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Technický list č. 50/SK 

 

EEXXCCEELL  MMIIXX  vvyyrroovvnnáávvaajjúúccaa  ssttiieerrkkaa  
  
• PPoouužžiittiiee:: Vyrovnávajúca stierka je určená pre interiér i exteriér k vytváraniu spádových medzivrstiev, tenkovrstvých poterov, k 

vyrovnaniu vodorovných i zvislých plôch súdržných silikátových podkladov v hrúbke jednej vrstvy od 2 do 30mm, s možnosťou vytvárať 
nábehové spádové kliny. Nevhodný podklad sú drevo, plasty, kovy a živice. Stierka nemá samonivelačné vlastnosti. Vyžaduje preto 
zvláštne ošetrovanie, t.j. obmedzenie savosti podkladu účinnou penetráciou a ochranou pred rýchlym vyschnutím vo fáze tuhnutia a 
tvrdnutia (zakrytie, vlhčenie apod.). 

 

• PPooddkkllaadd:: :: Musí byť suchý, alebo prirodzene vlhký, súdržný, zbavený mastnoty a všetkých nečistôt, objemovo stabilizovaný. Podklad 

je potrebné penetrovať s EXCEL MIX - disperznou penetráciou, riedenou vodou v pomere 1 diel disperzie : 5 - 7 dielom studenej vody. 
Pri aplikácii na anhydridový podklad je potrebné dôkladná dvojnásobná penetrácia. 

 

• PPrríípprraavvaa  pprree  sspprraaccoovvaanniiee: Pri práci a 48 hodín potom je nutné zaistiť teplotu prostredia a podkladu v rozmedzí + 5 °C až + 25 °C. 

 

• PPoottrreebbnnéé  nnáárraaddiiee:: Rotačné miešadlo s vŕtačkou, miešacia nádoba, odmerná nádoba na vodu, širšie hladidlo. 

 

• MMiieeššaanniiee:: Premiešať suchú zmes EXCEL MIX vyrovnávajúca stierka s čistou studenou vodou v pomere 0,16 l vody na 1 kg suchej  

zmesi (t.j. 4 l vody na 25 kg vrece). Dodržte presne predpísané množstvo primiešavanej vody!. Miešať cca 3 minúty. Po 
premiešaní nechajte maltu cca 5 minút odstáť a opäť premiešajte cca 2 minúty (homogenizácia hmoty sa zaistí rozmiešaním 
chemických prísad až po ich napojení vodou). Pri použití rotačného miešača miešať rýchlosťou cca 500 ot./min, vrtuľu miešača držať 
stále pod hladinou (zabrániť primiešaniu vzduchu). Tuhnúcu zmes už nie je možné znovu riediť a ďalej použiť.  
 

• SSpprraaccoovvaanniiee::   Doba spracovateľnosti homogenizovanej hmoty je cca 30 minút pri  + 20 °C. Rozotrite a pritlačte rozmiešanú zmes na 

pripravený podklad a stiahnite prebytočné množstvo latou. V prípade potreby je možné stierku zahladiť. Natiahnutú vrstvu chrániť 12 
hodín pred rýchlym vysychaním (prievan, priame slnko, kúrenie), mrazom a dažďom. Po cca 24 hodinách je vrstva pochôdzna a  je 
možné bez ďalších úprav na podklad lepiť obklady a dlažbu. DDiillaattaaččnnéé  šškkáárryy  nneessmmúú  bbyyťť  ssttiieerrkkoouu  zzaappllnneennéé  aannii  zzaakkrryyttéé.. 
 

• ZZlloožžeenniiee:: Zmes cementu, triedeného kremenného piesku a zušľachťujúcich chemických prísad. 

 

• OOrriieennttaaččnnáá  ssppoottrreebbaa:: cca 16 kg suchej zmesi / 1m2 / 1 cm hrúbky vrstvy.     

 

• BBaalleenniiee  aa  sskkllaaddoovvaanniiee:: Papierové vrecia s PE vložkou 25 kg. Použiteľnosť v pôvodnom neporušenom obale 12 mesiacov od 

dátumu výroby (dátum výroby uvedený na obale). Skladovať v suchu v krytých skladoch v pôvodnom neporušenom obale na palete 
alebo drevenom rošte. 

 

• BBeezzppeeččnnoossťť  pprrii  sspprraaccoovvaanníí::    
 

Výrobok je „Xi“ - dráždivý. Obsahuje portlandský cement. 

      Obsah rozpustného šesťmocného chrómu je v súlade s platnými predpismi.    
 
 

Tento technický list platí od 01.01.2011 – druhé vydanie. 

R 36/37/38  Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.  
 

S 24 Zabráňte kontaktu s pokožkou. 

R 41 Riziko vážneho poškodenia očí. S 26 
V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich 
vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať 
lekársku pomoc. 

R 43 
Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte  
s pokožkou. 

S 36/37/39 
Noste vhodný ochranný odev a ochranné 
prostriedky na oči/tvár. 

S 2    Uchovávajte mimo dosahu detí.                   
S 46 

V prípade použitia, okamžite vyhľadajte lekársku  
pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S  22 Nevdychujte prach. 


