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550 Opravná stierková hmota  
pre vonkajšie použitie 
- do exteriéru - 

 
ideálna na menšie opravy 

 

 
 
 

Materiál   
 

Používanie Opravná stierková hmota pre vonkajšie použitie MODULAN -do 
exteriéru- je vhodná na drobné opravy a renovačné práce, ako je 
napr. vyplnenie otvorov po hmoždinkách a navŕtaných otvorov, 
opravy jemných trhlín. Štrbiny a odlomené miesta v omietke alebo 
murive sa dajú rýchlo a jednoducho opraviť. Nevhodné pre oblasti a 
podklady, ktoré sú často vystavované vlhkosti a trvalému zaťaženiu 
vlhkosťou. 

Vlastnosti Opravná stierková hmota pre vonkajšie použitie MODULAN -do 
exteriéru- je hotový tmel a dá sa priamo zapracovať. Príjemne 
svetlá, vysoká plniaca sila a vynikajúca stabilita, netrhá sa a 
nezmršťuje. 
Po vysušení sa dá pretrieť všetkými disperznými farbami na fasády 
bez základného náteru. 

Spôsob dodania Hotový tmel 

Farebný odtieň Biela 

Látky v obsahu Disperzia umelej živice, uhličitan vápenatý, voda a prísady. 

Kód produktu CP 1. 

Skladovanie Na suchom, chladnom mieste chránenom pred mrazom. Načatú 

nádobu riadne uzavrite a čo najskôr spotrebujte.  

Veľkosti obalov 330 g, 1 kg. 

 

Zapracovanie   
 

Podklad 
Vhodné sú nosné, pevné, suché a čisté podklady, ktoré boli vopred 
odborne pripravené. Odporúčame pritom dodržiavanie VOB, DIN 
18 363, časť C, kap. 3. 

 
Odstráňte dôkladne z podkladu prach, voľný materiál, tapety, tuk, vosk 
a nátery, ktoré dobre nedržia. Hladké plochy sa musia zdrsniť, 
podklady so silnými sacími schopnosťami ako omietka, betón, 
pórobetón atď. natrieť základným náterom . Nedrží na skle, kove a 
hladkom plaste. 
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Zapracovanie Opravná stierková hmota pre vonkajšie použitie MODULAN -do 

exteriéru- je pripravená na použitie a dá sa priamo zapracovať. 
Materiál môže vytvárať vo vlhkom stave štruktúru a prispôsobiť sa 
podkladu. Po vysušení sa dá hmota brúsiť, vŕtať, škrabať, pretrieť 
alebo prelepiť. Základný náter utesnených plôch vopred nie je 
potrebný. 
Maximálna hrúbka vrstvy na tmelenie cca 10mm. Prípadne naneste po 
vysušení ďalšiu vrstvu tmelu. 
Počas zapracovania a sušenia chrániť pred dažďom, silným vetrom a 
silným slnečným žiarením. 

Čistenie nástrojov Ihneď po použití vyčistiť vodou príp. pridať oplachovací prostriedok. 

Spotreba Cca 1,2 kg na m²/mm hrúbky vrstvy. 

Doba sušenia Cca 12 hodín na 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 Udržiavajte mimo dosah detí. Pri kontakte s očami alebo pokožkou 
okamžite dôkladne vypláchnite vodou. Nevypúšťajte do 
kanalizácie/vodných zdrojov alebo do pôdy. 
Príp. označenie viditeľné z karty s bezpečnostnými údajmi. 

Likvidácia Na recykláciu dávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Likvidácia 
tekutých zvyškov materiálu podľa úradných predpisov. Menšie 
množstvá môžete zlikvidovať spolu s domovým odpadom. 

 

Stav 10.2015 
 

 
 
 
 
 

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. 
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