
RIGIPS ŠTUK

Technický list

Jednozložková, mrazuvzdorná 
stierková hmota na báze 
cementu so štukovou 
štruktúrou.

Farba: biela

Klasifikácia podľa STN EN 998-1: 2003

Interiér/exteriér

APLIKÁCIA

Ručne

SPRACOVANIE

cca 90 min.

SPRACOVATEĽNOSŤ

4 kg/m2

SPOTREBA

1,5 mm/m2

HRÚBKA NANÁŠANIA

0,5 mm

ZRNITOSŤ ZMESI



RIGIPS ŠTUK

Oblasť použitia
Hmota je určená na zhotovovanie finálnych úprav so 
vzhľadom štukového povrchu, na povrchovú úpravu, na 
renovácie a rekonštrukcie tradičných jadrových omietok či 
sadrokartónu, ako aj na povrchovú úpravu členitých detailov 
tradičných fasád. Hmota je určená na vonkajšiu aj vnútornú 
aplikáciu.

Požiadavky na podklad
Podklad musí byť pevný, suchý, zbavený mastnoty, prachu 
a nesúdržných vrstiev. Medzi vhodné podklady patria 
betón, výstužná armovacia vrstva, súdržná omietka alebo 
sadrokartón. Pri použití na netuhé a objemovo nestabilné 
podklady sa postupuje podľa špecifických podmienok. 
Väčšie nerovnosti je potrebné vyrovnať pred samotným 
nanášaním celoplošnej vrstvy, takisto je nutné opraviť 
všetky škáry a praskliny.
V prípade veľmi starých a nasiakavých podkladov 
odporúčame podklad ošetriť penetračným prípravkom 
Rikombi Grund a hladké povrchy upraviť penetračným 
náterom Rikombi Kontakt.

Skladovanie
Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať 
pri teplote pod 5 °C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred 
jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, 
resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas spracovania a po 
ňom je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom 
náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál 
je potrebné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.

Spracovanie
Teplota vzduchu počas nanášania musí byť od 5 °C do 
26 °C, teplota podkladu nesmie byť nižšia ako 5 °C. Čerstvo 
nanesené plochy je nutné chrániť pred priamym pôsobením 
slnečného žiarenia, silným prúdením vzduchu a dažďom.

Aplikácia
Hmota sa pripraví postupným vmiešaním jedného vreca 
omietky do 6,5 – 7,0 l čistej vody pomocou unimixéra 

Technické údaje

Označenie RIGIPS ŠTUK
Miešací pomer 25 kg/6,5 – 7 l vody 

Spracovateľnosť cca 90 minút 

Spotreba 4 kg/m2/pri hrúbke

Zrnitosť 1,5 mm
0,5 mm

Pevnosť v tlaku min. 1,5 MPa

Prídržnosť k podkladu min. 0,5 MPa

Faktor difúzneho odporu µ = 20

Reakcia na oheň A1

Balenie 25 kg vrecia/42 ks na palete

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

www.rigips.sk

Divízia Rigips
Vlárska 22, 917 01 Trnava

email: technickyservis@rigips.sk

nadstavby na vŕtačku alebo miešadlom. Čas miešania je 
2 – 5 minút. Hmota sa nanáša na podklad antikorovým alebo 
plastovým hladidlom. Omietka sa naťahuje v max. hrúbke 
1,5 mm. Po zavädnutí hmoty je nutné povrch uhladiť 
hladidlom (molitan, špongia). Pred nanášaním finálnej 
povrchovej úpravy je potrebné nechať omietku dôkladne 
vyzrieť (min. 1 mm omietky – 1 deň technickej prestávky).

Náradie 
Hladidlo PVC, murárska lyžica, molitanové hladidlo, vedro, 
elektrické miešadlo.

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje ju nutné ihneď po skončení prác 
očistiť vodou.

Bezpečnosť
Karta bezpečnostných údajov je vám k dispozícií na 
www.rigips.sk.

Pred začatím prác venujte pozornosť pokynom na ochranu 
zdravia a životného prostredia, ktoré sú uvedené na obaloch 
výrobku alebo karte bezpečnostných údajov. Pri práci 
nejedzte, nepite, nefajčite a používajte predpísané ochranné 
pracovné pomôcky.

Likvidácia odpadov
Postupujte podľa zákona o odpadoch v platnom 
znení. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Karte 
bezpečnostných údajov. Údaje v tomto liste sú založené na 
našich súčasných technických znalostiach a skúsenostiach. 
V dôsledku širokej škály možných vplyvov pri spracovaní 
a použití našich výrobkov nechráni spotrebiteľa pred 
možnými vplyvmi vlastných skúšok a pokusov pri 
spracovaní a použití našich výrobkov a predstavuje iba 
všeobecné smernice.
Nie je možné z nich odvodiť právne dôsledky o určitých 
vlastnostiach alebo vhodnosti pre konkrétny spôsob 
použitia. Spracovateľ musí vždy na svoju vlastnú 
zodpovednosť dodržiavať prípadné ochranné práva, práve 
tak, ako aj existujúce zákony a nariadenia.

Podklad 
nesmie byť

mäkký, sypkývlhkýzaprášenýpremrznutý
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