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107 Stavebná a elektrikárska sadra 
- do interiéru - 

 
na fixáciu elektrickej inštalácie 

 
 

Materiál   
 

Používanie Stavebná a elektrikárska sadra MODULAN je vhodná na 
opravárske a inštalačné činnosti na rýchle a jednoduché zafixovanie 
a montáž súčiastok, ako sú napr. zásuvky a káble, a na vypĺňanie 
trhlín a otvorov. 

Vlastnosti Stavebná a elektrikárska sadra MODULAN je práškový tmel na 
báze prírodnej sadry, dá sa jednoducho dávkovať a vytvára vláčnu 
tesniacu hmotu s dobrým zapracovaním. Rýchlo vyschne a dá sa 
jednoducho zapracovať. 

Spôsob dodania Špachtľa na prach 

Farebný odtieň Biela 

Látky v obsahu Síran vápenatý polohydrát 

Kód produktu CP 1 

Skladovanie Na suchom, chladnom mieste chránenom pred mrazom. 

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 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, 
plynobetón atď. vopred navlhčiť. Nedrží na skle, kove a hladkom 
plaste. 

Zapracovanie Vždy podľa požadovanej konzistencie nasypte cca 1 kg prášku 
pomaly do cca 500 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. Vložte súčiastky do ešte mäkkej tesniacej hmoty. Pred 
následným nanášaním natrite vyplnené miesta základným náterom 
HORNBACH Tiefgrund LF. 

 
Doba zapracovania cca 15 minút. 
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Čistenie nástrojov Ihneď po použití vyčistiť vodou, príp. pridať oplachovací prostriedok. 

Spotreba Závislá od druhu náteru a hrúbky vrstvy. 

Doba sušenia Priebežne sa suší vo všetkých hrúbkach vrstiev; doba vždy podľa 
hrúbky vrstvy až do niekoľko dní. 

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. Zvyšky 
materiálu sa môžu zlikvidovať podľa AVV odpadového kľúča č. 
17 01 04. 

 

Stav 07.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
76879 Bornheim bei Landau 

 
Dodávateľ: 

 

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


