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THERMOPAL®-FS33

Jemná štuková malta s trasovým vápnem

Vlastnosti:
• minerální jemná stěrka
• otevřená difúzi vodní páry
• nevykazuje pnutí
• do vnitřních a vnějších proctor
• pro tlouš�ku vrstvy od 1 do 5 mm

Oblasti použití:
THERMOPAL-FS33 se používá k vytvoření jemných povrchů.
Využívá se na hrubé strukturované, minerální omítky jako
jemná omítka a stěrka na plochy do vnitřních i vnějších
prostor, speciálně na THERMOPAL-SR44 a sanační omítku
THERMOPAL-SR24.

Technické údaje:
Barva: světle šedá
Báze: cement/vápno, přísady
Teplota povrchu
a při zpracování: +5 °C až +25 °C
Zpracovatelnost *): cca. 1 hod.
Hustota (čerstvá malta): cca. 1,7 kg/l
Spotřeba: cca. 1,4 kg suché směsi/m2/mm
Pevnost v ohybu a tlaku: cca. 1,3/5,0N/ mm2

po 28 dnech
Dodávané balení: 25 kg pytle
Skladování: v suchu 12 měsíců; otevřená

balení dobře uzavřít a co nej-
rychleji zpracovat

*) hodnoty platí pro +20 °C a 65% realtivní 
vlhkosti vzduchu

Podklad:
Navlhčený podklad musí být pevný, zbavený prachu, špíny
a všech původních nátěrů.

Zpracování:
Navlhčený podklad musí být pevný, zbavený prachu, 
nečistot, starých nátěrů a rovněž jiných látek snižujících 
přilnavost. Silně nasákavé podklady natřete ASO-Unigrun-
dem-K, zředit v poměru 1:4 vodou. Na sanační omítku 

z THERMOPALu-SR24 a THERMOPALu-SR44 není nutný
žádný nátěr.

Zpracování:
Do čisté nádoby (6,5 l ) nalít čistou vodu a za důkladného
míchání (cca. 300–700 ot./min.) vsypeme tolik suché
stěrky, až vznikne homogenní, stabilní hmota bez žmolků.
Doba míchání 2–3 minuty. Nanáší se zednickou lžící 
a hladítkem nebo špachtlí. Po vyschnutí ji lze přepracovat
mechovou pryží nebo plstěným hladítkem.

Upozornění: 
• Neupravované plochy chránit před znečištěním THER-

MOPALem-FS33.
• Na barevné dotváření použijte silikátovou barvu ADI-

COR-SK
• Chraňte před přímým slunečním zářením 
• U vyhřátých prostor nebo rychle nasákavých povrchů

hrozí nebezpečí trhlin
• Povrch s velkými póry vyžaduje zvýšenou spotřebu mate-

riálu
• Vysoké teploty urychlují – nízké zpomalují dobu tuhnutí!
• Do již předem zavadlé omítky THERMOPAL-FS 33

nepřidávejte vodu nebo čerstvou maltu, hrozí zde
nebezpečí nedostatečné pevnosti

GISCODE: ZP 1

Výr. č.: 201422
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