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Kalkfeinputz innen
Jemná vnitřní štuková omítka
Technické údaje
Výrobek
Zrnitost směsi
Teplota vzduchu/teplota
Podkladu při zpracování
Doba zpracovatelnosti
Spotřeba
Přídržnost podkladu
po 28 dnech
Skladovatelnost
min. 12 měsíců v suchu

0,0–0,6 mm
nad 5˚C
neomezená
cca 3 kg/m²
0,1 Mpa

Způsob použití

Vlastnosti

Maltová směs určená k ručnímu provádění vnitřních štukových omítek do tloušťky 2 mm.

Jednoznačné přednosti:
po rozmíchání s vodou připravená k nanášení
výhodné balení a lehká manipulace
ideální na menší opravy

Pracovní postup

Podklad:
Podklad musí být suchý, prostý prachu, volných kousků a výkvětů, nosný, nezmrzlý a nesmí být vodoodpuzující.

Balení

pytel 10 kg

EAN 9002943072404

Výrobní č. 00084156

Příprava podkladu:
Před nanesením štuku je vhodné zdrsnit podkladní omítku mřížkovou škrabkou.
Míchání směsi:
15 kg maltové směsi rozmícháme v cca 6–7 l vody, čímž je směs
připravena k nanášení.
Nanášení:
Vápenný štuk se nanese ve slabé vrstvě cca 2 mm na podklad
a po zavadnutí se zatočí pěnovým nebo plstěným hladítkem.
Doba zpracovatelnosti je prakticky neomezená.
Další pokyny:
Omítku nezpracovávejte při teplotách vzduchu a podkladu
pod 5˚C. Při práci nejezte, nekuřte a použijte odpovídající oděv.
Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a hned konzultujte s očním lékařem.
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