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Podpísaný zástupca 

výrobcu: P&J COLOURS, spol. s r.o., 920 61  Dolné Otrokovce 45 

 

výrobne: P&J  COLOURS, spol. s r.o., 920 61  Dolné Otrokovce 45  

  

týmto vyhlasuje, že výrobok: Stierka superbiela – vnútorná stierková omietka – hladká je v zhode s ustanoveniami zákona 

č.90/1998 Z.z o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie a až 

sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje norma. 

STN 73 2577 Skúška prídržnosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií k podkladu                                                                 

STN 73 2582 Skúšky oderuvzdornosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií 

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:  

 

Vlastnosť 
Deklarovaná hodnota alebo trieda 

Číslo protokolu o skúške a 

odkaz na laboratórium 

Prídržnosť k podkladu po 28 dňoch 

        -  porobetón                                                                          

        - betón 

 

Min. 0,3 MPa 

 
P20-06-0365/2 1) 

Oderuvzdornosť  min. 20min P20-06-0365/2 1) 

 

 

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Stierka superbiela – je zmes plnidiel dispergovaných vo vodnej 

vinylacetátovej disperzii vodného skla a iných aditív, ktoré upravujú sedimentáciu a spracovateľnosť. Dodávajú sa hotové na 

priame použitie v pastovitej konzistencii. 

Použitie: na povrchové úpravy interiérov a monolitických objektov. Je určená k vytváraniu dokonale hladkých ako aj drsných 

(kvapľových) povrchov, alebo ako podkladová vrstva pod tapety, glejové a latexové nátery. 

Podklad musí byť zbavený prachu, nečistôt, mastných škvŕn a starých náterov, ktoré by mohli znížiť kvalitu priľnavosti 

omietky. Pri savých podkladoch a na spevnenie podkladu odporúčame penetrovať, penetračným roztokom PENETRA            

(v pomere 1:2, Penetra – voda). Stierková hmota sa nanáša v dvoch až troch vrstvách podľa potreby a nerovnosti podkladu. 

Po vytvrdnutí podkladu je vhodné povrch prebrúsiť brúsnym papierom č.100. 

Pracovná teplota +5°C až 30°C. Nanášanú plochu je treba chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením. 

 

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:  

      1) Protokol o skúške č. P20-06-0365/2 1) stierky superbielej TSÚS , pobočka Bratislava, 21.12.2006  

 

Meno:  Miroslav Jurčo   

 
 

Funkcia: konateľ spoločnosti   

Dátum: 11.11.2007   

                      

SK - Vyhlásenie zhody 
 

 


