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TECHNICKÝ LIST

FinishPLUS
FinishPLUS je vnútorná biela stierková omietka pre dokonale hladké steny a stropy
Pre ručné a strojové spracovanie závitovkovou omietačkou. FinishPLUS je na priame použitie.

POUŽITIE:
FinishPLUS je určený na povrchové úpravy a vyrovnanie stien a stropov v interiéroch. Je
pripravený na okamžité použitie ako náhrada tenkovrstvových štúk, opravy starých omietok a
vyrovnanie všetkých nerovností v interiéroch. Je zvlášť vhodný na vytváranie nových hladkých
omietok a na celoplošné alebo lokálne opravy štúk, betónov, sadrokartónov, pórobetónov a ďalších
nasiakavých podkladov. Vhodná na ručnú aplikáciu alebo pre závitovkovú omietačku

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Plnivo:
Sušina :
Farba:
Priľnavosť:
Spotreba:
Riedenie:

mletý vápenec strednej zrnitosti 0,023 mm
min 73 %
biela
min 0,45 Mpa
1 - 2,5 kg podľa kvality a nerovnosti podkladu
pripravený na použitie, prípadne vodou

NÁVOD NA POUŽITIE:

Príprava podkladu:
Podklad musí byť pevný, suchý, odmastený, odstrániť staré vrstvy malieb a nesúdržné časti omietok.
Takto pripravený podklad je nutné penetrovať pre spevnenie a odprášenie.
Príprava výrobku na použitie:
Adhézny mostík sa pred použitím riedi vodou v pomere 1:1 (nenasiakavé), 1:2
(nasiakavé). Po nariedení sa dôkladne premieša.
Nanášanie:
Stierková hmota FinishPLUS sa nanáša ručne alebo striekacím zariadením. Na vyhladenie používať
antikorové hladidlá. Nanášanie podľa potreby v niekoľkých vrstvách s tým, že ďalšie vrstvy nanášať až
po preschnutí predchádzajúcej vrstvy. Hrúbka jednotlivých vrstiev cca 1 až 2 mm. Pre dobré
vyrovnanie podkladu sa odporúča viac slabších vrstiev. Pred zaschnutím je možné povrchové
nerovnosti vzniknuté pri stierkovaní vyhladiť navlhčenou hubkou. Po úplnom zaschnutí je možné
povrch prebrúsiť jemným šmirgľovým papierom alebo mriežkou. Pre ručnú brúsenie sa odporúča č.
100 - 120, pre brúsenie strojové č. 80 - 100.

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE
Kód výrobku
Objem
9.19.1.
1,8 kg
9.19.2.
5 kg
9.19.3.
18 kg
Skladovanie a preprava v suchých priestoroch pri teplotách od +5 °C do + 30 °C. Nesmie zmrznúť!
Minimálna trvanlivosť v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby.
V prípade riedenia vodou je výrobok nutné okamžite spotrebovať.

Bezpečnosť:
Tmel neobsahuje organické rozpúšťadlá. Pri práci zamedzte jeho styku s kožou a očami. Chráňte
pred deťmi! Používajte vhodný ochranný odev a vhodné ochranné rukavice. Osobné ochranné
pracovné prostriedky musia byť udržiavané v použiteľnom stave a poškodené je potrebné ihneď
vymeniť. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred pracovnou prestávkou a po práci si umyte ruky
vodou a mydlom a ošetrite reparačným krémom. Pri brúsení používajte respirátor!
Likvidácia odpadov:
Použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov. Obaly so
zvyškami výrobku odkladajte na mieste určenom obcou na odkladanie nebezpečných odpadov alebo
odovzdajte osobe oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
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Informácie tu obsiahnuté sú ponúkané v dobrej viere založené na výskume f. Selena a mali by byť presné. Keďže však
podmienky a spôsob použitia výrobku sú mimo našej kontroly, tieto informácie by nemali byť použité ako náhrada za
zákaznícky test, ktoré zisťujú, že výrobky Seleny sú plne vyhovujúce pre naše konkrétne použitie. Selena iba zaručuje, že
výrobok spĺňa konkrétne predajné normy. Náprava pri porušení tejto záruky je obmedzená na vrátenie peňazí alebo výmenu
za výrobok iný než reklamovaný. Selena Co. S.A. neuznáva všetky iné záruky požadované za nesprávne použitie alebo predaj
výrobku. Selena neuznáva zodpovednosť za žiadne náhodné poškodenia. Návrhy na použitie nesmú byť použité na
porušovanie patentu.
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