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Výrobek Průmyslově vyráběná suchá minerální malta  pro odlévání štukových dílů.

Složení Rychletuhnoucí speciální cement, křemičitý písek, přísady. 

Použití Minerální velmi rychle tuhnoucí, tvrdá licí malta pro dílenské odlévání ozdobných štukových dílů. 
Splňuje všechny požadavky pro venkovní štuk. Pro použití v exteriéru i interiéru. 
Nehodí se pro velkoobjemové nebo silně rozdílné profilované štukové díly (velké rozdíly v tloušťce,
max. objem prvku je 13 l).

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

Faktor difúzního odporu (µ): 15
Vydatnost: cca 13 l/25 kg suché směsi  
Potřeba vody:  5 - 5,5 l záměsové vody/25 kg suché směsi  
Doba zpracovatelnosti: cca 5 - 10 minut (při 20 °C/ 65 %)
Odstranění formy: po cca 1,5 - 2,5 hodinách
Další práce: po cca 1 - 2 týdnech

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 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 Na jeden 25 kg pytel SG 87 se přidá cca 5 - 5,5 l záměsové vody. Směs se rozmíchá ručně elektric-
kým pomaluběžným mísidlem a ihned se vylije do licí formy. Vylití se musí provádět jedním lití. To
znamená, že štukový díl musí být vylitý bez přerušení během 10 minut. Třesením (např. na vibračním
stole je třeba SG 87 zhutnit a tím zabránit nežádoucí poréznosti a smrštění. Lehkým poklepáním na
formu je možno se zbavit vzduchových bublin. Je třeba vždy namíchat jen tolik materiálu, kolik je
možno během cca 5 - 10 minut zpracovat. Přebytečný nebo znečištěný materiál okamžitě odstranit.
Po cca 15 min. je možno u hlubokých forem vzhledem k odlehčení trochu materiálu vyškrábnout.
Dle teploty a druhu vylévací formy má štukový díl po cca 1,5 - 2,5 hodinách počáteční pevnost a mu-
sí být okamžitě vyjmut z formy. 

Baumit Bayosan stuccoco štuk 
k odlévání SG 87

Baumit Bayosan Stuccoco Guss SG 87
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Baumit Bayosan stuccoco štuk 
k odlévání SG 87

Baumit Bayosan Stuccoco Guss SG 87

Ošetření 
Baumit Bayosan stuccoco štuk k odlévání SG 87 má vysychat pomalu a rovnoměrně po všech stra-
nách. Proto by měly být štukové díly co možná nejrychleji vyklopeny a skladovány na dřevěných ro-
štech. Je nutné je chránit před rychlým vysycháním (slunce, topení) 
a zároveň před mrazem a průvanem. Konečná pevnost a dotvarování prvků je po cca 1 - 2 týdnech.
Takto vyrobené štukové díly mohou být opatřeny vodoodpudivým, ale paropropustným nátěrem. V pří-
padě, že nebude použit žádný nátěr, je třeba použít bezbarvou hydrofobizaci.

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. 

Konečné povrchové úpravy
V exteriéru 

Baumit silikátová barva včetně Baumit univerzálního základu 
Baumit silikonová barva 


