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501 Opravná a plošná stierka  
pre vonkajšie použitie 
- do exteriéru - 

 
na vypĺňanie nerovností a plošné tmelenie 

 
 

Materiál   
 

Používanie Opravná a plošná stierka pre vonkajšie použitie MODULAN -do 
exteriéru- je vhodný na vypĺňanie trhlín, otvorov a štrbín, na 
vyrovnávanie nerovností a plošné tmelenie na všetkých minerálnych 
podkladoch ako omietka, betón a murivo v exteriéri. 
Vhodná tiež na ukladanie a lepenie dlaždíc, pálených tehál a tehál. 
Opravná a plošná stierka pre vonkajšie použitie MODULAN -do 
exteriéru- sa dá nanášať v jednom pracovnom kroku až do hrúbky 
vrstvy 2 cm a tvrdne rovnomerne bez klesania a vzniku trhlín. 

Vlastnosti Opravná a plošná stierka pre vonkajšie použitie MODULAN -do 
exteriéru- je hydraulicky tuhnúci cementový tmel. Odolný proti mrazu, 
vode, veľmi dobrá počiatočná adhézia. Jednoduché zapracovanie, 
schne vo všetkých vrstvách rýchlo a priebežne, bez zmrštenia a 
trhlín. 

Spôsob dodania Špachtľa na prach 

Farebný odtieň Biela 

Látky v obsahu Cement, uhličitan vápenatý, kremičitý piesok, disperzný prášok, 

celulóza a tiež látky ba reguláciu kondenzačnej doby. 

Kód produktu CP 1 

Skladovanie Na suchom, chladnom mieste chránenom pred mrazom. Načatú 

nádobu riadne uzavrite a čo najskôr spotrebujte.  

Veľkosti obalov 1,5 kg a 5 kg. 

 

 
 

Zapracovanie   
 

Podklad 
Vhodné sú nosné, pevné, suché a čisté podklady, ktoré boli vopred 
odborne pripravené. Odporúčame vám pritom dodržiavanie VOB, 
DIN 18 363, časť C, kap. 3. 
Odstráňte veľmi dôkladne z podkladu prach, voľný materiál, tuk, vosk 
a nátery, ktoré dobre nedržia. Hladké plochy sa musia zdrsniť, 
podklady so silnými sacími schopnosťami ako omietka, betón, 
plynobetón atď. vopred navlhčiť. Rozšírte jemné trhliny vo forme klinu, 
aby sa dostal dovnútra dostatok materiálu. Nevhodný na plasty, kov, 
ako aj trvalo vlhký podklad. 
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Zapracovanie Vždy podľa požadovanej konzistencie nasypať cca 1 kg prášku 

pomaly do cca 400 ml čistej vody. Pri menších množstvách nasypte 
toľko prášku do vody, kým nevzniknú suché ostrovčeky. Po cca 2 
minútach zabahnenia premiešať rukou alebo motorovou miešačkou 
na hmotu bez hrudiek. Nanášať nerezovým nástrojom, ako špachtľa 
alebo kelňa. Pri väčších priehlbinách je potrebných viac nanášaní 
tmelu. Opravná a plošná stierka pre vonkajšie použitie Modulan do 
exteriéru sa dá tiež nanášať valčekom Modulan rovnomerne 
krížovým valčekovaním. Po nanášaní tmelu sa musí plocha vyhladiť 
pomocou hladidla Modulan. Príp. pred následným nanášaním 
fluátujte a natrite vyplnené miesta základným náterom HORNBACH 
Tiefgrund LF. 

 
Doba zapracovania cca 60 minút. 
Počas zapracovania a sušenia chrániť pred dažďom, silným vetrom a 
silným slnečným žiarením. 

Čistenie nástrojov Okamžite po použití vodou. 

Spotreba Cca 1,3 kg na m²/mm hrúbky vrstvy. 

Doba sušenia Cca 12 hodín na 1 mm hrúbky náteru pri + 20°C a relatívnej vlhkosti 
vzduchu 65%. 

Teplota zapracovania Min. +8°C pre objekt a okolie, pri zapracovaní a počas sušenia. 

 

 
 

Upozornenia   
 

Rady k bezpečnosti Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže vyvolať alergické reakcie 
pokožky. Spôsobuje silné poškodenie zraku. Môže dráždiť dýchacie 
cesty. Nesmie sa dostať do rúk deťom. Zabráňte vdychovaniu prachu. 
Noste ochranné rukavice /ochranný odev/ochranu zraku/ochranu tváre. 
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Poumývajte pokožku vodou a 
mydlom. PRI VDÝCHNUTÍ: Odneste postihnutého na čerstvý vzduch a 
uložte ho v polohe, ktorá uľahčuje dýchanie. PRI KONTAKTE S 
OČAMI: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou, ak používate 
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.  Ďalej vyplachujte.  
Okamžite zavolajte do INFORMAČNÉHO CENTRA PRE JEDY alebo 
lekára. 

Likvidácia Na recykláciu dávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Zvyšky 
materiálu sa môžu zlikvidovať podľa AVV odpadového kľúča č. 
17 01 01. 

 

Stav 07.2016
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Údaje uvedené v tomto poznámkovom liste sa zakladajú na intenzívnych užívateľských testoch v laboratóriu 
a v praxi a slúžia ako orientačné hodnoty. Zodpovednosť za príslušné používanie má však spracovateľ. 
Nepredstavujú žiadnu záruku alebo prísľub záruky. 

 
 

Hornbach Baumarkt AG 
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