
DEVOSKYT  2

Vnitřní bílá stěrková omítka pro dokonale hladké stěny a stropy

Složení: 

Směs plniv, pojiv, konzervačních prostředků a speciálních aditiv ve vodném prostředí. 

Materiál je připraven k okamžitému použití.

Použití: : 

Stěrková hmota Devoskyt 2 střední zrnitosti je určena k povrchovým úpravám a vyrovnání 

stěn a stropů v interiérech.  Je připravena k okamžitému použití jako  náhrada tenkovrstvých 

štuků, opravy starých omítek a vyrovnání veškerých nerovností v interiérech. Je zvláště 

vhodný k vytváření nových hladkých omítek a k celoplošným nebo lokálním opravám štuků, 

betonů, sádrokartonů,  pórobetonů a dalších savých podkladů.Vhodná pro ruční aplikaci nebo 

pro šnekovou omítačku

Požadavky na podklad:                                                                                                            

Pevný, suchý, odmaštěný, odstraněny staré vrstvy maleb a  nesoudržné části omítek. Takto 

připravený podklad je nutno penetrovat pro zpevnění a odprášení 

Způsoby nanášení:                                                                                                                    

Stěrkovou hmotu  nanášíme ručně nebo stříkacím zařízením. K uhlazení používáme  

nerezová hladítka. Nanášíme dle potřeby v několika vrstvách s tím, že další vrstvy nanášíme

až po proschnutí předchozí vrstvy. Sílu jednotlivých vrstev volíme cca 1 až 2 mm. Pro dobré

vyrovnání podkladu doporučujeme více slabších vrstev. Před  zaschnutím lze povrchové 

nerovnosti vzniklé při stěrkování vyhladit navlhčenou houbou. Po úplném zaschnutí, je 

možné povrch přebrousit jemným smirkovým papírem nebo mřížkou. Pro ruční broušení 

doporučujeme č.100-120, pro broušení strojní č.80-100. 

Technické údaje:                                                                                                                         

spotřeba 1-2,5 Kg dle kvality a nerovnosti podkladu                                                                   

ředění:  připraveno k použití , případně vodou                                                                             

plnivo: mletý vápenec střední zrnitosti 0,023 mm                                                                    

odstín : bílá                                                                                                                                    

přilnavost: min 0,45 Mpa      

Pro výrobek byla posouzena shoda vlastností se základními požadavky na stavební 

výrobky podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Na posuzování shody se podílela 

Autorizovaná osoba 227, která pro výrobek vydala stavební technické osvědčení č. STO-

05-0436 a certifikát č. C5-05-0436.



Skladování:                                                                                                                                  

Skladovaní a přeprava v suchých prostorách při teplotách od +5 °C do + 30 °C.  Nesmí 

zmrznout! 

Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 12 

měsíců od data výroby. 

V případě ředění vodou je výrobek nutno neprodleně spotřebovat.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:                                             

Tmel 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 bezpečnost. 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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