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107 Sádra pro řemeslníky a elektrikáře 
- vnitřní - 
 

pro upevnění elektroinstalací 
 
 

Materiál   
 

Použití MODULAN Sádra pro řemeslníky a elektrikáře je vhodná pro 
opravy a instalační práce, pro rychlé, jednoduché upevnění a montáž 
dílů, jako např. zásuvek a kabelů, a k vyplňování trhlin a otvorů. 

Vlastnosti MODULAN Sádra pro řemeslníky a elektrikáře je prášková 
stěrková hmota na bázi přírodní sádry, snadno se dávkuje a tvoří 
velmi dobře zpracovatelnou, vláčnou stěrkovou hmotu. Rychle 
prosychá a snadno se zpracovává. 

Forma dodání Prášková stěrková hmota 

Barevný odstín Bílý 

Obsažené látky Polohydrát síranu vápenatého 

Kód produktu CP 1 

Skladování Na suchém a chladném místě, ale bez mrazu. 

Velikosti balení 1,5 kg a 5 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, plynobeton atd. předem navlhčit. Žádná 
přídržnost na skle, kovu a hladkém plastu. 

Zpracování Podle požadované konzistence cca 1 kg prášku pomalu nasypat do 
cca 500 ml čisté vody. U menších množství sypat prášek do vody tak 
dlouho, až vznikají suché ostrůvky. Po cca 2 minutách nasakování 
rozmíchat rukou nebo motorovým míchadlem do hmoty bez hrudek. 
Nanášet nerezovým nářadím, jako je špachtle nebo zednická lžíce. 
Do ještě měkké stěrkové hmoty vložit díly. Před následující vrstvou 
penetrovat místa se stěrkou přípravkem LF pro hloubkovou 
penetraci HORNBACH. 
 
Doba zpracovatelnosti cca 15 minut. 
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Čištění nástrojů Okamžitě po použití vyčistit vodou popř. s přídavkem saponátu. 

Spotřeba V závislosti na způsobu nanášení a tloušťce vrstvy. 

Doba schnutí Průběžně schne ve všech tloušťkách vrstvy. Podle tloušťky vrstvy to 
trvá až několik dnů. 

Teplota zpracování Minimálně +8 °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. Zaschlé zbytky 
materiálu mohou být likvidovány podle kódu odpadu AVV č. 17 01 04.
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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 


