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        Sádra šedá - stavební 
                                                    RK 721        

 

Charakteristika výrobku 

hemihydrát síranu vápenatého CaSO4*1/2 H2O s přísadami 

 

Použití 

Pro zednické, instalatérské, štukatérské, elektrikářské a modelářské práce. Je vhodná pro opravy poškozených míst, zaplnění otvorů  

ve stěnách a stropech a jiné pomocné stavební práce (fixování trubek, kabelů, rabicového pletiva atd.). 
                                                                                                      

Vlastnosti 

počátek tuhnutí :  < 8 min  
konec tuhnutí :  < 12 min 

mísící poměr s vodou :  cca 1 kg sádry : 0,65 L vody 
 

Nepoužívejte při teplotě vzduchu a podkladu pod +5°C. 

 

  Zpracování 

  Podklad musí být pevný, nosný, soudružný, bez prachu a mastnot. Místo doporučujeme navlhčit vodou. 

  Sádru pomalu vsypte do čisté vody a důkladně rozmíchejte tak, aby nevznikly hrudky.   

  Používejte čistou nádobu a nářadí -zbytky sádry zkracují dobu zpracovatelnosti. 
  Namíchanou směs spotřebujte cca do 7 min (při 20°C). 

  Změna poměru sádry a vody se projeví na vlastnostech zpracovávané sádry, zejména na době tuhnutí a pevnosti. 

  Dobu zpracovatelnosti ovlivňuje také teplota vody a okolního prostředí –vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti 
  a urychluje tuhnutí. Použité nářadí ihned umyjte vodou. 

 

   

Skladovatelnost:  

Při skladování v suchém prostředí je zaručena použitelnost 12 měsíců od data výroby, uvedeného na obalu.  

Působením vlhkosti na produkt před jeho zpracováním může nastat změna fyzikálních vlastností (snížení reaktivnosti 

s vodou). K ochraně produktu během nebo před jeho zpracováním se musí otevřené nebo porušené obaly náležitě ochránit 
před působením vlhkosti. 

  

Balení: 

1a 5 kg 

 

Pokyny pro odstranění odpadu 

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů –tříděný odpad. 

Zbylý materiál je také možno nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební suť. 

 

Upozornění: 

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. 

Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel 
přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. 

Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění při potřebě na požádání.  

 

 


