údaje: 

Základ:  síran vápenatý, zušľachtený syntetickou živicou, vystužený  
                                                                      vláknami 

Farba:  biela, po vyschnutí 

Sypná hmotnos ť:                                        cca. 1,0 kg/l 

Hustota čerstvej malty:                              cca. 1,5 kg/l 

Teplota pri spracovaní:  optimum medzi +15°C až +20°C  
Spotreba:  cca. 1,0 kg/m2 na 1 mm hrúbky vrstvy 
Zmiešavací pomer:                                       2,6 l vody na 5 kg prášku 
  9,2 l vody na 17,5 kg prášku 

Doba spracovate ľnosti:  cca. 30 minút od zamiešania (pri +18°C). 

Doba schnutia:  v závislosti od hrúbky vrstvy, 1 – 24 hodín 
Hodnota pH:                                                  cca. 7,5 
Nariadenie o nebezpe čných 
látkach, nariadenie o hor ľavých  
kvapalinách, GGVS/ADR:                            odpadá  

GISCODE/GEV-EMICODE: CP I 
Skladovanie:                                        v suchu, doba skladovania 12 mesiacov 

Príprava 
podkladu: 

Podklad musí byť suchý, nosný a nenapučaný, bez oleja, vosku, hrubých nečistôt; nesmie byť príliš 
hladký, musí byť rovnomerne savý a rovný. Prípadne natrite podklady penetračným náterom 
TIEFENGRUNG alebo PUTZ- und HAFTGRUND . 

Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
Dodávané 
obaly: 

Nalejte do čistej nádoby čistú, studenú vodu. Následne pridajte prášok stierkovej hmoty a vymiešajte ho 
miešadlom (napr. vŕtačka s miešacou ty čou BOSTIK-Ruhrstab ) do podoby hmoty bez hrudiek. 
Odporúčame dodržať dobu na vyzretie 2 minúty. Naneste vymiešanú hmotu v priebehu uvedenej doby na 
spracovanie na podklad. Hmotu nanášajte vhodnou kelňou a príp. ju zahlaďte. 
Následné natieranie a lepenie vykonávajte až potom, ako nanesená stierková hmota zatiahne. 
Poznámka:  Zatuhnuté zvyšky, ktoré zostanú v nádobe na miešanie, urýchľujú tuhnutie pri následne 
miešaných dávkach. 
 
     5 kg vedro (80 ks na palete) 
17,5 kg vrece (42 ks na palete) 
 
 
 
                        Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania.  Vydanie 1.01 

 

NIBOPLAN W28 
STIERKOVÁ HMOTA NA SADROKARTÓNOVÉ STENY NA VYHLADENIE A VYPLNENIE PRIEHLBÍN NA 
STENÁCH A STROPOCH 

• schne bez trhlín, aj pri väčších hrúbkach, 
• veľmi vláčna pri spracovaní, 
• dá sa dobre brúsiť, 
• veľmi dobrá priľnavosť, 
• vysoko zušľachtená syntetickou živicou, 
• jemnozrnná, 
• hodnota pH šetrnejšia k pokožke. 

 


