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451 Opravná a plošná stierková hmota pre  

vnútorné použitie 
- jemný 

 
 
 
 
 

Materiál   
 

Používanie Opravná a plošná stierková hmota pre vnútorné použitie je vhodný 
na vyrovnávanie jemných nerovností na betóne, murive a 
základných sadrových omietkach, na vyhladenie jemne 
štuktúrovaných povrchov, ako napr. sklenené dekoračné vlákna a 
omietky s jemnou zrnitosťou (max. 1,5 mm), ako aj na konečné 
tmelenie už vopred utesnených podkladov. Je možné tiež rýchle a 
jednoduché nanášanie valčekom. Odporúčaná hrúbka nanášania 
0,5 – 2 mm. 

Vlastnosti Opravná a plošná stierková hmota pre vnútorné použitie Modulan do 
interiéru -médium- sa dá veľmi jednoducho a racionálne zapracovať 
a vykazuje veľmi dobré adhézne schopnosti k podkladu. 

Spôsob dodania Disperzný tmel pripravený na zapracovanie 

Farebný odtieň Biela. 

Látky v obsahu Disperzia vinylacetátu, uhličitan vápenatý, minerálne plniace látky, 
voda, prísady. Obsahuje ZMES Z: 5-CHLÓR-2-METYL-2H- 
IZOTIAZOL-3-ON [EÚ Č. 247-500-7] A 2-METYL-2H-ISO-TIAZOL-3-
ON [EÚ Č. 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergické reakcie. Karta s 
bezpečnostnými údajmi na vyžiadanie. 

Kód produktu M-DF 01 

Skladovanie Na suchom, chladnom mieste chránenom pred mrazom. Načatú 
nádobu riadne uzavrite a čo najskôr spotrebujte.  

Veľkosti obalov 2,5 l, 5 l, 10 l 

 

 
 

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. Podklady so silnými sacími 
schopnosťami ako omietka, betón atď. natrite základným náterom 
Hornbach Tiefgrund LF. Nedrží na skle, kove a hladkom plaste. 
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Zapracovanie Opravná a plošná stierková hmota pre vnútorné použitie Modulan do 

interiéru -jemný- nanášajte valčekom Modulan. Aplikujte dostatok 
materiálu ponorením do nádoby. Nanášajte tmel s odporúčanou 
hrúbkou vrstvy rovnomerne a krížovým pohybom valčeka. Tmel sa dá 
nanášať tiež pomocou kelne. Po nanášaní tmelu sa musí plocha 
vyhladiť pomocou hladidla Modulan. Po dostatočnom vysušení sa dá 
utesnená plocha brúsiť (zrnitosť 150 až 220) a ďalej natierať alebo 
tapetovať. 

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

Spotreba Cca 1 l/m² / mm hrúbky náteru. 

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 Pod. úradných predpisov. Na recykláciu dávajte iba úplne 
vyprázdnené nádoby. 

 

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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