
 
 

Technický list 06.70 Štuková omítka 

 

Výrobek  Je hotová namíchaná štuková omítka, která se používá především pro 
zhotovení finálních úprav zdí, pro opravy starých omítek nebo na povrchy jako 
je hladký beton, pórobeton. Při použití v méně náročných objektech může 
nahrazovat pro svoji bělost základní malířský nátěr. 
 

Vlastnosti  þ Snadná aplikace 
þ Okamžitě použitelná, odpadá příprava míchání na staveništi 
þ Díky konzistenci zachována konstantní kvalita hmoty 
 

Použití  - Pro interiéry a exteriéry 
- Pro rekonstrukce panelových bytů po odstranění tapet, při opravách stěn  
  nebo při opravách starých omítek před malováním 
- Při dokončovacích pracích po zaschnutí jádrových omítek 
- Pro nanášení na povrchy jako je hladký beton, pórobeton 
 

Balení  Kbelík 4, 8, 14 a 25 kg, 
Barva  Bílá až šedobílá 

   
Technické údaje      

Základ  - Křemenný písek, hydroxid vápenatý, akrylátová disperze, 
voda 

Tepelný rozsah použití  °C od +5  
Objemová hmotnost  kg/m2 1900  

Ekvivalentní difúzní tloušťka 
(sd–hodnota) 

 m 0,08  

Propustnost pro vodní páru  g/m2.d 275,88  
Klasifikace propustnosti pro 

vodní páru – třída 
 - V1 - vysoká ČSN EN 1062-1 

Koeficient rychlosti pronikání 
vody 

 kg/m2.h0,5 3,29  

Třída permeability vody 
v kapalné fázi 

 - W1 - vysoká ČSN EN 1062-1 tab.5 

Provádění nátěrů  týdny po 3 - 4  
Soudržnost  MPa 1,5 ČSN EN 1542 

Spotřeba  kg/m2 1,5 – 2,0  
Skladovatelnost  měsíce 24 při teplotách od +5°C do +25°C, nesmí 

zmrznout!!! 
Omezení  Není vhodné používat při teplotách pod +5°C a přímého slunečního žáru – 

chránit před rychlým vysušením. 
 

Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.  
Podklad je nutné před aplikací vyrovnat a vyspravit obvyklým způsobem 
(zatmelit větší díry a spáry, odstranit nežádoucí výstupky, zbavit podklad 
všech nečistot, mastnoty a prachu). Vyčnívající kovové prvky je nutno opatřit 
antikorozním nátěrem. U savých podkladů a také u velmi hladkých panelů 
přistoupíme k penetraci podkladu disperzí S2802A. 
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Pokyny  Směs je nutno krátce promíchat, popřípadě zavlhčit vodou. Podklad je třeba 
vyrovnat obvyklým způsobem. U panelové výstavby je to zejména zacelení 
spár, dále odstranění nežádoucích výstupků a prachu. Vyčnívající kovové 
prvky je nutno chránit antikorozním nátěrem. Před vlastním nanášením je 
nutno savý podklad zvlhčit. Velmi hladké betonové, savé pórobetonové a 
sádrokartonové povrchy je nutno penetrovat Penetrací S2802A nebo Příměsí 
do stavebních hmot S2802A zředěnou s vodou v poměru dle návodu na 
designu výrobku. Penetrace musí zaschnout. Štuk se nanáší v tenké vrstvě 
na zdi a stropy pomocí zednické nerezové stěrky směrem ze zdola nahoru. 
Po částečném zatuhnutí nanesené hmoty se celková plocha vyhladí 
krouživými pohyby pomocí molitanového nebo filcového hladítka. Před 
malířskými pracemi doporučujeme nechat povrch vyzrát minim. 4 týdny. 
 

Čištění  Materiál: ihned vodou 
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce. 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 06.70». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 05.12.2013 Vyhotoveno dne: 18.10.2006 

    
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních 
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát 
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za 
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy 
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními 
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 

 


