
DEVOSKYT  7 
Vnitřní bílá stěrková omítka pro opravy a vyrovnání stěn a stropů 

 

 
 

Stěrková hmota DEVOSKYT 7 je určena k povrchovým úpravám stěn a stropů v interiérech. 
Především jako první vrstva pro nerovné podklady a lokální opravy. Obsahuje speciální vlákna pro 
vytvoření mikrovýztuže ve struktuře materiálu. Složení materiálu umožňuje rychlejší prosychání 
i v silnějších vrstvách. Proto se používá ve vrstvách do 4 mm i celoplošně. Výrobek je 
připraven okamžitému použití. Je pastovité konzistence, paropropustný, brousitelný a lze jím 
dosáhnout velmi hladkých povrchů. Vhodná pro ruční aplikaci nebo pro strojní nanášení šnekovou 
omítačkou s podporou vzduchu. 

Požadavky na podklad:  

Podklad musí být pevný, suchý, vyzrálý, bez mastnot, odprášený, odstraněny staré vrstvy maleb 
a nesoudržné části omítek. V případě nových povrchů, které nebyly žádným způsobem upravovány 
a pokud splňují výše uvedené podmínky, lze aplikovat stěrku přímo bez použití penetrace. V případě, 
že je povrch zaprášený, pokud byly prováděny opravy omítek, odstraňování starých maleb a jakékoli 
jiné přípravy povrchu je doporučeno použít DEVOS Hloubkovou penetraci či jinou vhodnou penetraci, 
aplikujte a řeďte dle pokynu výrobce. Všechny kovové prvky zasahující do vrstvy aplikovaného 
materiálu je nutné ošetřit antikorozní vrstvou nátěru. 

Způsoby nanášení:  

Stěrkovou hmotu nanášíme ručně nebo stříkacím zařízením. K uhlazení používáme nerezová hladítka. 
Nanášíme dle potřeby v jedné vrstvě až do 4 mm. Vzhledem k rychlému prosychání volíme na druhou 
vrstvu DEVOSKYT 1 nebo 2. Pro dobré vyrovnání podkladu doporučujeme více slabších vrstev. 
Po úplném zaschnutí, je možné povrch přebrousit jemným smirkovým papírem nebo mřížkou. Pro 
ruční broušení doporučujeme č. 120, pro broušení strojní č. 80-100. Tím docílíme bezvadného 
povrchu. 

Technické údaje:  

spotřeba: 2-3 Kg/m² dle kvality a nerovnosti podkladu 

ředění: připraveno k použití, případně vodou (cca 0,1 dcl na 21 Kg balení, řádně rozmíchat) 

plnivo: jemně mletý vápenec 

sušina: min. 74% 

odstín: bílá 

přídržnost k podkladu: min. 0,30 MPa 

Skladování:  

Skladovaní a přeprava v suchých prostorách při teplotách od +5 °C do + 30 °C.  Nesmí zmrznout! Chránit 
před přímým slunečním zářením. Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném 
obalu minimálně 24 měsíců od data výroby. V případě ředění vodou je výrobek nutno neprodleně 
spotřebovat. 
  



Upozornění z  hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:  

Stěrková hmota neobsahuje organická rozpouštědla. Při práci zamezte jeho styku s kůží a očima. 
Chraňte před dětmi! Používejte vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice. Osobní ochranné 
pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem 
a ošetřete reparačním krémem. Při broušení používejte respirátor! Podrobnosti jsou uvedeny 
v bezpečnostním listu a předmětné normě tohoto výrobku. 

Likvidace odpadů:  

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky 
výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě 
oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.  
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Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo 
možných pozdějších změn a doplňků. Srpen 2020 


