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TECHNICKÝ LIST 
 

Sadrová stierka 106 
 
Vnútorná sadrová malta na tenkovrstvové omietky a škárovanie sadrových dosiek 
 

VLASTNOSTI A SPÔSOBY POUŽITIA: 

 jednoduché stierkovanie hladkých betónových panelov, omietok a pod.  

 vytváranie hladkého povrchu na lepenie tapiet (papierových, textilných, tekutých ...), 
nanášanie náterov a iných konečných povrchových úprav vo vnútornom prostredí  

 škárovanie sadrokartónových, sadrovláknitých dosiek a sadrotrieskových dosiek so 
zaoblenou hranou 

 vytvrdnutá  malta je brúsiteľná 

 

 
ZLOŽENIE: Jemný vápenec, sadra (min. 50%) a prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti malty.  
 
TECHNICKÉ PARAMETRE:  
 

Sadrová malta na tenkovrstvové omietky EN 13279-1 – C6/20/2 
Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty  1300 -1500 kg/m3 Reakcia na oheň tr. A1 
Pevnosť v ťahu za ohybu  1) min. 1,0 MPa Súčiniteľ tepelnej vodivosti max. 0,56 W/m.K*) 
Pevnosť v tlaku min. 2,0 MPa Jemnosť  (zostatok na site 1500 m) 0 % 
Začiatok tuhnutia   min. 20 min   
*) tabuľková hodnota 
1) po uložení 7 dní pri teplote (20  2) C a (95  5) % relatívnej vlhkosti vzduchu a následnom vysušení do ustálenej hmotnosti pri  (40  2) C 

 
Informatívne 

Zrnitosť 0-0,2 mm 

Množstvo zámesovej vody: na 1kg suchej zmesi 0,33-0,36 l/kg 
na 1 vrece (25kg)        8,2-9,0 l 

Výdatnosť cca 1300 kg/m3 

Odporúčaná hrúbka vrstvy  3 mm 
Spotreba pri odporúčanej vrstve 3,9 kg/m2 

Prípustná hrúbka vrstvy    max. 6 mm  
Doba spracovateľnosti max. 1,0 hod. 
Výdatnosť–plocha vystierkovaná 
pri odporúčanej vrstve: 

z jedného vreca cca 6,4 m2 
z jedného balenia (5kg) cca 1,3 m2 

POZN. Technické parametre sú stanovené pri normálnych podmienkach (23  2) C a (50  5) % relatívnej vlhkosti vzduchu. 
  
PRÍPRAVA PODKLADU: Podklad  musí byť dostatočne vyzretý (podľa EN 1996-2) a musí byť ukončené jeho dotvarovanie. Musí byť dostatočne 
únosný, rovný, suchý, obmedzene nasiakavý, zbavený prachu, mastnoty a ostatných nečistôt. Podklad upraviť materiálmi Cemix - nasiakavé 
podklady (napr. pórobetón, ľahčené omietky a pod.) je potrebné upraviť prípravkom Cemix Penetrácia základná(Penetrácia Z), hladké podklady 
(betón, CETRIS a pod.) je nutné opatriť prípravkom Cemix Kontakt. Vhodnými podkladmi sú štukové, jednovrstvové alebo jemné jadrové omietky, 
betón a pod. Nevhodnými podkladmi sú hrubé jadrové omietky (z nerovností a kaverničiek stierka vyteká a povrch tak nie je dokonale rovný).  
 
SPRACOVANIE: Suchú zmes vsypte do predpísaného množstva vody a dôkladne rozmiešajte ručne alebo rýchlootáčkovým miešadlom na 
homogénnu hladkú hmotu. Pri škárovaní zmes nanášajte nerezovým oceľovým hladidlom alebo špachtľou. Pri škárovaní sadrových dosiek 
odporúčame do škárovacej hmoty vkladať výstužnú tkaninu (sklotextilnú mriežku). Pri stierkovaní hmotu nanášajte vo vrstve cca 1-3 mm 
nerezovým hladidlom zatuhnutú, ale nie vyschnutú vrstvu stierky navlhčiť pomocou rozprašovača vodou a zagletovať do finálnej podoby. Prípadné 
drobné nerovnosti je možné odstrániť prebrúsením. Po technologickej prestávke, ktorej dĺžka je závislá od voľby konečnej povrchovej úpravy, je 
možné nanášať náter alebo inú povrchovú úpravu. Pre omietanie vnútorných priestorov v zimnom období platia opatrenia uvedené v dokumente 
Pracovné postupy CEMIX – Aplikácia výrobkov v zimnom období. 
 
UPOZORNENIE:  

 Pre navrhovanie murovaných konštrukcií, voľbu materiálov, navrhovanie a realizáciu muriva platí EN 1996-2. 
 Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné. 
 Zmes je možné spracovávať iba pri teplote nad + 5 °C! Pri očakávaných mrazoch nepoužívať! 
 Na rozmiešanie zmesi je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008:2003. 
 Likvidácia výrobku: Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte vytvrdnúť. Vlastný prípravok – kód odpadu 10 13 99 Odpady inak nešpecifikované. Vytvrdnutá hmota 

– kód odpadu 17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01. 
 Likvidácia kontaminovaného obalu: Znečistené obaly – kód odpadu 15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami. 
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PRVÁ POMOC, BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY: Viď bezpečnostný list výrobku. 
 
SKLADOVANIE: Výrobok skladujte v suchu v originálnych obaloch – chráňte pred poškodením, pôsobením vody a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri dodržaní uvedených podmienok je 
skladovateľnosť 6 mesiacov od dátumu vyznačeného na obale.  
 
EXPEDÍCIA: Suchá zmes sa dodáva v papierových vreciach po 5 kg alebo 25 kg na paletách krytých fóliou . 
 
KVALITA: Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách. Vo výrobe je vykonávaný systém riadenia výroby a uplatňovaný certifikovaný systém manažmentu kvality podľa 
ISO 9001(priebežný dozor a preukazovanie zhody je zaistené TZÚS Praha, OS 1020). 
 
SLUŽBY: Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servisná a poradenská činnosť. 
 
VÝROBCA: LB Cemix, s.r.o., 373 12 Borovany, Tovární 36 
 
DISTRIBÚTOR: Cemix, s.r.o., 908 73 Veľké Leváre, Veľké Leváre č.1304 
                     
PLATNOSŤ: od 1.3.2015 
Nakoľko použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené jeho chybným použitím. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny, ktoré 
sú výsledkom technického pokroku. Týmto vydaním sa ruší platnosť všetkých predchádzajúcich vydaní.  
 


