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 EXTRA  stěrková omítka

Použití 
 Stěrková omítka slouží k vyrovnání a vyhlazení 
nerovností a k uzavření nepohyblivých trhlinek
a puklin. Speciální použití špachtlovací omítky 
EXTRA spočívá v přípravě podkladů pro renova-
ce a nátěry Weber. Velmi vhodná pro renovaci 
štukatur jako modelová hmota.

Spotřeba m2

 cca 1 kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu 
podkladu a způsobu zpracování.

Balení 
 Ve 25 kg papírových obalech.

Skladování 
 6 měsíců od data výroby v originálních obalech
v suchých, krytých skladech.

Upozornění 
 Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se 
nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu 
pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepouží-
vat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. 
Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků 
a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejno-
vějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce
Před započetím práce věnujte pozornost poky-
nům pro ochranu zdraví a životního prostředí, 
které jsou uvedené na obalech  výrobků nebo 
v bezpečnostních listech.
Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní po-
můcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-
dech, v platném znění. Podrobnější informace 
jsou uvedeny v bezpeč nostním listu  výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své 
zdraví a životní prostředí!

Definice výrobku
 Suchá, vysprávková, velmi jemná omítka, oboha-
cená disperzními přísadami.

 Barevné odstíny
 Po vyschnutí barva bílá.

 Složení
Důležitými složkami výrobku jsou jemně mleté
plnivo, bílý cement, zušlechťující disperzní pří-
sady.

Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a vzduchu musí být v rozme-
zí +5 °C až +25 °C. Při provádění je nutné se vyva-
rovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

Všeobecné požadavky pro podklad
Suchý, vyzrálý, bez tvarových změn, dostateč-
ně únosný, zbavený všech nečistot jako prachu, 
oleje, mastnoty, které mohou způsobit odděle-
ní vrstvy hmoty, volné části podkladu se musí 
odstranit. Stěrková omítka je vhodná pro každý 
pevný, savý i nesavý podklad a to pro venkov-
ní i vnitřní plochy. Při přípravě pod silikátové 
a silikonové nátěry se doporučuje kompletní 
přestěrkování. Je možno jí vyspravit i podklady 
s drobnými nepohyblivými trhlinami.

Aplikace
Stěrková omítka EXTRA se rozmíchá s čistou vo-
dou v poměru cca 5,5 l/25 kg pytel (0,4 – 0,5 l/2 kg 
pytel) do stavu stěrkové hmoty. Nanášení se 
provádí na zcela suchý podklad bez předešlé-
ho navlhčení pomocí špachtle nebo nerezového 
hladítka. Styčné plochy a nerovnosti omítky se 
obrousí karborundovým brusem nebo brusným 
papírem. Stěrková omítka je po vyschnutí bílá. 
Poměr vody se může zásadně měnit dle povětr-
nostních podmínek!

 Podkladní nátěr
Povrch se před nanášením stěrkové omítky ne-
penetruje. Nanáší se na suchý připravený pod-
klad.

Ředění
Stěrková omítka se rozmíchá v poměru 0,2 – 0,25 
litru vody na 1 kg suché hmoty.

Použité nářadí
Nerezové hladítko, nerezová špachtle, brusné 
hladítko.

Čištění
Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před za-
schnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů 
(včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce 
na fasádě je třeba důsledně chránit před ušpi-
něním.

Balení  25 kg
Č. výrobku     M742

 -   na savé i nesavé podklady
 -   ideální hladký povrch
 -   velmi dobrá 

zpracovatelnost
 -   možnost překrytí drobných 

nepohyblivých trhlin
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