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pro jemné vyrovnávky

Rozsah 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 bitu-

menu a siřičitanových louhů).

 K přestěrkování izolačních podkladů 

z korku, gumokorku nebo gumogra-

nulátu.

 Pro tloušťku vrstev do 1 mm.

 Vhodná pro podlahové topení.

 Vhodná pro používání kolečkových

židlí.

Vlastnosti produktu

 Nízký obsah rozpouštědel podle

TRGS 610, Giscode D 2.

 K okamžité spotřebě.

 Výborná přilnavost, bez nutnosti pe-

netrace.

 Pochozí po cca 1 hodině, brousitelný

po cca 2 hodinách.

 Schopnost uzavírat změkčovadla od

1 mm tloušťky vrstvy.
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Údaje pro zpracování

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

Materiál na bázi polymerní disperze

Komponenty 1-komponentní

Konsistence pastovitá

Barva bílá

Skladovatelnost min. 12 měsíců; skladovat v suchu, z dosahu mrazu,
neskladovat dlouhodobě nad + 30 °C.

Spotřeba cca 1,2 kg na m² a 1 mm tloušťky vrstvy

Tloušťka vrstvy do 1 mm v každém pracovním kroku

Teplota interiéru a podkladu + 10 °C až + 25 °C

Doba vytvrzování*
- pochozí po cca 1 hodině
- brousitelné po cca 2 hodinách
- pro pokládku po cca 2 hodinách

Vhodné pro použití kolečkových židlí ano

 Je nutné dodržovat nařízení platných

norem.

 Podklad musí být suchý, pevný, čistý

a nosný bez mastnot. Musí být zba-

ven nátěrů a jiných nesoudržných

podkladů.

 Silná znečištění a jiné nesoudržné

plochy jako zbytky starých lepidel 

a krytin je nutné odstranit mechanicky

(kuličkováním, broušením).

Příprava podkladu

 Na starých podkladech nebo podkla-

dech z dřevotřískových desek je

nutné nejprve zastěrkovat spáry a ne-

chat je oschnout.

 Následně disperzní stěrku DIS 44 na-

nést na podklad např. plochou lžicí 

v potřebné tloušťce, v jedné vrstvě

max. do 1 mm.

 Druhou vrstvu lze nanést u nerovných

podkladů na již vytvrdlou první vrstvu.

Zpracování stěrky DIS 44

 Disperzní stěrka DIS 44 není určena

pro aplikaci na podklady ze zbytků le-

pidel na bázi bitumenu a lepidel s ob-

sahem rozpouštědel. Takové

podklady je nutno napenetrovat ep-

oxidovým penetračním nátěrem 

PCI Epoxigrund Rapid nebo VG 7 S.

 Při zvýšené vlhkosti podkladu je nutné

použít epoxidový penetrační nátěr 

PCI Epoxigrund Rapid nebo VG 7 S.

 Při pokládce podlahových krytin na

disperzní stěrku DIS 44 je nutné pra-

covat jen s disperzními lepidly.

 Nářadí, přístroje a míchací stroje se

musí očistit ihned po ukončení prací

vodou.

 Po zatvrdnutí již nelze čistit vodou.

Důležitá upozornění

 10 kg plastový kbelík, 

Art. - Nr./EAN - Prüfz. 4219/9

 Skladovatelnost: v suchu a chladnu

(nesmí zmrznout) cca 12 měsíců.

Balení a skladovatelnost
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Všeobecné předpisy pro disperzní

produkty

Disperzní stěrka DIS 44 se nesmí nene-

chat 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 minu-

tách nepovolí, je třeba vyhledat lékaře.
Další informace najdete v bezpečnostním listu.

Pokyny pro bezpečné použití

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

Prázdné obaly zlikvidujte v souladu 

s národními legislativními předpisy.

BASF Stavební hmoty
Česká republika s. r. o.
K Májovu 1244, 
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz, 
www.pci-cz.cz

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou
rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné
pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen
přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro
zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec
všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství
odborných a technických poradců prodávajícího, které 
je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci
servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými
podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za
škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování
výrobků do stavby od technických podmínek,
skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich
použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy,
stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné
na adrese www.pci-cz.cz.
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Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com


