
Technický list 
Farbtechnik  

 

Stěrka st říkaná 
Durapid XL 90 
(Spritzspachtel Durapid XL 90)  
 
 

 
���� pro vrstvy do 5 mm v jednom kroku 
���� připravena k nást řiku  
����   čistě bílá 
����   optimální p řídržnost k podkladu  
 
 
 

Popis výrobku 
 
Bílá pastovitá organická stěrková hmota připravená 
k okamžité aplikaci stříkáním, bez obsahu emisí a 
rozpouštědel, s výbornou plnivostí.  Velmi vhodná 
zejména pro použití na velké plochy s nerovným 
hrubým povrchem. I při vrstvě 5 mm zůstává difúzně 
otevřená a dá se snadno vyhladit tak, že vytváří 
ideální podklad pod tapety a vnitřní malby.  
 
 
 

Použití 
 
V interiéru na stěny i stropy, k celoplošnému 
vyrovnání povrchu a také k vyplnění spár, trhlin 
a prohlubní. Vhodné na všechny obvyklé stavební 
minerální podklady, cihelné zdivo, beton, pórobeton, 
izolační desky, vápenné, sádrové a cementrové 
omítky, sádrokarton a lehčené stavební desky.  
  
 

Balení a skladování 
 
Balení:  
25 kg plastový pytel                  40 pytlů na paletě, tj. 1000 kg 
25 kg plastový kbelík              24 kbelíků na paletě, tj. 600 kg                            
                                       
Skladování:  
V suchu na dřevěných roštech v neporušeném 
originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte 
před mrazem. 

 

Technické údaje 
 
Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 55 %.    

Spotřeba:                   cca 1,75 kg/m2 a 1 mm vrstvy                        

Pojivo:                                     polymerová disperze 

Rozpouštědlo:                         voda 

Barva:                                     bílá           

Hořlavost:                               nehořlavý materiál  

Schnutí:                                  cca 24 hod.  

Max. vrstva v jednom kroku:   5 mm  

pH hodnota:                            cca 8,7  

Velikost zrna:                          max. 0,4 mm                     

Objemová hmotnost:              cca 1,75 kg/l                                                   

                                                                                                                                              

Zkoušeno podle 
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Zpracování 

 
Doporu čené nářadí: 
Stříkací zařízení, např.: 
THAB 67 
HEMO A22 
HEMO 10/Elmygann 
Wagner HC 55 Graco Texspray 
Průměr trysky 0,035 – 0,043´´. 
Plochá stěrka. 
Nářadí po použití omyjte vodou. 
 

Podklad: 
Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený 
zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech 
separačních vrstev a volných částic. Pískující a nasákavé 
podklady penetrujte Základem hloubkovým LF 14 . 
 
Zpracování: 
Stěrku st říkanou Durapid XL 90  nanášejte nástřikem 
na připravený podklad zbavený prachu v maximální 
vrstvě 5 mm v jednom pracovním kroku. Uhlaďte 
plochou špachtlí. V závislosti na charakteru 
podkladu jsou obvyklé 1 – 2 nánosy. Po zaschnutí 
je možné povrch lehce přebrousit nebo nanášení 
v případě potřeby opakovat. Nezpracovávejte při 
teplotách prostředí i podkladu pod +5°C.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro perfektní systém 

Penetrace nasákavých nebo pískujících podkladů: Základ hloubkový LF 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrana p ři práci 
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při 
jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.   
 
Důležité 

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná 
vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál. 

 
Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi 
Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené 
informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů 
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování 
materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.      
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