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GREEN LINE

V údolí reky Nidy sa vyskytuje prírodný sadrovec - ekologicky čistá 
surovina, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Toto ložisko nerastov je 
surovinovou základňou pre Výrobný závod Leszcze, kde sa z nej vyrába 
produktová rada GREEN LINE, ktorá spĺňa najnáročnejšie požiadavky 
kladené na stavebné hmoty.

Kvalitu výrobkov DOLINY NIDY zaručuje nie len prvotriedná surovina, 
ale tiež najmodernejšie výrobne zariadenie a použitá technológia.  
V roku 2007 sa v závode Leszcze rozbehla plno automatizovaná výrobná 
linka pre kalcináciu sadrovca. Práve tu sa vyrábajú polotovary s presne 
špecifikovanými chemicko-technologickými a fyzikálnymi vlastnosťami, 
ktoré ich predurčujú pre finálnu výrobu najkvalitnejších sadrových zmesí, 
ako napr. sadrových omietok, stierok, štukov a lepidiel. 

GOLDEN LINE

V rámci proekologickej činnosti v roku 2009 DOLINA NIDY sprevádzkovala 
Závod spracovania sadry v Konine, v ktorom vzniká umelá sadra, 
spracovávana na stavebnú sadru. Zo stavebnej sadry sa vyrábajú omietky 
a iné sadrové pojivá  novej generácie GOLDEN LINE.

Je to druhý moderný výrobný závod DOLINY NIDY, v ktorom pracuje 
najväčší miešalník v Európe a najväčší kalcinátor v Poľsku.

Toto zariadenie dovoľuje vyrábať produkty s presne určenými 
fyzikálnochemickými parametrami, ktoré zaručujú najvyššiu kvalitu 
hotových zmesí.
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DOLINA NIDY Sp. z o.o. nie je len firma, ale  
i značka vysoko kvalitných výrobkov, vyrábaných  
z prírodného a umelého sadrovca, sú to tiež produkty 
novej generácie na báze prírodnych pojív a stavebnej 
chémie.

3

atlas NIDA katalog SK 2015.indd   3 2015-07-07   14:10:24



Spĺňa požiadavky PN-EN 13279-1:2009

Prehlásenie o vlastnostiach  č. EC 01/CPR

Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygieny č. HR/B/69/2009

POUŽITIE: Stavebná sadra je určená pre opravy povrchov stien a stropov (napr. vyplňovanie 
úbytkov, otvorov po hmoždinkách a pod) a tiež rôznych druhov montážnych a instalačných 
prác (upevňovanie instalačných krabíc  a elektrických káblov a pod.)  Je možné ju používať 
k výrobe sadrových prefabrikátov a mált. 

SPOTREBA:  v závislosti od druhu použitia.

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

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,

Spracovateľnosť cca. 10 minút

Počiatočná doba tuhnutia po cca. 3 minutách

Zrnitosť pozostatok na site 1,0 mm max 0,5%
pozostatok na site 0,2 mm max 15%

Teplota podkladu a okolitá teplota od +5oC do +25oC

STAVEBNÁ 
SADRA

TEcHnicKÉ paramETrE:

BALENIE 
(papierové vrecia)

2 kg 15 kg 30 kg

PALETA 480 ks 66 ks 35 ks

VáHa 960 kg 990 kg 1050 kg
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Spĺňa požiadavky  PN-EN 13279-1:2009

 Prehlásenie o vlastnostiach č. EC 02/CPR

Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygieny č. HR/B/62/2009

POUŽITIE:  Modelárska sadra je určená pre vykonanie sochárskych modelov a sadrovej 
štukatérie, je vhodné tiež ako pojivo v stierkových zmesiach.

SPOTREBA: V závislosti od použitia. 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Pomery zmesi cca. 0,70 l vody na 1 kg suchej zmesi; 
cca. 21,00 l vody na 30 kg suchej zmesi

Spracovateľnosť cca. 10 minút

Počiatok doby tuhnutia po cca. 6 minutách

Zrnitosť menej ako 0,2 mm

Teplota podkladu a okolitá teplota od +5 °C do +25 °C

MODELÁRSKA  
SADRA

BALENIE  (papierové vrecia) 30 kg

PALETA 35 ks

VáHa 1050 kg

5

TEcHnicKÉ paramETrE:

atlas NIDA katalog SK 2015.indd   5 2015-07-07   14:10:25



Spĺňa požiadavky PN-EN 14496:2007

Prehlásenie o vlastnostiach č. EC 08/CPR

Hygienický atest PZH č. HK/B/1118/02/2012

Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygieny č. HR/B/75/2009

POUŽITIE: Sadrové lepidlo T je určené pre lepenie sadrokartonových dosák a dosák na 
tepelnú alebo zvukovú izoláciu vnútri miestností. Podkladom pod sadrové lepidlo môžu byť 
povrchy z tehál, blokov, tvárnic alebo iných keramických a vápennopieskových materiálov, 
betónu a porobetónu. Sadrové lepidlo T sa nepoužíva na lepenie sadrokartónových dosák 
na stropoch (odporúča sa montáž na lištách). 

SPOTREBA: priemerná spotreba je cca. 2,5–5,0 kg na 1 m2, v závislosti od stupňa rovnosti pod-
kladu a použitej metódy lepenia. 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Pomery zmesi cca. 0,5 l vody na 1 kg suchej zmesi; 
cca. 5,0 l vody na 10 kg suchej zmesi; 
cca. 12,50 l vody na 25 kg suchej zmesi

Spracovateľnosť cca 45 minút

Pracovné podmienky Teplota podkladu a okolitá teplota: od +5oC do +25oC
vlhkosť v miestnosti: do 70%

Minimálna hrúbka vrstvy 5 mm

Maximálna hrúbka vrstvy 20 mm

SADROVÉ 
LEPIDLO T

BALENIE  (papierové vrecia) 10 kg 25 kg

PALETA 100 ks 42 ks

VáHa 1000 kg 1050 kg

6

TEcHnicKÉ paramETrE:
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Splňa požiadavky PN-EN 13279-1:2009

Prehlásenie o vlastnostiach EC č. EC nr 03/CPR

Hygienický atest č. HK/B/1118/03/2012

Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygieny č. HR/B/63/2009

POUŽITIE: Sadrová stierka je moderným materiálom pre použitie na sadrových podkladoch, 
ako napr. nástenné, prefabrikované sadrové dosky, sadrové omietky alebo sadrokartónové 
dosky. Je vhodná pre stierkovanie spojov sadrokartónových dosák, vyšpárovaných Sadro-
vou stierkou F. Je možné ju tiež používať na klasických minerálnych podkladoch, ako napr. 
betón, cementová a vápennocementová omietka. Je určená pre použitie v miestnostiach s 
normálnou vlhkosťou vzduchu ale i v kuchyňach a kúpelňach. Sadrová stierka sa nepoužíva  
na drevené, kovové a umelohmotné podklady. 

SPOTREBA: priemerná spotreba je cca. 0,9 – 1,0 kg na 1 m2 pri hrúbke vrstvy 1 mm. 

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Pomery zmesi cca. 0,70 l vody na 1 kg suchej zmesi
cca. 17,50 l vody na 25 kg suchej zmesi

Počiatok doby tuhnutia minimálne 60 minút

Koniec doby tuhnutia maximálne 180 minút

Prídržnosť k sadrokartónovej doske ≥ 0,25 N/mm2

Pevnosť v ohybe ≥ 1,0 N/mm2

Pevnosť v tlaku ≥ 2,0 N/mm2

Pracovné podmienky teplota podkladu a okolitá teplota: od +5oC do +25oC
vlhkosť v miestnosti: do 70%

Násypná hmotnosť cca. 800 kg/m3

Hmotnosť ok. 1000 kg/m3

Maximálna hrúbka jednej vrstvy 2 mm

SADROVÁ 
STIERKA

BALENIE  (papierové vrecia) 2 kg 15 kg 25 kg

PALETA 480 ks 66 ks 40 ks

VáHa 960 kg 990 kg 1000 kg
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TEcHnicKÉ paramETrE:
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Spĺňa požiadavky PN-EN 13279-1:2009

Prehlásenie o vlastnostiach č. EC 21/CPR

Hygienický atest PZH č. HK/B/1118/03/2012

Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygieny č. HR/B/109/2011

POUŽITIE:  Sadrová stierka pružná formulácia je moderným sadrovým pojivom pre stierko-
vanie a opravy povrchov stien a stropov, vyplňovanie úbytkov, malých vrypov a prasklín. Je 
určená na klasické mineralne podklady, ako napr. betón, cementová, vápennocementová a 
sadrová omietka a tiež na sadrokartonové dosky. Sadrová stierka sa nepoužíva  na drevené, 
kovové a umelohmotné podklady. 

SPOTREBA: priemerná spotreba pri stierkovaní je cca. 1 kg na 1 m2 pri hrúbke vrstvy 1 mm.

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Pomery zmesi cca. 0,65 l vody na 1 kg suchej zmesi
cca. 16,25 l vody na 25 kg suchej zmesi

Spracovateľnosť cca. 90 minút

Počiatok doby tuhnutia min. 20 minút

Prídržnosť k podkladu ≥ 0,1 N/mm2

Pevnosť v ohybe ≥ 1,0 N/mm2

Pevnosť v tlaku ≥ 2,0 N/mm2

Pracovné podmienky teplota podkladu a okolitá teplota: od +5oC do +25oC
vlhkosť v miestnosti: do 70%

Maximálna hrúbka jednej vrstvy 6 mm

SADROVÁ 
STIERKA  
pružná formulácia

BALENIE  (papierové vrecia) 25 kg

PALETA 40 ks

VáHa 1000 kg
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TEcHnicKÉ paramETrE:
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Spĺňa požiadavky PN-EN 13963:2008

Prehlásenie o vlastnostiach č. EC 06/CPR

Hygienický atest PZH č. HK/B/1118/03/2012

Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygieny č. HR/B/66/2009

POUŽITIE:  Sadrová stierka F je určená pre špárovanie sadrokartónových dosák s použitím 
výztužnej pásky, maskovania  a pre vypĺňovanie malých úbytkov v sadrových omietkach. 
Omietka sa nepoužíva na kovové, drevené a umelohmotné podklady. 

SPOTREBA: Priemerná spotreba je cca. 0,4-0,5 kg na 1 bm špáry. Závisí od hrúbky a druhu okra-
jov dosák a šírky špáry.

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Pomery zmesi cca. 0,80 l vody na 1 kg suchej zmesi, 
cca. 4,00 l vody na 5 kg suchej zmesi, 
cca. 12,00 l vody na 15 kg suchej zmesi

Spracovateľnosť cca. 60 minút

Počiatok doby tuhnutia 60-180 minút

Zrnitosť pozostatok na site 0,315 mm – 0,0 %,
pozostatok na site 0,2 mm maximálne 1%

Prídržnosť k podkladu 0,25 N/mm2

Zaťaženie pri ohybe ≥ 50 N

Pracovné podmienky teplota podkladu a okolitá teplota: od +5oC do +25oC
vlhkosť v miestnosti: do 70%

Maximálna hrúbka jednej vrstvy 10 mm

SADROVÁ 
STiErKa  f

BALENIE  
(papierové vrecia)

5 kg (hliníkové vrecia) 15 kg (papierové vrecia)

PALETA 120 ks 66 ks

VáHa 600 kg 990 kg
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TEcHnicKÉ paramETrE:
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Spĺňa požiadavky  PN-EN 13279-1:2009

 Prehlásenie o vlastnostiach č. EC 10/CPR

Hygienický atest PZH č. HK/B/1118/01/2012

Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygieny č. HR/B/106/2011

POUŽITIE:  Ľahká strojová sadrová omietka Sprint je určená pre vykonanie sadrových omie-
tok na stenách i stropoch, vo vnútri miestností s normálnou vlhkosťou vzduchu, a tiež v ku-
chyňach a kúpelňach. Je možné ju používať na podklady z keramických materiálov, vápen-
nopieskovej tehly, obyčajného betónu, porobetónu a cementotrieskových dosák. Omietka 
sa nepoužíva na kovové, drevené a umelohmotné podklady. 

SPOTREBA: Priemerná spotreba je cca. 0,8 kg na 1 m2 pri hrúbke vrstvy 1 mm.

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 mesiace od dátumu výroby uvedeného na obale. 

Pomery zmesi cca. 16,0 l vody na 25 kg suchej zmesi

Výdatnosť 100 kg sádry = cca. 125 l zmesi

Spracovateľnosť omietky 240±30 minút (v závislosti od doby a podmienok 
skladovania, teploty a vlhkosti v miestnosti)

Počiatok doby tuhnutia > 50 minút

Prídržnosť k podkladu ≥ 0,1 N/mm2

Pevnosť v ohybe ≥ 1,0 N/mm2

Pevnosť v tlaku ≥ 2,0 N/mm2

Pracovné podmienky teplota podkladu a okolitá teplota: od +5oC do +25oC
vlhkosť v miestnosti: do 70%

Násypná hmotnosť cca. 800 kg/m3

Hmotnosť cca. 850 kg/m3

Minimálna hrúbka vrstvy 8 mm

Maximálna hrúbka vrstvy na stene 30 mm

Maximálna hrúbka vrstvy na strope 15 mm

ĽaHKá STroJoVá 
SADROVÁ OMIETKA 
SPRINT

BALENIE  (papierové vrecia) 25 kg Volne ložená  
v silách

PALETA 40 ks -

VáHa 1000 kg -
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TEcHnicKÉ paramETrE:
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Spĺňa požiadavky PN-EN 13279-1:2009

 Prehlásenie o vlastnostiach č.EC 09/CPR

Hygienický atest PZH č. HK/B/1118/01/2012

Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygieny č. HR/B/72/2009

POUŽITIE:  Strojová sadrová omietka Tempo je určená pre vykonanie sadrových omietok na 
vhodne pripravených stenách z keramickej a vápennopieskovej tehly, z obyčajného betónu 
a porobetónu, z cementotrieskových dosák. Je možné ju používať vnútri miestností s nor-
málnou vlhkosťou vzduchu, a tiež v kuchyňach a kúpelňach.  Sadrová omietka  sa nepoužíva 
na kovové, drevené a umelohmotné podklady.

SPOTREBA: priemerná spotreba je cca. 0,9 kg na 1 m2 pri hrúbke vrstvy 1 mm.

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 mesiace od dátumu výroby uvedeného na obale. 

Pomery zmesi cca. 18,5 l vody na 30 kg suchej zmesi

Výdatnosť 100 kg sadry = cca. 110 l omietky

Spracovateľnosť 240 ±30 minút (v závislosti od doby a podmienok  
skladovania, teploty a vlhkosti v miestnosti)

Počiatočná doba tuhnutia > 50 minút

Prídržnosť k podkladu ≥ 0,1 N/mm2

Pevnosť v ohybe ≥ 1,0 N/mm2

Pevnosť v tlaku ≥ 2,0 N/mm2

Podmienky v priebehu práce Teplota podkladu a okolitá teplota: od +5oC do +25oC
Vlhkosť v miestnosti: do 70%

Násypná hmotnosť cca. 900 kg/m3

Hmotnosť cca. 900 kg/m3

Minimálna hrúbka vrstvy 8 mm

Maximálna hrúbka vrstvy 25 mm

STroJoVá 
SADROVÁ OMIETKA 
TEMPO

BALENIE  (papierové vrecia) 30 kg

PALETA 35 ks

VáHa 1050 kg
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TEcHnicKÉ paramETrE:
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BALENIE  (papierové vrecia) 30 kg Volne ložená  
v silách 

PALETA 40 ks -

VáHa 1200 kg -

Spĺňa požiadavky  PN-EN 13279-1:2009

Prehlásenie o vlastnostiach č. EC 19/CPR

Hygienický atest PZH č. HK/B/0231/01/2010

Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygieny č. HR/B/105/2011

POUŽITIE:  Strojová ľahká sadrová omietka PLUS ALFA je určená pre vykonanie vnútorných 
jednovrstvových sadrových omietok v bytovom stavebníctve, verejných budovách a pod. 
Môže sa nanášať na steny a stropy, v miestnostiach s normálnou vlhkosťou vzduchu, a tiež v 
kuchyňach a kúpelňach. Používa sa na podklady z keramických materiálov, vápennopiesko-
vej tehly,  obyčajného betónu a porobetónu. 

SPOTREBA: Priemerná spotreba je cca. 0,8 kg na 1 m2 pri hrúbke vrstvy 1 mm.

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 mesiace od dátumu výroby uvedeného na obale. 

Pomery zmesi cca. 21 l vody na 30 kg suchej zmesi

Vydatnosť 100 kg sadry = cca. 125 l omietky

Spracovateľnosť omietky 240 ±30 minút (v závislosti od doby a podmienok 
skladovania,teploty a vlhkosti v miestnosti)

Počiatok doby tuhnutia > 50 minút

Prídržnosť k podkladu ≥ 0,1 N/mm2

Pevnosť v ohybe ≥ 1,0 N/mm2

Pevnosť v tlaku ≥ 2,0 N/mm2

Pracovné podmienky teplota podkladu a okolitá teplota: od +5oC do +25oC 
vlhkosť v miestnosti: do 70%

Násypná hmotnosť ok. 800 kg/m3

Hmotnosť ok. 900 kg/m3

Minimálna hrúbka vrstvy 8 mm

Maximálna hrúbka vrstvy na stene 
/ strope

30 mm / 15 mm

STroJoVá ĽaHKá 
SADROVÁ OMIETKA 
pluS alfa

12

TEcHnicKÉ paramETrE:

atlas NIDA katalog SK 2015.indd   12 2015-07-07   14:10:31



Spĺňa požiadavky  PN-EN 13279-1:2009

Prehlásenie o vlastnostiach č. EC 19/CPR

Hygienický atest PZH č. HK/B/0231/01/2010

Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygieny č. HR/B/105/2011

POUŽITIE: Strojová ľahká sadrová omietka BETA je určená pre vykonanie vnútorných jedno-
vrstvových sadrových omietok v bytovom stavebníctve, verejných budovách a pod. Môže 
sa nanášať na steny a stropy, v miestnostiach s normálnou vlhkosťou vzduchu, a tiež v ku-
chyňach a kúpelňach. Používa sa na podklady z keramických materiálov, vápennopieskovej 
tehly,  obyčajného betónu a porobetónu.

SPOTREBA: Priemerná spotreba je cca. 0,8 kg na 1 m2 pri hrúbke vrstvy 1 mm.

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 mesiace od dátumu výroby uvedeného na obale. 

Pomery zmesi cca. 21 l vody na 30 kg suchej zmesi

Vydatnosť 100 kg sádry = cca. 125 l omietky

Spracovateľnosť omietky 240 ±30 minút (v závislosti od doby a podmienok 
skladovania, teploty a vlhkosti v miestnosti)

Počiatok doby tuhnutia > 50 minút

Prídržnosť k podkladu ≥ 0,1 N/mm2

Pevnosť v ohybe ≥ 1,0 N/mm2

Pevnosť v tlaku ≥ 2,0 N/mm2

Pracovné podmienky teplota podkladu a okolitá teplota: od +5oC do +25oC 
vlhkosť v miestnosti: do 70%

Násypná hmotnosť cca. 780 kg/m3

Hmotnosť ok. 850 kg/m3

Minimálna hrúbka vrstvy 8 mm

Maximálna hrúbka vrstvy na stene 
/ strope

30 mm / 15 mm

STroJoVá ĽaHKá 
SADROVÁ OMIETKA 
BETA

BALENIE  
(papierové vrecia)

30 kg Volne ložená  
v silách

PALETA 40 ks -

VáHa 1200 kg -
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TEcHnicKÉ paramETrE:
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Spĺňa požiadavky  PN-EN 13279-1:2009

Prehlásenie o vlastnostiach č. EC 25/CPR

Hygienický atest PZH č. HK/B/0231/01/2010

Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygieny č. HR/B/108/2011

POUŽITIE: Ručná sadrová omietka GAMMA je určená pre ručné vykonanie vnútorných jed-
novrstvových sadrových omietok v bytovom stavebníctve, verejných budovách, hoteloch, 
nemocniciach a školách. Môže sa nanášať na steny a stropy, v miestnostiach s normálnou 
vĺhkosťou vzduchu, a tiež v kuchyňach a kúpelňach. Ideálna pre renovačné práce, vhodná 
pre spracowanie dverných a okenných otvorov a parapiet. Používa sa na podklady z kera-
mických materiálov, vápennopieskovej tehly,  obyčajného betónu a porobetónu. 

SPOTREBA: Priemerná spotreba je cca. 0,85 kg na 1 m2 pri hrúbke vrstvy 1 mm.

DOBA POUŽITEĽNOSTI:  6  mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 

Pomery zmesi cca. 12 l vody na 20 kg suchej zmesi

Výdatnosť 100 kg sádry = cca. 120 l omietky

Spracovateľnosť omietky 120 ±15 minút (v závislosti od doby a podmienok 
skladovania,teploty a vĺhkosti v miestnosti)

Prídržnosť k podkladu ≥ 0,1 N/mm2

Pevnosť v ohybe ≥ 1,0 N/mm2

Pevnosť v tlaku ≥ 2,0 N/mm2

Pracovné podmienky teplota podkladu a okolitá teplota: od +5oC do +25oC 
vlhkosť v miestnosti: do 70%

Násypná hmotnosť cca. 800 kg/m3

Hmotnosť cca. 950 kg/m3

Priemerná hrúbka vrstvy min. 8 mm

Maximálna hrúbka vrstvy na stene 
/ strope

30 mm / 15 mm

ruČná 
SADROVÁ OMIETKA 
GAMMA

BALENIE  
(papierové vrecia)

20 kg

PALETA 50 ks

VáHa 1000 kg
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TEcHnicKÉ paramETrE:
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Spĺňa požiadavky PN-EN-13279-1:2009

Prehlásenie o vlastnostiach EC č. 28/CPR

Hygienický atest PZH č. HK/B/0636/01/2012

Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygieny č. HR/B/38/2012

POUŽITIE: Strojová sadrová omietka ZETA je určená pre vykonanie vnútorných, jedno-
-vrstvových sadrových omietok vo verejných budovách, hoteloch, nemocniciach, školách  
a bytovom stavebníctve. Je možné ju nanášať na steny a stropy v miestnostiach s normálnou 
vlhkosťou vzduchu, a tiež v kuchyniach a kúpelniach. Používa sa na keramické podklady, 
vápennopieskové tehly, betón a pórobetón po príslušnej úprave podkladu.

SPOTREBA:  priemerná spotreba je 11 kg na 1 m² pri hrúbke vrstvy 1 mm.

DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 mesiace od dátumu výroby uvedeného na obale. 

Výdatnosť 100 kg sadry – cca 110 l malty

Spracovateľnosť 240±30 minút (uvedená doba sa môže zmeniť v 
závislosti od podmienok skladovania materiálu, dru-
hu podkladu, pracovnej konzistencie malty, teploty 
a vlhkosti v miestnosti) 

Prídržnosť k podkladu ≥ 0,1 N/mm2

Pevnosť v ohybe ≥ 2,0 N/mm2

Pevnosť v tlaku ≥ 6,0 N/mm2

Pracovné podmienky teplota podkladu a okolitá teplota: od +5oC do +25oC 
vlhkosť v miestnosti: do 70%

Tvrdosť 12,0 N/mm2

Násypná hmotnosť ok. 1000 kg/m3

Objemová hmotnosť ok. 1100 kg/m3

Maximálna hrúbka vrstvy na ste-
ne/strope

30 mm / 15 mm

STroJoVá SaDroVá 
omiETKa ZETa
So ZVÝŠEnou TVrDoSŤou 
poVrcHu

BALENIE  
(papierové vrecia)

30 kg Volne ložená  
v silách

PALETA 42 ks -

VáHa 1260 kg -

15

TEcHnicKÉ paramETrE:
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Spĺňa požiadavky  PN-EN 13279-1:2009 a PN-EN 13963:2008

Prehlásenie o vlastnostiach č. EC 27/CPR

Hygienický atest PZH č. HK/B/0165/01/2011

Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygieny č. HR/B/19/2011

POUŽITIE:  Biela sadrová stierka OMEGA je moderným materiálom pre ručné alebo stro-
jové vykonanie hladkých povrchov  na stenách a stropoch vo vnútri budov. Je určená na 
klasické stavebné podklady ako napr. cementové, vápennocementové a sádrové omietky, 
betón, nástenné dosky typu Pro-Monta a tiež sadrokartónové dosky. Vytvára  ideálne hladký 
povrch pod náter alebo tapety.  Stierka sa nepoužíva na drevené, kovové a umelohmotné 
podklady. 

SPOTREBA: Priemerná spotreba je cca. 0,8 kg na 1 m2 pri hrúbke vrstvy 1 mm.

DOBA POUŽITEĽNOSTI:  do 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 

Pomery zmesi Ručné nanášanie: cca. 0,4 l vody na 1 kg suchej 
zmesi, strojový nástrek: max 0,5 l vody na 1 kg 
suchej zmesi

Počiatok doby tuhnutia minimálne 60 minút

Koniec doby tuhnutia maximálne 180 minút

Pracovné podmienky teplota podkladu a okolitá teplota: od +5oC do 
+25oC vlhkosť v miestnosti: do 70%

Prídržnosť k sadrokartónovej doske ≥ 0,25 N/mm2

Pevnosť v ohybe ≥ 1,0 N/mm2

Pevnosť v tlaku ≥ 2,0 N/mm2

Násypná hmotnosť cca. 1000 kg/m3

Hmotnosť cca. 1000 kg/m3

Maximálna hrúbka jednej vrstvy 3 mm

SADROVÁ STIERKA 
OMEGA

BALENIE  (papierové vrecia) 10 kg 20 kg

PALETA 100 ks 48 ks

VáHa 1000 kg 960 kg

16

TEcHnicKÉ paramETrE:
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Spĺňa požiadavky  PN-EN 13963:2008

Prehlásenie o vlastnostiach č. EC 22/CPR

Hygienický atest PZH č. HK/B/0142/01/2010

Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygieny č. HR/B/107/2011

POUŽITIE:  Sadrová stierka Delta sa používa pre ručné špárovanie sadrokartónových dosák 
bez použitia výztužných pások. Týka sa to špárovania dosák s priemyselne vytvarovanými 
okrajmi. Pri konštrukciách z dosák uložených v jednej vrstve, alebo v miestach zvlašť náchyl-
ných na praskanie (napr. výstavba podkrovných priestorov, nárožníkov stien, miest styku ko-
nštrukcií z  dosák s klasickou stenou, a pod.)  a tiež spojov dosák dorezávaných na stavbe, sa 
odporúča  dodatočne použiť výstužnú pásku. 

SPOTREBA:  Priemerná spotreba je cca. 0,5 kg na 1 bm špáry. V praxi je spotreba závislá od 
hrúbky a tvaru okrajov sadrokartonových dosák.

DOBA POUŽITEĽNOSTI:  do 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 

Pomery zmesi cca. 0,50 l vody na 1 kg suchej zmesi 
cca. 2,50 l vody na 5 kg suchej zmesi

Spracovateľnosť cca. 60 minút

Zrnitosť pozostatok na site 0,315 mm – 0,0 % pozostatok 
na site 0,2 mm , maximálne 1 %

Hmotnosť 1000 kg/m3

Praskliny v zóne 15 mm od tenkého kon-
ca klina

Nevyskytujú sa

Pevnosť v ohybe ≥ 3,0 N/mm2

Pevnosť v tlaku ≥ 6,0 N/mm2

Prídržnosť k sadrokartónovej doske ≥ 0,25 N/mm2

Teplota podkadu a okolitá teplota od +10 oC do +25 oC

Vlhkosť v miestnosti do 70 %

Maximálna hrúbka jednej vrstvy 15 mm

SADROVÁ STIERKA 
DELTA

BALENIE  (papierové vrecia) 5 kg 20 kg

PALETA 120 ks 48 ks

VáHa 600 kg 960 kg
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TEcHnicKÉ paramETrE:
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Spĺňa požiadavky PN-EN 15824:2010

Prehlásenie o vlastnostiach č. D109/CPR

POUŽITIE:  Hotová stierková hmota SIGMA je určená pre vykonanie finálnych vrstiev  na 
stenách a stropoch vo vnútri budov. Z ohľadom na možnosť použitia veľmi tenkej vrstvy, je 
vhodná pre vylepšenie kvality sadrových omietok alebo celoplošné stierkovanie sadrokar-
tonových dosák. Je možné ju nanášať ručne alebo strojom. Používa sa na klasické minerálne 
podklady ako napr. cementové, vápennocementové a sadrové omietky, betónové steny a 
sadrokartonové dosky. Produkt sa neodporúča používať v miestnosťach, v ktorých sa dlhšiu 
dobu udržuje relatívna vlhkosť vzduchu viac ako 70%. 

SPOTREBA:  Priemerná spotreba je cca. 1,0 kg na 1 m2. 

DOBA POUŽITEĽNOSTI:  do 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 

Doba vysychania cca. 6 h (vrstva s hrúbkou 1 mm, teplota +20°C, 
vlhkosť 50%)

Pracovné podmienky teplota podkladu a okolitá teplota: od +5oC do +25oC
vlhkosť  v miestnosti: do 70%

Maximálna hrúbka vrstvy 3 mm

Tepelná vodivosť  90% relatívnej 
vlhkosti 

1,28 W/mK

Prídržnosť k betónu min. 0,3 N/mm2

Reákcia na oheň Trieda C

HoToVá 
STiErKoVá HmoTa 
SIGMA

BALENIE 
(umelohmotné nádoby )

1,5 kg 4 kg 8 kg 18 kg 28 kg

PALETA 288 ks 120 ks 100 ks 36 ks 24 ks

VáHa 432 kg 480 kg 800 kg 648 kg 672 kg

18

TEcHnicKÉ paramETrE:
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Spĺňa požiadavky  PN-EN 13963:2008PN-EN 15824:2009

Prehlásenie o vlastnostiach č. 1/08/2010

Hygienický atest PZH č. HK/B/1444/01/2007

POUŽITIE: Univerzálna stierková hmota Eko-Mas je určená pre finálne hladenie povrchov 
stien a stropov a tiež vyplňovanie malých úbytkov a prasklín podkladu. Je možné ju tiež 
používať na špárovanie spojov sadrokartónových dosák (s použitím pások) a na maskovanie 
skrutok. Univerzálna stierková hmota Eko-Mas sa môže používať na klasických minerálnych 
podkladoch ako napr. cementové, vápennocementové a sadrové omietky, betónové steny 
a sadrokartónové dosky. 

SPOTREBA: Priemerná spotreba je závislá od použitia: cca. 0,33–0,50 kg na 1 m2 pri stierkovaní, 
cca.  0,25 kg na 1 m2 pri špárovaní sadrokartónových dosák.  

DOBA POUŽITEĽNOSTI:  9 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 

Doba vysychania 2-24 hodin

Prídržnosť k sadrokartónovým 
doskám

min. 0,3 N/mm2

Pracovné podmienky teplota podkladu a okolitá teplota: od +5oC do +25oC
vlhkosť v miestnosti: do 70%

Reakcia na oheň Trieda C

Tepelná vodivosť v 90% relatívnej 
vlhkosti 

1,28 W/mK

Maximálna hrúbka vrstvy 3 mm

uniVErZálna 
STiErKoVá HmoTa 
EKo-maS

BALENIE 
(umelohmotné nádoby)

1,5 kg 4 kg 8 kg 18 kg 28 kg

PALETA 288 ks 120 ks 100 ks 36 ks 24 ks

VáHa 432 kg 480 kg 800 kg 648 kg 672 kg
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TEcHnicKÉ paramETrE:
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