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Výrobek Průmyslově vyráběná suchá štuková směs přírodní barvy. 

Složení Vápenný hydrát, rychletuhnoucí cement, dolomitický vápencový písek, přísady. 

Použití Vápenocementová štuková malta s nízkou objemovou hmotností pro hrubé tažení, tvarování lizén
a říms na vnějších a vlhkých místech, pro doplňování zdiva, zaoblování, plastické tvarování (např. ka-
menných kvádrů), rustikování, s počátkem tuhnutí po cca 15 - 20 minutách. Pro exteriér i interiér.

Technické Maximální zrnitost:  1,2 mm  
údaje Pevnost v tlaku (28 dní):  > 3,5 N/mm2

Faktor difúzního odporu (µ): 15
Vydatnost: cca 25 l/25 kg suché směsi  
Potřeba vody:  8,5 - 9,5 l záměsové vody/25 kg suché směsi  
Doba zpracovatelnosti: při teplotě 20 °C/ 65% cca 20 - 30 minut

při teplotě 35 °C/ 65% cca 10 minut

Způsob 25 kg pytel  
dodávky

Skladování V suchu na dřevěném roštu, skladovatelnost max. 6 měsíců. 

Zajištění Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autori-
kvality zované zkušebny.

Bezpečnost V čerstvém stavu reaguje alkalicky. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranný oděv
práce a ochranné rukavice. Při nanášení stříkáním používejte i ochranné brýle nebo obličejový štít. První

pomoc: při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, při
zasažení očí vymývejte 10-15 min velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vy-
pijte asi půl litru vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém stavu je výrobek neškodný.

Seznam RS vět Xi dráždivý
R 36/38 Dráždí oči a kůži
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody 
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 

Zpracování 1. Podklad 
Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený pra-
chu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý
a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Pro zesílení větších výplní je nutné do pod-
kladu zatlouci pozinkované hřeby a spojit je drátem.

2. Mísení 
Baumit Bayosan stuccoco štuk hrubý FG 88  se rozmísí  v nádobě na maltu pomaluběžným mísid-
lem s cca 9 l záměsové vody na 25 kg suché směsi. Vždy mísíme takové množství, které lze během
20 minut zpracovat.

Baumit Bayosan stuccoco štuk 
hrubý FG 88

Baumit Bayosan Stuccoco Grobzug FG 88
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Baumit Bayosan stuccoco štuk 
hrubý FG 88

Baumit Bayosan Stuccoco Grobzug FG 88

3. Nanášení 
Podle druhu podkladu, jeho nasákavosti je potřeba podklad před nanesením omítky navlhčit (nesmí
být na povrchu vytvořen vodní film). Ihned po namíchání je nejdříve nutno odpovídající plochy zatáh-
nout stěrkou a následně nahodit, příp. nastříkat a šablonu rychle stáhnout. Nanáší se v jedné nebo ví-
ce vrstvách - dle tloušťky profilu. Technologická přestávka 1 mm 1 den. Poté může následovat koneč-
né nanesení Baumit Bayosan stuccoco štuku jemného FF 89. Složité profily, speciální římsy aj. mohou
být také prefabrikovány (při větších délkách vkládáme výztuž proti rozlomení - max. délka 1 m).

4. Upozornění a všeobecné pokyny 
Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Již tuhnoucí
malta se nesmí dále ředit vodou. Nářadí ihned po použití očistěte čistou vodou, přebytečný materiál
je nutné okamžitě odstranit z plochy omítky. Přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Při použití vyhří-
vacího zařízení, především plynových ohřívačů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Nepřimí-
chávat žádné jiné materiály. 

5. Konečné povrchové úpravy
V exteriéru 

Baumit silikátová barva včetně Baumit univerzálního základu 
Baumit silikonová barva 
Baumit silikátová omítka včetně Baumit univerzálního základu 
Baumit silikonová omítka včetně Baumit univerzálního základu 


