
Detail produktu

REMAL Stěrka na zeď vyrovnávací štuk, 7,5 kg
REMAL Stěrka je vyrovnávací a dekorační stěrka pro vnitřní použití. Používá se k celoplošnému vyrovnávání drobných
nerovností stěn (omítek, zdiva, sádrokartonů apod.) v interiérech. Velmi snadno se nanáší, je zdravotně nezávadný a ekologický.
Nevhodný ke spárování obkladů.

Vlastnosti REMAL dekorační stěrky na zeď:
• stěrková hmota je připravena k okamžitému použití
• dekorativní stěrka na zeď
• vyrovnávací vnitřní štuk
• štuk na stěny a stropy
• snadná aplikace
• dobrá brousitelnost
• zdravotně nezávadný
• ekologický
• způsob aplikace nanášení ocelovým hladítkem
• broušení brusnou mřížkou či smirkovým papírem
• vodouředitelná stěrka na zeď
• schnutí 4 hodiny
• balení 7,5 kg
Vydatnost vnitřní dekorační stěrky na zeď:
Při vrstvě 1 mm je cca 1,7 až 1,9 kg/m², závisí na členitosti podkladu a síle nanášené vrstvy.
Příklad nanášení dekorační stěrky na zeď:
Renovované povrchy zbavte starých a nepřilnavých nátěrů. Savé podklady ošetřete REMAL UNIVERZÁLNÍ PENETRACÍ, nesoudržné
a sprašující podklady ošetřete REMAL HLOUBKOVOU PENETRACÍ. Povrch tak zbavíte prachu, zpevníte jej, sjednotíte savost a
zaručíte přilnavost nátěru.
Doba schnutí je 4 hodiny. Stěrka je připravena k okamžitému použití. Nanáší se nerezovým hladítkem v 1 nebo 2 vrstvách se
silou jeden, 1,5 až 2 mm. Po dokonalém zaschnutí (24 h) přebrousit mřížkou nebo smirkovým papírem.
Manipulace se stěrkou na zeď:
Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami,
krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře,
vyhledejte lékařskou pomoc.
Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+, reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo
ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Skladovatelnost vyrovnávací stěrky na zeď REMAL:
Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při
teplotě 5 až 25 °C.

EAN: 8591235036091
Obj. číslo: 517203
Ředění barvy: Vodou
Výrobce: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ
Značka: REMAL
Hmotnost 8,0 kg
Url produktu: https://www.balshop.cz/remal-sterka-vyrovnavaci-stuk-7-5-kg
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