
 
 

 

Výrobek:                                                                            Datum aktualizace: 28.11.2016 
 

Sádra bílá ,šedá  
 
POPIS 
 
Složení a charakteristika výrobku: 
Sádrové pojivo – síran vápenatý. 
 
Odstíny: 
Bílý- šedý 
 
Použití:  
Universální sádra určená pro vodo instalační, elektroinstalační, stavební i topenářské práce. Podklad musí být pevný, 
nosný, soudržný, bez prachu a mastnoty. Místo nutno navlhčit vodou. Nanášet špachtlí, stěrkou apod. Sádru sypat do 
vody (ne naopak!) nutno důkladně rozmíchat. Povrch ihned uhladit špachtlí, houbou nebo štětcem. 
 
Mísící poměr: 
sádra : voda  
      1 : 0,7 
 
Nanášení: 
Stěrkou, špachtlí 
 
Ředidlo: 
Voda 
 
Vzhled: 
sypký prášek. 
 
Záruční doba: 
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu. 
 
 
Likvidace odpadů a obalů: 
Nevyužitý výrobek nebo zbytky ztvrdlé sádry likvidujte spolu s komunálním odpadem. 
 
Upozornění z hlediska bezpečnosti práce a první pomoci: 
Při vdechnutí 
Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Postiženého uložte na klidné místo, přikryjte a držte v teple. Pokud postižený 
nedýchá, dýchání je nepravidelné nebo při zástavě dechu poskytněte umělé dýchání nebo kyslík. Jestliže nepříznivé 
zdravotní účinky přetrvávají, nebo jsou vážné, vyhledejte lékaře. Osoby v bezvědomí uložte do stabilizované polohy a 
ihned přivolejte lékařskou pomoc. Dýchací cesty udržujte volné. 
Při styku s kůží 
Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Zasažené části pokožky důkladně opláchněte vodou a mýdlem. Při přetrvávajícím 
podráždění pokožky vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při zasažení očí 
Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách 
proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při požití 
Je-li postižený při vědomí: Vypláchněte ústa vodou. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v 
poloze usnadňující dýchání. Podávejte k pití vodu v malých dávkách. Nevyvolávejte zvracení. Jestliže dojde k zvracení, 
udržujte hlavu v takové poloze, aby nedošlo k vniknutí zvratků do plic. Je-li postižený v bezvědomí: Vypláchněte ústa 
vodou. Nikdy nepodávejte nic ústy. Ihned přivolejte lékařskou pomoc. Dýchací cesty udržujte volné 
 
Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví: 
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví. 
 

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při  
zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci 
nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu 

povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh 
aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní 
nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. 

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění. 


