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PRE VÝROBU MÁLT A PREFABRIKÁTOV 

PRE STAVEBNÉ A REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE 
PRE POUŽITIE V INTERIÉROCH BUDOV 

  

 

POUŽITIE 
•  drobné opravy na povrchu stien a stropov v interiéroch budov napr. vyplňovanie 

plošných nerovností, sadrovanie dier po hmoždinkách atď.  

•  montážne práce napr. usadzovanie hliníkových líšt a lišt so sieťkou, lepenie 

omietnikov pred nahadzovaním sadrových omietok, spojovanie a stabilizovanie 

sadrových prvkov 
•  inštalačné práce napr. vsádzanie podomietkových elektroinštalačných krabíc, 

sadrovanie drážok pre elektroinštalačné rozvody atď. 

•  pre použitie na neomietnutom murive – zhotovenom z keramických prvkov, 

vápennopieskových tehál, klasického betónu alebo pórobetónu a tiež na 
cementovej alebo vápennocementovej omietke a na Heraklitových doskách 

•  použitie v interiéroch budov  

•  výroba mált a sadrových prefabrikátov  

 

VLASTNOSTI 

• minerálne pojivo, vyrobené v priebehu procesu čiastočného odvodnenia 

sadrovca  (dihydrátu síranu vápenatého), ktorý sa ťaží v sadrovcových doloch 

• extrémne rýchly nárast mechanickej pevnosti, sadrované prvky sú skoro 

okamžite znehybnené a stabilizované proti pohybu a vykláňaniu 
• krátka doba zavädnutia umožňuje rychlé znehybnenie kotveného prvku, bez 

nutnosti použitia dodatočných vzper 

• výrobok s veľmi ľahkým a jednoduchým použitím a následným profilovaním  

   

PRÍPRAVA PODKLADU  

Podklad musí byť pevný, suchý, zbavený prachu a všetkých znečistení, ktoré by mohli 

oslabiť prídržnosť sadrového pojiva. Slabo priľnuté prvky je nutné odstrániť a očistiť 

dráteným kartáčom. Elektroinštalačné drážky musia byť zbavené prachu. Tam kde 

používame sadru (miesto aplikácie) je potrebné zvlhčiť povrch podkladu vodou, 

bezprostredne pred nanesením sadry. Všetky oceľové prvky, ktoré prídu do kontaktu 

so stavebnou sadrou, musia byť vhodne ošetrené antikoróznym náterom. 

Upozornenie! Stavebná sadra sa nesmie používať na kovových, drevených a 

umelohmotných podkladoch.  

 

PRÍPRAVA HMOTY 

Suchú zmes je potrebné rovnomerne nasypať do nádoby s odmeraným množstvom 

čistej zámesovej vody v pomere cca 0,60 litrov vody na 1 kg sadrového pojiva. Potom 

je nutné zmes dôkladne premiešať ručne alebo mechanicky. Hmota musí byť bez 

hrudkovitosti a nerozmiešaných zložiek. Miešanie každej várky materiálu sa musí 

vykonávať v dokonale umytej nádobe. Zbytky zaschnutej sadry môžu skrácať dobu 

zavädnutia ďalšej várky materiálu. Hmotu spotrebovať v priebehu cca 10 minút. 

 

APLIKÁCIA 

Pripravenú hmotu nanášame pomocou nerezového náradia. Sadrujeme plošné 

nerovnosti, rôzné prvky a elektroinštalačné krabice. Stavebnú sádru okamžite 

profilujeme do vhodného tvaru napr. zatierame do plošnej roviny s povrchom steny.  
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SPOTREBA 

Záleží od spôsobu použitia. 

 

NÁRADIE 

Maloobrátková vŕtačka s miešacím nástavcom, vedro z umelej hmoty, nerezové náradie 

pre omietanie (nerezové hladítko, špachtlička, murárska lyžica). Náradie umývame 

v čistej vode ihneď po použití.  

 

BALENIE 

Papierové vrecia 2 kg, 15 kg, 30 kg 

 

UPOZORNENIE 

Uchovávať mimo dosahu detí. Postupovať v súlade s Kartou bezpečnostných údajov. 

 

SKLADOVANIE A PREPRAVA 
Skladovať a prepravovať v uzatvorených, originálnych a označených obaloch, najlepšie na 

drevených paletách alebo na izolovanom podklade. Skladovať v suchých, dobre vetraných 

miestnostiach, mimo dosahu detí. Chrániť pred vlhkosťou a vodou. Pri styku s vlhkosťou 

a vodou výrobok nevratne stvrdne. Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok nie sú 
známe žiadne nepriaznivé interakcie. Teplota skladovania: +5 do +35 °C, relatívna 

vlhkosť vzduchu  < 70%. Trieda skladovania: nehorľavé tuhé telesa. Doba použiteľnosti 

je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného obale. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Pomery zmesi 

 cca. 0,60 l vody na 1 kg suchej zmesi 

 cca. 1,20 l vody na 2 kg suchej zmesi 
 cca. 9,00 l vody na 15 kg suchej zmesi 

 cca. 18,00 l vody na 30 kg suchej zmesi 

Obsah síranu vápenatého (CaSO4) > 50 % 

Doba spracovateľnosti cca. 10 minút 

Počiatok zavädnutia po cca. 3 minútach 

Zrnitosť 
zvyšok na siete 1,0 mm nie viac ako 0,5 %  

zvyšok na siete 0,2 mm nie viac ako 15 % 

Teplota podkladu a okolia od +5 oC do +25 oC 

DOKUMENTÁCIA K VÝROBKU 

Jedná sa o stavebný výrobok, ktorý sa riadi harmonizovanou európskou normou PN:EN 

13279-1:2009 – sadrové pojivo pre priame použitie alebo ďalšie spracovanie, pre 

použitie v interiéroch budov. 

Výrobok má vydaný poľský protokol o meraní radionuklidov. 

 

Dátum vydania: 2019-10-24. Vydanie tohoto technického listu zneplatňuje 

automaticky skoršie technické listy tohoto výrobku.  
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GIPS BUDOWLANY ATLAS (2019) 

Prehlásenie o vlastnostiach č. EC 01/1/CPR 
EN 13279-1:2008 (PN-EN 13279-1:2009) 

Zamýšľané použitie: obecne stavebníctvo 

Reakcia na oheň trieda A1 


