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stěrka

charakteristíka

je vhodná k provedení vyrovnávací podkladové \Ťst\T pod
podlahové krytiny ( PVC , koberce, plovoucí podlahy, dlažby apod.) a také jako finální \..Ístva ( sklepy, sklady,
Jedná se o samonivelační podlahovou stěIku, která
garáže apod.)

Na tuto Stěrku lze aplikovat bany na beton, ruzné ochranné nátěry (proti vlhkosti, růmým chemikáliím apod.)
Stěrka se nanáší na běŽné stavební podklady, jako jsou cementové potěry, betonové' keramické a slinuté dlaŽby.
Mateliál je vhodný j pro podlahové výápění.

Barva

ýrobku:

šedá

Technické parametry

ČsN BN t:ssz z
ČsN gN t:tqz _ z
ČSN EN 13 408
ČsN nN lo t s-t
ČsN BN t:so t -l

Pe\Ťtost v tlaku

Pevnost v tahu za ohybu

PřídlŽnost

Zmitost

Reakce na oheň
Doporučená tlouŠťka

SloŽení
sPs 56 se skládá

Unimalt

vlastnosti \"jrobku.

Z

ž 25,0 N/mm2
ž 5,0 N/mm2

ž 1'0 N/mm'

0-lmm
A ln

3-l0mm

cementu, kameniva, přísad a příměsÍ' které zlepšuji uŽitné a zpmcovatelské

Spotřeba vody a cementového potěru

Spotřeba vody na 25 kg Unimaltu SPS 56 (1 pytel)
SpotŤeba suché samonivelační stěIky při t|. 5 lnm
Zjednoho pýIe 25 kgje možnévyrobit při tloušťce5 mm stěIky
Z jedné palety l,2 t je moŽné r1robit při tloušťce5 mm stěrky

Příp:ava podkladu
Podklad musí bý suchý,
vosků, zbyků barvy

a

5,2

-

5,4 litru

cca E.5 kg/mcca 2,9 n2

cca 140 m2

per.rrý a nosný, dostatečně vyztá|ý, bez r,"ýkvětů' zbaven špíny'pmchu, vápna, olejů, tuků,

jiných materiálů, I(eré mohou sníŽit přilnavost a přídrŽnost směsi k podkladu. Dr{le musí bý

lyspraveny praskliny a prohlubně větší,než 10 mm. Podklad musí bý ošetřen penetračním nátěrcm podle návodu
l"jrobce. Silně savé podkiaď 2 aŽ 3 nátěry , nenasríkavé podklady - l náter

Návod k použití
Unimalt sPs 56 se rozrríchá

během 2 - 4 min s vodou na homogenní kaši (5,4 l vody na 1 pyel). Rozmícháni se
provádi elektric(fon míchadlem _ cca 500 ot. / min. v plastové nádobě. Pak se směs nechá asi l min odstát a před
aplikací se opět plomichá míchadlem cca 250 ot. / min' K rozmíchání se pouŽívá pitná voda nebo voda dle normy
cSN EN 1008' Po rozlití se potřebná tloušťkaupraví Zubo\"ým hladítkem a nakonec se směs odvzdušní jeŽkovým
válečkem po celé ploše. Pochůzrý se poltch stívá po 8 ' l0 hod twdnutí za normálních podmínek (teplota +20 'C).
Následné lepení keramické dlaŽbyje momé po 24 hod při tloušťcest&L] cca 5 mm.

Upozornění

Teplota okolí' materiálu i podkladu na kter'ý se samonivelační stěIka nanáší' musí bý při zpracoyání a po dobu
fuhnutí min. +5 "C. Čerstvě nanesená stěIka nesmí přijít do styku s mÍazem, přímým SlunečnímZářenim a
deŠtěm. Pod|ahové vytápění se smí Zapinat aŽ po \TZIání stěrky (l mm tloušťky na i den při 20 "C). Prosévání
Unimaltu SPS 5ó a dodatečnépřidávání dalšich komponent do směsije nepřípustné!

Způsob skladování

Unimalt sPs 56 je dodáván v papíIo\"ých pytlích s vloŽenou polyetylénovou fólií. Pýle jsou u]oženy na EUR

palety, lderé jsou zabaleny do fólie. V1foobek je nutno skladovat v suchém prostředí. skladujte mimo dosah dětí!
Záruční doba je 6 měsíců od data výoby. váha pýlů - 25 kg. Na paletě je 48 pýlí, tj. 1,2 Í zboží.

Systém řízení jakosti

Cement řJranice, akciová společnost má certifikovaný systém říZenijakosti dle

ČsN EN lso 900l

Bezpeěnost a hygiena práce' ekologle

Yiz. bezpečnostníljst tohoto výobku, kter'ý je součástí dokumentace dodávky.

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob

viz. bezpečnostní list tohoto výŤobku

B€zpeěnostní opatření pro ochranu životního prostředí
viz. bezpečnostní list tohoto výoblat

Pokyny pro první pomoc
Všeobeuú: Projevili se Zďavotní potíženebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskýnout

mu
informace z bezpečnostníholistu.
Při naďýchónt: Wenístit postiženéhona čerstrný vzduch, při dechoých potDích přivolat lékďskou pomoc.
Při s|yku s kůu: PokožLa] omý čistou Vodou popř. i mýdlem, podftiŽděná místa po umýí ošetřit vhodn:Ím reparačním

kémer4 při alergické reakci zamezit dalšímu styku s přípravkem a ryhledat lékďe.
Při zlsažení oč{: Ihned promývat ploudem čistévody po dobu 15 min. při násilím široce rozevřených víčkách a
následně ryhledat Iékďskou pomoc.

Při požití:V}pláchaout ústa vodou, dát v}pít sklenici asi -1l4 litru vody,nev}.volávat zvmcení, vyl
lékďskou pomoc.

edat

sty4<u s Ic]ží.Pol:ud příaalq' jakéhokoliv zasažEni (vfráŽděn,
neodezrí po poslg'tnutí první pomoci, výrledejte lékaiskou pomoc.

Dagí údaje: Přípravek můŽe lyvolat alergickou reakci při
r'yvolaného kontalrtem s

ýobkem

Důležttáupozornění
sk]adujte mimo dosah dětí!

Likvidace odpadú

Použitépapírové obďy waťte do sběren recyklovaných obďoých odpadů. Znečištěnéodpady _ kód odpadu
15o110
obsalrující zbytky nebezpečných láte1ť. Nespotřebovaný qý'robek smíchejte s vodou, nechte
"obďy
v}t!Ťdnout
a uložte na povolenou skládku komunálních odpadů na místo určenéobcí. Vlastní prípravek kód odpadu 101311
z jiných směsných materiáů"

"odpady

Závéteč'ná ustanovení

Veškeléúdaje jsou zpracovány podle platrrých norem a zkušeností z pra,re a jsou zaloŽeny na nejnovějších
technic\ich poznatcích' Výobce si r.yhrazuje pnívo provést aněny zAloženéna budoucích no\"ých poznatcích a
změny odpovídajícípříslušn]hn normám.

oBJEDNÁVKY

Vypracoval

:

Cement Hranice,
akciová společnost
Bělotínská 288
753 01 Hraníce I _ Město

Ing. J. Janota

Platnost tohoto technlcLého listu je od L. 9. 2oL7

www.unimalt.cz
e-mail: prodej@cement.cz
tel: 581 a29 3A2
Iax: S8l 829 421
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Cementov'ý potěro\^ý materiál plo Witřní
použitíve stavbách.

Reakce na oheň

:

Uvolňoviínínebezpečných
Propustnost

vody

Propushlost vodní páry
Pe\Ťlost v tlaku
Pewost v tahu za

Alír

látek cT

ohybu

NPD
NPD
>25
>5

Přídžnost
Obrus
Zr,r.rková izolace
Zr.uková polrltívost
Tepelný odpor

NPD
NPD
NPD
NPD

vlir.u

NPD

odolnost proti chemickému
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