
Technický list 3112

Vy
dá

ní
: 0

6
/2

0
0

4

Výrobek Průmyslově vyráběná suchá štuková směs přírodní barvy. 

Složení Vápno, rychletuhnoucí cement, křemičitý písek, přísady. 

Použití Minerální velmi rychle tuhnoucí, speciální štuková malta pro dílenskou výrobu úzkých profilů, taže-
ných v jedné vrstvě (např. okenních šambrán). Splňuje všechny požadavky pro 
venkovní štuk. Po cca 2-3 hodinách může být sundán z pracovního stolu. Neobsahuje žádné kompo-
nenty způsobující korozi. Pro použití v exteriéru i interiéru.

Technické Maximální zrnitost:  0,5 mm 
údaje Pevnost v tlaku (28 dní):  > 3,5 N/mm2

Faktor difúzního odporu (µ): 15
Vydatnost: cca 18 l/25 kg suché směsi
Potřeba vody:  5,5 - 6,5 l záměsové vody/25 kg suché směsi  
Doba zpracovatelnosti: cca 20 - 30 minut (při  20 °C/ 65 %)
Doba tuhnutí: cca 2 - 3 hodiny (při teplotě 20 °C)
Max. délka profilu: 1 m

Způsob 25 kg pytel  
dodávky

Skladování V suchu na dřevěném roštu, skladovatelnost max. 3 měsíce. 

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 vypijte 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. Před zpracováním v dílně použít vhodný separační pro-
středek.

2. Mísení 
Baumit Bayosan stuccoco mono SM 86  se rozmísí  v nádobě na maltu pomaluběžným mísidlem
s cca 6 l záměsové vody na 25 kg suché směsi (do vody  vsypat suchou maltu). 
Namíchaná malta začíná tuhnout po cca 5 min, při opětovném zamíchání bez dalšího přidání vody
vznikne hladká štuková malta. Vždy mísíme takové množství, které lze během 10 minut zpracovat.

Baumit Bayosan stuccoco mono SM 86
Baumit Bayosan Stuccoco Mono SM 86
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Baumit Bayosan stuccoco mono SM 86
Baumit Bayosan Stuccoco Mono SM 86

3. Nanášení 
Maltu naneseme na podložku a po několika tazích šablony je profil hotový. Pro docílení hladkého po-
vrchu je možné profil ještě jednou přetáhnout směsí s řidší konzistencí. Armovací železa se nesmí
použít, jako výztuž profilu doporučujeme vložit alkáliím odolnou skelnou tkaninu. Vytažený profil mů-
žeme po 2 - 3 hodinách sundat ze stolu, případně odstranit separační vrstvu na zadní straně. Zadní
stranu dobře proškrábnout a očistit. 
K řádnému vyschnutí a vytvrdnutí je třeba dodržet minimální doporučnou dobu - 4 týdny (při teplotě
20 °C).

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. Přímé vyhřívání není dovoleno. 
Při použití vyhřívacího zařízení, především plynových ohřívačů, je třeba dbát na dostatečné příčné
větrání. Nepřimíchávat 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 


