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Kód produktu   M-DF01 

Typ materiálu   Připravený plnící a vyhlazující tmel, na minerální bázi, pro interiéry. 

Barevný odstín   Přírodní bíla 

Pojivový základ   Vodní disperze (změkčovadlo) (<5% organického obsahu) 

Značení    Plnící a vyhlazující plnivo podle DIN NE 13 963 typ 3A 

    Chování při požáru A2-s1, d0, značení CE 

Plnivo    Lehké minerální plnivo a bílý dolomitový mramor 

Hustota    ~ 1,5 g/cm3 

Vlastnosti Sada připravená k použití, difuzní, výjimečně vysoká plnící kapacita, snadno 

zpracovatelný. Výsledkem je sádrový, mírně absorpční povrch. Vysychá i 

v silných vrstvách bez praskání. Přibližně o 35 % lehčí než běžné stěrkovací 

hmoty, téměř se nesráží a snadno se brousí. Velmi vysoká vydatnost a 

snadné zpracování. 

Složení    Palmcolor HANDSPACHTEL Leicht se skládá ≈ 95 % z přírodních surovin 

Aplikace K částečnému či úplnému vyplněních všech běžných natřených i 

nelakovaných stěn a stropů v interiéru. Lze využít k vyplnění nerovných a 

porézních povrchů stěn, jako je beton, sádra, sádrokarton nebo  
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sádrovláknité desky. Jako vrchní plnivo v nových budovách nebo během 

rekonstrukčních prací před barevným nátěrem nebo tapetováním atd. 

 Je třeba dodržovat předpisy dle aktuální verze technického listu BFS č.20 

„Zkoušky obvyklé na staveništi pro posouzení podkladu“. 

Palmcolor HANDSPACHTEL Leicht je primárně určen k ruční aplikaci, 

v případě potřeby je možné jej předem promíchat a automaticky zpracovat 

vhodným zařízením. 

Palmcolor HANDSPATCHEL Leicht je vhodný pro spárování 

sádrokartonových desek v kvalitativních kategoriích Q1 a Q2 (v kombinaci 

s těsnící páskou na spáry, nejlépe papírovou páskou podle DIN EN 13 963), 

jakož i pro celoplošné vyplňování sádrokartonových desek v úrovni kvality Q3 

a Q4. 

Poznámky  Pro aplikaci na velké plochy doporučujeme Palmcolor HANDSPACHTEL 

Leicht, před aplikací velmi dobře promíchat, aby bylo dosaženo absolutně 

rovnoměrného povrchu. 

Nástroje Vyhlazovací stěrka, stěrka, špachtle nebo povrchová stěrka. 

Čištění nástrojů Ihned po použití očistěte nářadí vodou. 

Tloušťka nátěru 0 – 6 mm 

Spotřeba Cca. 1,5 kg/m2 s tloušťkou vrstvy 1 mm, v závislosti na podkladu 

 Cca. 0,5 kg/m2 na vyplňování spár 

 Přesnou spotřebu materiálu určete použitím zkušebního plniva. 

Následná ošetření Před dalším ošetřením zbruste vyplněné oblasti (doporučujeme použití 

ochranných brýlí a obličejové masky) a důkladně odstraňte prach. 

V závislosti na použitých materiálech natřete vyplněné plochy základním 

nátěrem. 

Schnutí Cca. 3 hodiny při tloušťce vrstvy 1 mm (při 20˚C a relativní vlhkosti 65 %). 

 Lze brousit další den. 

Teplota zpracování Teplota vzduchu a podkladu nesmí být nižší než + 5˚C.  

Ředění  Ne. 
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Velikost zrna Max. 0,2 mm  

Uskladnění Uzavřené/ neotevřené balení cca. 1 rok, na chladném místě, ale chráněn 

před mrazem. 

 Otevřené balení dobře uzavřete. 

Velikost balení 25 kg (Kbelík) 

Informace o bezpečnosti  

Na výrobek se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. 

Všechny potřebné informace jsou zahrnuty v Bezpečnostním listu podle nařízení CLP (GHS) odpovídajícího 

nařízení (EG) č. 1272/2008. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na adrese www.einzA.com nebo na 

vyžádání na emailové adrese sdb@einzA.com. 

Je třeba vzít v úvahu pokyny na štítcích kontejneru!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Předchozí informace byly sestaveny dle dosavadních znalostí této testovací technologie a měly by sloužit jako pokyny. 
Vzhledem k velkému množství použití a pracovních metod je nezávazný, nezakládá žádný smluvní právní vztah a nezbavuje 
spotřebitele jeho vlastní odpovědnosti za kontrolu našich výrobků. Jinak platí naše dodací a platební podmínky. 

Vydání 12/2020; s tímto jsou všechny předchozí verze tohoto technického listu neplatné. 
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