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400 Opravná a plošná stěrková 
hmota vnitřní – jemná 
 

Plastem zušlechtěná, bílá stěrková hmota na bázi sádry 
 

 
 
 

Materiál   
 

 
Použití Mimořádně vhodná pro plošné stěrkování stěn a stropů ve vnitřních 

prostorech i pro stěrkování sádrokartonových desek. Použitelná také 
na pórobeton a pískovec. 
Nevhodná pro oblasti a podklady, které jsou často vystaveny velké 
vlhkosti a trvalému zatížení vodou. 

Vlastnosti Pro životní prostředí nezávadná, difúzně propustná, s velkou 
vydatností, vynikající přilnavostí, snadno zpracovatelná, příjemná 
bělost. Dobře se brousí. Dosahuje povrchové kvality Q1 – Q4, lze 
brousit až na nulovou vrstvu. 

Barevný odstín Bílý. 

Obsažené látky Polohydrát síranu vápenatého, vápencová moučka, kaolín, 
metylcelulóza, prášková disperze a regulátor doby tuhnutí. 

Kód produktu CP1 

Skladování Skladovat na suchém místě bez mrazu. Otevřený obal dobře 
uzavřít. Skladovatelnost cca 6 měsíců. 

Velikosti balení 5 kg a 25 kg. 

 

 
 

Zpracování   
 

Podklad Vhodná pro únosné, pevné, suché a čisté podklady, které byly 
odborně připraveny. Doporučujeme respektování VOB, DIN 18 
363, část C, odst. 3. Prach, volný materiál, tapety, mastnoty, vosk 
a nepřilnavé nátěry z podkladu důkladně odstranit. Hladké plochy 
zdrsnit, silně savé podklady jako omítku, beton, pórobeton atd. 
předem navlhčit nebo penetrovat. 
Žádná přídržnost na skle, kovu a hladkém plastu. 
Nevhodná na trvale vlhké podklady. 

Zpracování 1 kg Modulan Opravné a plošné stěrkové hmoty – vnitřní – jemné 
pomalu nasypat do cca 600 ml čisté vody. U menších množství použít 
příslušně méně vody, u větších množství příslušně více vody nebo 
sypat Modulan Opravnou a plošnou stěrkovou hmotu – vnitřní – 
jemnou do vody tak dlouho, až vznikají suché ostrůvky. 
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  Po cca 2 minutách nasakování rozmíchat rukou nebo motorovým 

míchadlem do hmoty bez hrudek. Jakmile hmota začne tuhnout, je 
možné vyhlazení, v případě potřeby plochu navlhčit. 
Nanášení špachtlí nebo hladítkem. Modulan Opravná a plošná 
stěrková hmota vnitřní – jemná – může být také rovnoměrně a do 
kříže nanášena válečkem Modulan. 
Rozmíchaná stěrková hmota je zpracovatelná cca 60 minut. 
Maximální vrstva stěrky na jeden krok nanášení cca 20 mm. 
Popř. po uschnutí provést další stěrkování. 

Upozornění Před následujícími nátěry penetrovat opravená místa přípravkem LF 
pro hloubkovou penetraci HORNBACH. Pro zpracování používat 
pouze nerezové nástroje. 

Čištění nástrojů Okamžitě po použití vyčistit vodou popř. s přídavkem saponátu. 

Spotřeba Cca 900 g prášku na m²/mm, v závislosti na způsobu nanášení a 
tloušťce vrstvy. 

Doba schnutí Cca 8 hodiny na mm tloušťky vrstvy při +20°C a relativní vlhkosti 
vzduchu 65%. 

Teplota zpracování Minimálně +5 °C pro podklad a vzduch, při zpracování a během 
schnutí. 

 

 
 

Upozornění   
 

Bezpečnostní pokyny Ukládat mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima a pokožkou okamžitě 
důkladně opláchnout vodou. Nesmí uniknout do kanalizace/vody 
nebo do půdy. Případné označení je uvedeno v bezpečnostním 
datovém listu. 

Likvidace Na recyklaci předávat pouze obal zbavený zbytků. Zaschlé zbytky 
materiálu mohou být likvidovány podle kódu odpadu AVV č. 
170802. 

 

Stav 10.2015 
 

Údaje v tomto katalogovém listu vycházejí z intenzivních testů v laboratoři a praxi a slouží jako orientační 
hodnoty. Odpovědnost za dané použití však má zpracovatel. Nepředstavují záruku nebo ujištění. 

 
 

Hornbach Baumarkt AG 
76879 Bornheim bei Landau 

 
Dodavatel: 

 

    Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach 
Telefon 06 71 / 8 70-0 · fax 06 71 / 8 70-488 


