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KATALÓGOVÝ LIST 

 

 

Vnútorná stierka biela hladká 
 

STELAX  
 
ZLOŽENIE :                                                      Zmes plnív vo vodnej disperzii polyvinylacetátu s prímesou 

aditív. 
 

FAREBNÝ ODTIE Ň :                  Biela 
 

SPôSOB  NANÁŠANIA :                                 Na pripravený podklad sa nanáša vo viacerých vrstvách podľa 
potreby, ručne buď gumovým alebo oceľovými stierkami. Po 
vytvrdnutí je vhodné povrch  prebrúsiť jemným brusným 
papierom . 

 Stierkanim - strojovo 
Ďalšie úpravy bežnými maliarskymi technikami.   

 
POUŽITIE :                                                       Na povrchovú úpravu interiérov panelových a monolitických 

objektov. Určená  k vytvarovaniu dokonale hladkých  ako aj 
drsných (kvapľových)       povrchov.  

 
PODKLAD:                                                        Staršie interiéry ,ktoré už boli maľované , treba maľovky 

odstrániť škrabaním.  Trhliny a diery vyspraviť maltou alebo 
sadrou a napenetrovať (penetračný  náter FINAL PEN- roztok). 
V prípade použitia do priestorov napadnutých pliesňou alebo 
kde je predpoklad vzniku pliesni vyrábame na objednávku 
stierku už aj s protiplesňovou prísadou ANSILVER, ktorý je 
veľmi účinný a zároveň pôsobí preventívne aj stabilizačne. 
Z týchto dôvodov je jeho použitie možné všade tam, kde je 
potrebné zaistiť mikrobiálne čisté prostredie – obytné priestory, 
sklady potravín, potravinárske prevádzky a zdravotnícke 
zariadenia. Prípravok je povolené používať pre nepriamy styk 
s potravinami. 

 
RIEDENIE :                                                      Voda. 

 
BEZPEČNOSŤ PRÁCE :                                Pri práci so stierkou sa chráňte bežnými pracovnými odevmi , 

rukavicami a oči okuliarmi alebo štítom. Po ukončení práce 
umyjeme mydlom a vodou, ošetríme reparačným krémom časti 
tela , ktoré prišli do styku so stierkou. Pri zásahu do očí 
vypláchnuť vodou, prípadne OPTHAL-om, vyhľadať lekára. 

 
UPOZORNENIE :   Stierka obsahuje vodu  a preto ju treba chrániť pred mrazom. 

Aplikovať pri teplote od  5oC až 40 oC. 
 

SKLADOVA ŤEĽNOSŤ :   12 mesiacov od dátumu výroby. 
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BALENIE :                                                      V obaloch : 2 kg , 4 kg , 7 kg , 9 kg , 15 kg , 18 kg ,  25 kg, 30 kg. 
Na paletách   2 kg  - 300 ks,  4 kg – 120 ks, 7 kg – 72 ks ,  
9 kg – 72 ks, 15 kg –33 ks , 18 kg – 33 ks, 30 kg – 16 ks/ 24 ks 

 
VÝDATNOSŤ :                                          Z 1 kg 0,5 m2  až 1 m2  v závislosti od štruktúry povrchov, hrúbky 

nanášania a spôsobu nanášania . 
 

Odporúčanie pre spracovanie a použitie vychádza z  našich najlepších skúseností a poznatkov. Vzhľadom 
k množstvu aplikačných metód a používania , nemožno z týchto informácii odvodzovať právne záväzky. 
 
 

 


