
Technický list č. BL 27

Disperzní stěrka DIS 44

Oblasti použití

 Pro použití v interiérech.
  K jemnému stěrkování podlah před položením textilních 
a elastických podlahových krytin.

 K vytvoření zábrany proti migraci změkčovadel.
 K vytvoření rovných a hladkých ploch.
 K přestěrkování dřevotřískových desek, PVC a CV krytin.
  K přestěrkování starých zbytků lepidel (mimo zbytků 
lepidel na bázi bitumenu a siřičitanových louhů)

  K přestěrkování izolačních podkladů z korku, gumokorku 
nebo gumogranulátu.

 Pro tloušťku vrstev do 1 mm.

Vlastnosti produktu

 Nízký obsah rozpouštědel podle TRGS 610, Giscode D 2.
 K okamžité spotřebě.
 Výborná přilnavost, bez nutnosti penetrace.
 Pochozí po cca 1 hodině, brousitelný po cca 2 hodinách.
 Vhodný pro podlahové topení.
 Vhodný pro používání kolečkových židlí.

Údaje pro zpracování

Technologické údaje o materiálu
Materiál na bázi disperze ze syntetické pryskyřice
Komponenty 1 – komponentní
Konzistence pastovitá
Barva bílá

Označení podle předpisu
 Převoz nebezpečných látek (GGVS) – není nebezpečná.
 Hořlavé kapaliny (VbF) – nehořlavá tekutina.
  Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV) – produkt bez 
povinného označení.

Skladování v suchu a chladnu (nesmí zmrznout).
Skladovatelnost cca 12 měsíců.

• Další informace: v odstavci bezpečnostní předpisy.

Technické údaje pro zpracování

Spotřeba cca 1,2 kg DIS 44 na m2 a mm tloušťku vrstvy
Tloušťka vrstvy do 1 mm
Teplota interiéru a podkladu +10 až +25 °C
Doba vytvrdnutí*
–  Pochozí po cca 1 hodině
–  Brousitelnost po cca 2 hodinách
–  Pro pokládku po cca 2 hodinách

* Při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas 
zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy 
prodlužuje.

 Příprava podkladu
–  Platí nařízení podle normy DIN 18 365.
–  Podklad musí být suchý, pevný, čistý a nosný bez 

mastnot. Musí být zbaven nátěrů a jiných nesoudržných 
podkladů.

–  Silná znečištění a jiné nesoudržné plochy jako zbytky 
starých lepidel a krytin je nutné odstranit mechanicky 
(kuličkováním, broušením).

 Údaje pro zpracování disperzní stěrky DIS 44
1)  Na starých podkladech nebo podkladech 

z dřevotřískových desek je nutné nejprve zastěrkovat 
spáry a nechat je oschnout. Následně disperzní 
stěrku DIS 44 nanést na podklad např. plochou lžicí 
v potřebné tloušťce, v jedné vrstvě max. do 1 mm.
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2)  Druhou vrstvu lze nanést u nerovných podkladů na již 
vytvrdlou první vrstvu.

 Důležitá upozornění. Prosíme neopomeňte.
–  Disperzní stěrka DIS 44 není určena pro aplikaci na 

podklady z pryskyřic (mimo zbytků lepidel na bázi 
bitumenu a siřičitanových louhů). Takové podklady je 
nutno napenetrovat penetračním nátěrem VG 7.

–  Při zvýšené vlhkosti podkladu je nutné použít penetrační 
nátěr VG 7.

–  Při pokládce podlahových krytin na disperzní stěrku DIS 
44 je nutné pracovat jen s disperzními lepidly.

–  Nářadí, přístroje a míchací stroje se musí očistit ihned 
po ukončení prací vodou. Po zatvrdnutí již nelze čistit 
vodou.

–  Skladování: V suchu a chladnu (nesmí zmrznout), 
skladovatelnost cca 12 měsíců.

Balení a skladovatelnost

 10 kg plastový kbelík, Art. – Nr./EAN – Prüfz. 4219/9
  Skladovatelnost: v suchu a chladnu (nesmí zmrznout) 
cca 12 měsíců.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné předpisy pro disperzní produkty
Disperzní stěrka DIS 44 se nesmí nenechat zaschnout na 
pokožce. Zaschlou disperzi omýt vodou a mýdlem. Při 
nebezpečí odstřiků chránit oči. Pokud disperze zasáhne 
oko, okamžitě vymýt vodou. Pokud tlak v následujících 
minutách nepovolí, je třeba vyhledat lékaře.
Další informace viz bezpečnostní list.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení 
a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců 
a v centrále společnosti.

Odstraňování prázdných obalů

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů 
a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.


