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Profesionální stěrkovací hmota Norgips  
All Purpose Ready Mix je hotová hmota nejvyšší 
kvality určena pro použití ve stavebnictví 
za účelem dosažení hladkých a rovných 
povrchů v interiérech budov. Vyrábí se ze 
směsi dolomitové moučky a vinylového pojiva 
s přídavkem složek zlepšujících užitkové 
vlastností hotových stěrkovacích hmot. Díky 
tomu stěrkovací hmota Norgips All Purpose 
Ready Mix má konzistenci pasty, která zaručuje 
snadné nanášení a dokonalou přilnavost. 
Hmotu můžete nanášet jak ručně, tak i strojně 
ve vrstvách o tloušťce do 3 mm. Hotová 
stěrkovací hmota Norgips All Purpose Ready 
Mix splňuje požadavky normy EN 13963.

Použití
Hotová stěrkovací hmota Norgips All Purpore Ready Mix má 
následující použití:

• vlepování výztužných pásek do spár sádrokartonových 
desek,

• vyplňování spojů sádrokartonových desek 
– druhá a třetí vrstva (finální),

• tenkovrstvé nanášení na minerální podklady: 
– stabilní sádrové, vápenné, vápenocementové omítky 
– betonové povrchy, bloky z pórobetonu, sádrové bloky, 
– čisté a stabilní pryskyřicové omítky, lakované povrchy 
(např. obložení), povrchy natřené barvami nebo 
upravené tapetami ze skelného vlákna atd. 
– sádrokartonové desky

• vlepování rohů v sádrokartonových systémech,
• vyplňování dutin a prasklin ve vnitřních
minerálních omítkách.
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Teplota a podmínky použití
Stěrkovací hmota se může používat výlučně v interiérech. 
Během stěrkování teplota v místnosti nesmí být nižší  
než 13°C.

Příprava podkladu
Podklad, na který má být nanesena stěrkovací hmota, musí 
byť suchý, stabilní a zbavený prachu. Větší nedostatky a 
nerovnosti vyplňte hmotou ze spárovací sádry Norgips 
Standard. Velmi nasákavé nebo nestabilní podklady natřete 
hluboko pronikajícím penetračním nátěrem, např. Knauf 
Tiefengrund. V případě sádrokartonových desek začněte jejich 
spojování po ukončení veškerých mokrých prací, když jste 
si jisti, že nenastalo relativní prodloužení sádrokartonových 
desek způsobené zvýšenou relativní vlhkostí přesahující 70%.

Příprava stěrkovací hmoty
Hotovou stěrkovací hmotu Norgips můžete používat po 
předchozím promíchání. Abyste získali požadovanou řidší 
konzistenci hmoty (např. při strojním nanášení), zřeďte ji tak, 
že přidáte 250 ml vody a pak promícháte. Tyto činnosti můžete 
opakovat.

Stěrkování spojů sádrokartonových desek
Na oprášené spoje sádrokartonových desek naneste vrstvu 
stěrkovací hmoty o šířce asi 8 cm (obr. 1), potom do ní vložte 
výztužnou pásku (obr. 2) a odstraňte přebytečnou hmotu. Po 
zaschnutí naneste druhou vrstvu hmoty o šířce asi 15 cm  
(obr. 3) a odstraňte její přebytek. Po zaschnutí naneste 
závěrečnou vrstvu hmoty o šířce asi 20 cm (obr. 4) a odstraňte její 
přebytek. Po úplném zaschnutí této vrstvy přebruste tuto vrstvu 
brusným papírem nebo brusnou síťkou se zrnitostí 160–240  
(obr. 5), nejpozději do čtyř dnů po nanesení.

Stejným způsobem postupujte v případě vyhlazování  
vnitřních rohů.

V případě vnějších rohů je nutné je zabezpečit proti 
mechanickému poškození připevněním vhodné systémové rohové 
pásky, která se vkládá do předem nanesené stěrkovací hmoty 
(obr. 6). Přebytek hmoty odstraňte. Po zaschnutí naneste druhou 
vrstvu stěrkovací hmoty (obr. 7) a odstraňte její přebytek. Po 
zaschnutí naneste třetí vrstvu stěrkovací hmoty ve větší šířce 
(obr. 8) a odstraňte její přebytek. Po úplném zaschnutí  
přebruste (obr. 9).

Místa zapuštění spojovacích šroubů dvakrát přetmelte a po 
zaschnutí přebruste.

Celoplošné tenkovrstvé nanášení na minerální 
podklady
Stěrkovací hmotu nanášejte po vrstvách o tloušťce do 3 mm. Další 
vrstvu nanášejte po zaschnutí předchozí. Po úplném zaschnutí 
poslední vrstvy přebruste brusným papírem nebo brusnou síťkou 
se zrnitostí 160–240 nejpozději do čtyř dnů po nanesení. Po šesti 
dnech podklad získává úplnou pevnost a tvrdost.

Dokončovací práce, jako je malování, tapetování atd. proveďte 
podle pokynů výrobců.

Spotřeba
•vlepování výztužných pásek a rohovníků do rohů 

– 0,18–0,38 kg/mb
• vyplňování spojů sádrokartonových desek (2. a 3. vrstva) 

– 0,13 kg/mb
• tenkovrstvé nanášení (do tloušťky 3 mm) na povrch 

– 1,8 kg/mm/m2
• hustota – 1,6 kg/l 

Balení
Plastové kbelíky 28 kg, 20 kg a 5,4 kg.

Skladování
Hmota zachovává trvanlivost po dobu 12 měsíců od data 
výroby. Výrobek skladujte při teplotě od 0 do 35°C. V případě 
zamrznutí hmotu úplně rozmrazte při teplotě do 25°C a důkladně 
promíchejte.

Upozornění
Doba zaschnutí stěrkovací hmoty je závislá 
na teplotě a vlhkosti v místnosti  
(zpravidla do 12 hodin).
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PŘEDNOSTI
Hotová pro použití – šetří čas potřebný pro přípravu hmoty na 
stavbě, tovární příprava garantuje vysokou a trvalou kvalitu

Univerzální použití – jeden výrobek, který umožňuje provést 
všechny etapy prací při montáži sádrokartonových desek a 
vyhlazování podkladů

Jednoduché nanášení – výjimečná konzistence a vysoká přilnavost 
umožňují hmotu pohodlně a rychle nanášet a roztírat

Jednoduché broušení – po zaschnutí, v době do čtyř dnů od 
nanesení, ji lze lehce brousit a opracovávat

Tvrdá při užívání – po šesti dnech od nanesení dosahuje úplné 
pevnosti a tvrdosti a vytváří tak trvanlivý povrch

Odolná vůči praskání – unikátní složení a nízká smrštitelnost 
omezují nebezpečí vzniku prasklin na minimum

All Purpose Ready Mix

www.norgips.eu

více informací 
norgips.eu/all_purpose_ready_mix


