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350 Opravná stěrková hmota 
- vnitřní - 
 

ideální pro menší opravy 
 

 
 
 

Materiál   
 

Použití Modulan Opravná stěrková hmota – vnitřní – je vhodná pro malé 
opravy, jako je např. vyplňování otvorů pro hmoždinky a vyvrtaných 
otvorů, i pro opravy malých trhlin. Spáry a vypadlá místa v omítce a 
zdivu je možné rychle a jednoduše opravit. 

Vlastnosti Modulan Opravná stěrková hmota – vnitřní – je připravená stěrková 
hmota a může být přímo zpracována. Vysoká plnicí síla a vynikající 
pevnost, netrhá a nesmršťuje se. Po uschnutí je přetíratelná všemi 
disperzními barvami bez základního nátěru. 

Forma dodání Připravená stěrková hmota 

Barevný odstín Bílý 

Obsažené látky Disperze na bázi umělé pryskyřice, uhličitany vápníku, voda a aditiva. 

Kód produktu CP 1 

Skladování Na suchém a chladném místě, ale bez mrazu. Otevřený obal 
dobře uzavřít a brzy spotřebovat. 

Velikosti balení 330 g, 500g, 1 kg. 

 

 
 

Zpracování   
 

Podklad 
Vhodný pro únosné, pevné, suché a čisté podklady, které byly 
odborně připraveny. Doporučujeme respektování VOB, DIN 18 
363, část C, odst. 3. 

 
Prach, volný materiál, tapety, mastnoty, vosk a nepřilnavé nátěry z 
podkladu důkladně odstranit. Hladké plochy zdrsnit, silně savé 
podklady jako omítku, beton, pórobeton atd. penetrovat. Žádná 
přídržnost na skle, kovu a hladkém plastu. 
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Zpracování Modulan Opravná stěrková hmota – vnitřní – je připravená pro 

okamžité použití a může být přímo zpracována. Materiál lze ve 
vlhkém stavu strukturovat a přizpůsobit podkladu. Po uschnutí může 
být hmota broušena, vrtána, zaškrabávána, přetírána a přelepována. 
Penetrace stěrkovaných ploch není nutná. 
Maximální vrstva stěrky na jeden krok nanášení cca 10 mm. Popř. po 
uschnutí nanést další vrstvu stěrky. 

Čištění nástrojů Okamžitě po použití vyčistit vodou popř. s přídavkem saponátu. 

Spotřeba Cca 1,2 kg na m²/mm tloušťky vrstvy. 

Doba schnutí Cca 12 hodiny na mm tloušťky vrstvy při +20°C a relativní vlhkosti 
vzduchu 65%. 

Teplota zpracování Minimálně +5 °C pro objekt a okolí, při zpracování a během schnutí. 

 

 
 

Upozornění   
 

Bezpečnostní pokyny Ukládat mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima a pokožkou okamžitě 
důkladně opláchnout vodou. Nesmí uniknout do kanalizace/vody nebo 
do půdy. 
Případné označení je uvedeno v bezpečnostním datovém listu. 

Likvidace Na recyklaci předávat pouze obal zbavený zbytků. Menší množství 
mohou být likvidována s domovním odpadem. 

 

Stav 10.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Údaje v tomto katalogovém listu vycházejí z intenzivních testů v laboratoři a praxi a slouží jako orientační 
hodnoty. Odpovědnost za dané použití však má zpracovatel. Nepředstavují záruku nebo ujištění. 

 
 

Hornbach Baumarkt AG 
76879 Bornheim bei Landau 

 
Dodavatel: 

 

    Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach 
Telefon 06 71 / 8 70-0 · fax 06 71 / 8 70-488 


