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Datum revize: 15.1.2016 

SÁDROKARTONÁŘSKÁ STĚRKA 

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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Velmi jemná pasta určená k vyrovnání a finální úpravě hladkých stavebních povrchů jako jsou sádrokartony, 
omítky apod. Připravena k okamžitému použití, ekologicky nezávadná, po vytvrzení se snadno brousí. 
 
Technická data: 

 
 
 
 
 
 
 

* Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách, jako je teplota, vlhkost, povaha podkladu apod.  

 
 
Charakteristika:  
 připravena k okamžitému použití 
 snadno se nanáší i v tenkých vrstvách 
 velmi dobrá přilnavost na sádrokarton a savé povrchy 
 po vytvrzení snadno brousitelná 
 velmi jemná pastovitá konzistence  
 neobsahuje rozpouštědla ani nebezpečné látky 
 po vyschnutí je objemově stálá - nepropadá se 
 
Příklady použití: 
 tvorba finální vrstvy při tmelení spojů SDK konstrukcí 
 vyplňování spojů sádrokartonových desek 
 opravy jemných prasklin sádrokartonu i jiných podkladů 
 tenkovrstvé vyrovnávání stěn a stropů v interiéru 
 lokální opravy děr, prasklin apod. s nároky na hladký povrch 
 
Provedení: 
Barva: bílá 
Balení: plastové kbelíky 1,5 kg, 7 kg, 15 kg 
 
Skladovatelnost: 
24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při 
teplotách +5°C až +25°C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povrchy: 
Podklady: sádrokarton, všechny obvyklé savé stavební povrchy 
Stav povrchu: pevný, suchý, vyzrálý bez prachu, mastnoty, zbaven 
starých nátěrů a nesoudržných částí 
Příprava: velmi savé podklady doporučujeme předem napenetrovat 
SOUDAL Akrylátovou penetrací 
Velikost spáry: standardní spoje sádrokartonových konstrukcí 
 
Pracovní postup: 
Aplikace: Nanášejte sádrokartonářskou špachtlí nebo zednickým 
hladítkem. Prohlubně a praskliny vyplňujte tak, aby neobsahovaly 
vzduchové bubliny. Po zavadnutí je možno větší nerovnosti povrchu 
stěrky vyhladit vlhkou houbou a po celkovém vytvrzení ji plošně 
přebrousit brusnou mřížkou nebo smirkovým plátnem. Lokální 
drobné nerovnosti vyplňte stěrkou s nepatrným přesahem nad 
výšku okolní plochy a po vytvrzení přebruste do roviny. 
Na vytvrzenou a vyrovnanou stěrku je možné aplikovat běžné 
interiérové malířské nátěrové hmoty. 
Pracovní teplota: +5°C až +30°C 
Čištění: Bezprostředně po aplikaci vodou. 
Opravy: Sádrokartonářská stěrka 
 
Bezpečnost: 
Výrobek není klasifikován jako nebezpečná směs. Dodržujte běžné 
podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Případné další pokyny viz 
etiketa výrobku. 

Báze akrylát 

Konzistence stabilní pasta 

Systém vytvrzování fyzikální vysychání 

Doba vytvrzení * 3 – 24 hod. (dle vrstvy a okolních podmínek)) 

Vydatnost 0,5 - 1 kg / 1m² (při celoplošné aplikaci) 


