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Kdo s ní pracoval,
          se zamiloval.

  Rychletuhnoucí
  Zpracovatelnost 

3 – 10 minut
  K ručnímu zpracování
  Elektroinstalace, 

stavební 
a malířské práce

  Pro výrobu 
sádrových forem

BALENÍ:
2, 15 a 30 kg

S TAV EBNÍ HMOT Y



Vlastnosti / výhody •  Minerální pojivo
•   Extrémně rychlý nárůst mechanické pevnosti
•   Sádrované prvky jsou téměř okamžitě znehybněné a stabilizované proti pohybu 
•   Krátká doba zavadnutí umožňuje rychlé znehybnění kotveného prvku, bez nutnosti použití doda-

tečných fixačních prvků
•   Výrobek s extrémně snadným a jednoduchým použitím a následným profilováním (je tvárný)

Oblast použití •  Drobné opravy na povrchu stěn a stropů v interiérech budov např. vyplňování plošných nerovností, 
sádrování děr po hmoždinkách atd.

•  U montážních prací např. usazování hliníkových lišt se síťkou, lepení omítníků před nahazováním 
sádrových omítek, spojování a stabilizování sádrových prvků

•  Instalační práce např. vsazování podomítkových elektroinstalačních krabic, sádrování drážek pro 
elektroinstalační rozvody aj.

•  Na omítnuté i neomítnuté zdivo z keramických pálených prvků, vápenopískových cihel, klasického 
betonu nebo pórobetonu a také na cementové nebo vápenocementové omítce 
vč. heraklitových desek

•  Použití pouze v interiérech budov
Klasifikace A1 podle ČSN EN 13279-1

Počátek tuhnutí > 3 min.

Doba zpracovatelnosti 10 min.

Konec tuhnutí < 20 min.

Dávkování vody 60 %

Maximální vlhkost prostředí do 70% RH

Aplikační teplota + 5 / +25 °C pro vzduch, prvek i podklad

Obsah síranu vápenatého (CaSO4) > 50 %

Balení Papírové pytle 2 kg / 1 paleta - 480 pytlů / 960 kg

Papírové pytle 15 kg / 1 paleta - 66 pytlů / 990 kg

Papírové pytle 30 kg / 1 paleta - 35 pytlů / 1050 kg

Rychloopravná sádrová hmota určená pro stavební 
práce, opravy, montážní, instalatérské, malířské a štu-
katérské práce, rekonstrukce a finální úpravy, pro výro-
bu prefabrikovaných dílců a malt v interiérech budov. 
Vhodná také pro výrobu sádrových forem.

Sádrové pojivo (stavební sádra) pro okamžité použití nebo 
pro další zpracování, pro použití v interiérech budov.

Kontaktní údaje:
EXCEL MIX, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic
Tel.: +420 321 762 154, Fax: +420 321 162 156, www.excelmix.cz

Identifikační údaje:
IČ: 27607020
DIČ: CZ27607020

Bankovní spojení:
ČSOB Kolín
č.ú. 210826951/0300

STAVEBNÍ SÁDRA
Velmi rychlé sádrové pojivo


