
 

 
 1/2Lepicí a stěrkovací disperzní hmota HARD (705)_011016 

TECHNICKÝ LIST 
 

Lepicí a stěrkovací disperzní hmota HARD 705    
 

Speciální pružná hmota pro lepení izolantu a vytváření základní vrstvy zateplovacích systémů (ETICS) 
 

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: 

 hmota k přímému použití dodávaná ve kbelících 

 pro lepení tepelněizolačních desek a vytváření výztužné vrstvy v zateplovacích systémech 
Cemix 

 speciální stěrka pro armování dřevěných a dřevotřískových desek 

 pro vyrovnávání a ochranu dřevěných stěnových dílců (desky OSB, MFP, DTD apod.) před 
aplikací finálních pastovitých omítek 

 pro aplikace ve vnějším i vnitřním prostředí 

 splňuje technické požadavky směrnice ETAG 004 
 

 
SLOŽENÍ: Minerální plnivo, vodná polymerní disperze a speciální přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Vnější a vnitřní omítka s organickým pojivem podle EN 15824 
Soudržnost 1) min. 0,5 MPa Reakce na oheň Třída A1 
Trvanlivost – soudržnost po 15 teplotních cyklech 1) min. 1,3 MPa Objemová hmotnost zatvrdlé hmoty  cca 1550 kg/m3 
Ekvivalentní difuzní tloušťka sd (kategorie V2)  0,14 a  1,4 m Součinitel tepelné vodivosti  max. 0,54 W/m.K *) 
Permeabilita vody v kapalné fázi w (kategorie W3 )  0,1 kg/m2.h0,5   

 

Splňuje technická kritéria směrnice ETAG 004 
Přídržnost k podkladu: Přídržnost k tepelnému izolantu:     **) 

v suchých podmínkách  0,25 MPa v suchých podmínkách  0,08 MPa 
po působení vody a po 2 hod. schnutí  0,08 MPa po působení vody a po 2 hod. schnutí  0,03 MPa 
po působení vody a po 7 dnech schnutí  0,25 MPa po působení vody a po 7 dnech schnutí  0,08 MPa 

1) 
*) 

**) 

požadavek EN 15824  0,3 MPa 
tabulková hodnota  
deklarovaná hodnota nebo porušení v tepelném izolantu 

  
  

INFORMATIVNÍ 
Zrnitost 0-0,5 mm 
Spotřeba pro lepení cca 2,1-4,2 kg/m2 
Doporučená tloušťka vrstvy pro stěrkování 2-4 mm 
Spotřeba při doporučené vrstvě cca 2,1-4,2 kg/m2 

Vydatnost z jednoho kbelíku (25 kg):  
při lepení cca 6-12 m2 
při stěrkování cca 6-12 m2 

Doba zpracovatelnosti cca 30 min 
 POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při standardních podmínkách (23  2) °C a (50  5) % relativní vlhkosti vzduchu. 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU: Podklad musí být suchý, nosný, tvrdý, bez trhlin, zbavený prachu, mastnoty a ostatních nečistot a nesmí být zmrzlý. 
Hladké a nesavé podklady doporučujeme zdrsnit nebo opatřit přípravkem Cemix Kontakt (K), případně Cemix Spojovací můstek (201). Dřevěné 
podklady opatřete přípravkem Cemix Superkontakt (241). 
ZPRACOVÁNÍ: Hmotu před použitím lehce promíchat pomocí zednické lžíce, nepřidávat vodu ani čímkoli nezahušťovat. 
Lepení izolantu: Nanášejte na izolant pouze celoplošně zubovým hladítkem o výšce zubu 6-10 mm (min. 6 mm). Doba aktivní lepivosti je  
cca 30 minut, proto natahujte hmotu pouze na takovou plochu, kterou bezpečně během této doby obložíte. Systém lepení a stěrkování je podrobně 
popsán v předpisu pro provádění zateplovacích systémů Cemix. 
Armovací vrstva: Na povrch izolačních desek se nanese stěrkovací hmota v předepsané tloušťce, do srovnané vrstvy se vtlačí armovací síťovina, 
překryje se a vyrovná další vrstvou hmoty. Celková tloušťka výztužné vrstvy je min. 3 mm. Výztužná síť musí být uložena v 1/2 až 1/3 tloušťky 
výztužné vrstvy od vnějšího povrchu a překryta min. 1 mm vrstvou. V případě potřeby vyrovnání nerovností podkladu větších než 3 mm 
doporučujeme hmotu vrstvit, tzn. aplikuje se vrstva do max. tloušťky 3 mm, po jejím vyschnutí se aplikuje další vrstva do stejné max. tloušťky, 
případně již s armovací tkaninou. Tímto způsobem je zaručeno rovnoměrné vysychání stěrkovací hmoty. Po konečném vyrovnání výztužné vrstvy 
nesmí být armovací síť obnažena (ani po přebroušení případných nerovností). Takto připravený podklad (po příslušné době zrání) slouží pro 
nanesení vrchní omítky. 
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Vyrovnávací a ochranná vrstva: Na dřevěné povrchy s vyzrálým můstkem Cemix Superkontakt (241) se nanese stěrkovací hmota rovným 
nerezovým hladítkem rovnoměrně v tloušťce 1,5-2 mm. 
Povrchová úprava: Stěrková vrstva je vhodným podkladem pro pastovité šlechtěné omítky typu akrylát a silikon. Aplikace těchto omítek 
na vyzrálou stěrku nevyžaduje penetrační přednátěr. 
 
UPOZORNĚNÍ:  
 Pro navrhování, přípravu a provádění vnitřních polymerových omítkových systémů platí ČSN 73 3713. 
 Pro provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) platí ČSN 73 2901. 
 Před aplikací výrobku se doporučuje provedení pasivace měděných prvků. Dešťová voda ve spojení s mědí může způsobovat nestálobarevnost a vznik skvrn. 
 Před zpracováním stěrku dobře rozmíchat. 
 Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad je nepřípustné. 
 Materiál lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu od +5 ºC do +30 ºC! Při očekávaných mrazech nepoužívat! 
 V době zrání chránit omítnuté plochy před přímým působením vodních srážek. Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty dobu zrání výrazně prodlužují. 
 Nespotřebované zbytky nechat ztvrdnout (vyschnout) na vzduchu a společně s kontaminovanými obaly likvidovat na řízené skládce (viz bezpečnostní list).  
 Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací. 

 
PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Viz bezpečnostní list výrobku. 
 
SKLADOVÁNÍ: Chránit před mrazem a skladovat při teplotě od +5 ºC do +30 ºC (nevystavovat přímým účinkům slunečního záření a zdrojů tepla). Při dodržení uvedených podmínek 
je skladovatelnost výrobku v originálních uzavřených vědrech minimálně 12 měsíců od data vyznačeného na obalu.  
 
EXPEDICE: Směs se dodává již namíchaná v plastových vědrech po 25 kg, případně na paletách krytých fólií. 
 
KVALITA: Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu kvality  
podle ISO 9001 (průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, OS 1020). 
 
SLUŽBY: Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštností žádejte konzultaci. 
 
VÝROBCE: LB Cemix, s.r.o., 373 12 Borovany, Tovární 36 
 
PLATNOST: Od 1. 10. 2016 
Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou 
výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. 


