
Technický list 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
JEDNOSLOŽKOVÁ STĚRKOVÁ HMOTA  CR 12 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Charakteristika :   Jednosložková stěrková hmota s vynikající zpracovatelností. Připraví se rozmícháním 

práškové složky CR 12  v čisté vodě.  Mísící poměr :  25 kg  CR 12 : cca 6 kg (litrů)  vody. 
 

Použití :  Pro přilepení bandážové tkaniny a přestěrkování povrchu těchto desek ( zateplovací systém 

budov ).Dále se používá pro přetmelení dřevocement. desek ( heraklit, lignopor ) a všeobecně k 

vyrovnání nerovností savých podkladů do 15 mm. 
 

Příprava směsi :  Do mísící nádoby se předloží  cca 6 litrů čisté vody a poté se přisype za míchání 25 kg 

práškové složky CR 12.  Směs se důkladně promíchá míchadlem (vrtačkou), popř. se ještě doladí 

konzistence směsi přídavkem  vody a provede se konečné promíchání. 
 

Aplikace:    Práci provádíme při teplotách nad +5
 o

C. Na přilepené polystyrénové desky zateplovacího 

systému budov naneseme připravenou rozmíchanou hmotu CR 12 (nejlépe nerezovým hladítkem),  

přiložíme tkaninu,  kterou pomocí hladítka vypneme  a zastěrkujeme do této hmoty,  dalším přidáním  a  

rovnoměrným rozetřením hmoty vytvoříme rovný souvislý povrch bez trhlin.  Takto zhotovená  bandáž je 

do 60 minut  nelepivá, do 24 - 48 hodin zcela vytvrzená. 

Při přestěrkování dřevocement.desek podklad zbavíme prachu, mastných skvrn, starých nátěrů a nečistot. 

Před vlastní aplikací provedeme penetrační nátěr podkladu penetračním roztokem ( penetrační disperze 

PD-28  naředěná vodou v poměru 1:5-10; popř. Sokrat 2802 A s vodou v poměru 1:5-10). Připravenou 

rozmíchanou  hmotu CR 12 naneseme na podklad a nerezovým hladítkem vytvoříme rovný souvislý 

povrch. Během vlastní práce je nutné důkladně umývat používané nářadí ve vodě. Momentálně 

nepoužívané nářadí je třeba  mít stále uloženo ve vodě a po skončení práce se stěrkovou hmotou ihned 

umýt vodou. 

Spotřeba : 
  Pro zhotovení bandáže = 3 - 4 kg/m

2

. 

  Při souvislé 1 mm vrstvě 1,7 kg/m
2

. 

Spotřeba závisí na použité zubové stěrce a na kvalitě podkladu. Tam, kde stěrková hmota CR12 slouží 

zároveň k vyrovnání nerovností podkladu, se spotřeba zvyšuje. 
 

Balení :    Prášková složka CR 12  papírový pytel á 25 kg. 
 

Technické parametry:  objemová stálost v klíně do 15 mm. 
 

Skladování :  
Prášková složka CR 12 : v suchých , krytých skladech min. 12 měsíců. 
 

Bezpečnost a hygiena práce:  Výrobek je dráždivý. Obsahuje cement. R 36/38 Dráždí oči a kůži. 

R 43 Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží. S 2  Uchovávat mimo dosah dětí. S 22  Nevdechovat 

prach. S 24/25 Zamezit styku s kůží a chránit oči. Při zasažení očí okamžitě a důkladně vypláchnout 

vodou a vyhledat lékařskou pomoc. S 37 Používat vhodné ochranné rukavice. Dále pracovníky vybavit 

ochrannými osobními pomůckami. Při práci dodržovat zásady osobní hygieny, nejíst, nepít a nekouřit. Po 

skončení práce si umýt pokožku teplou vodou a mýdlem, dále pokožku ošetřit vhodným reparačním 

krémem typu Indulona A/64, A/85 nebo Reparon. 

 

Ekologie:   Zbytky, úkapy lze po vytvrdnutí ukládat na skládce stavebního odpadu.  Prázdné papírové 

pytle předáme k recyklaci nebo likvidujeme spálením v odpovídající spalovně. 


