
 

Technologický list 
 
 

 

 
1/2 

düfa FÜLLSTOFF INNEN 

 

SHI 
celulózová stierková hmota vnútorná 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: Priľnavá elastická stierková hmota a plniaca celulózová hmota neobsahujúca 
azbest. Len pre vnútorné práce. K vyplneniu : trhlín, dier, špár, medzier, 
štrbín napr. v omietke, betóne, murive, plynobetóne, panelov, dreva. 
K tmeleniu a hladeniu: všetkých minerálnych podkladov pre tapety 
a nátery. Rýchlo schne aj v silných vrstvách. Tuhne hydraulicky, t.j. tvrdne 
i na nesavých podkladoch. K položeniu, lepeniu a spárovaniu: izolačných 
a ľahkých stavebných dosiek, ako sú  sádrokartóny, heraklitové dosky. 
Trhliny, špáry, ulomené hrany stien a ďalšie poškodené miesta na paneloch 
opraviť špachtľou. Rovnako hmotu po vytvrdnutí možno rezať, vyrezávať, 
brúsiť, škrabať, atď. 

  

Vlastnosti:  vysoká plniaca schopnosť a stálosť 
  dobrá schopnosť zadržovať vodu 
  vynikajúca priľnavosť 
  ľahko miešateľná hmota, pri jej spracovaní nedochádza k stekaniu 
  pri nanášaní tenkých vrstiev sa neodvaľuje , netrhá sa, nezmršťuje sa 
  prepúšťa vzduch a je savá tak isto ako omietka 
  nejedovatá , neleptavá, chemicky neutrálna, nehorľavá 
  len pre vnútorné použitie 
  

Hustota: 2,96 g/cm3 
  

Spojivová báza: calciumsulfat 
  

 

SPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: podklady musia byť pevné , čisté a nosné. Hmotu možno používať na 
omietke, kameni , stene, betónu, plynobetónu, dreve na ľahkých stavebných 
doskách, izolačných doskách atď. Nevhodné sú dlhodobo vlhké plochy, 
podlahu, sklo umelé hmoty a kov. Na drevených podkladoch je v prípade 
plošného tmelenia potrebné vytvorenie spojivového mostu napr. düfa  D10. 

  

Spôsob nanášania: Lyžica, špachtľa, japonská špachtľa. Pre plošné tmelenie hladítko. 
  

Postup nanášania: Podľa požadovanej konzistencie 1,5-2 diely hmoty rozmiešať s 1 dielom 
vody. Rozrobená  hmota je spracovateľná zhruba hodinu. Preto je nutné 
pripraviť len také množstvo, ktoré môže byť za túto dobu spracované. 
Z rozrobenej hmoty len odoberať, znovu nepremiešavať a nedopĺňať vodou! 
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K príprave používať len čisté nástroje, aby nedošlo k skráteniu doby 
spracovateľnosti.  
Spracovanie: Pri plnení trhlín a dier napchať hmotu pevne až dole a potom 
uhladiť. Pri plošnom tmelení naniesť hmotu lyžicou a stiahnuť do hladka. 
U sádrokartónových dosiek vložiť ešte do vlhkej hmoty výstuž a po zatuhnutí 
uhladiť (rešpektovať pokyny výrobcov dosiek). Vytvrdnutie materiálu 
nastáva po cca 20-24 hod. podľa teploty a vlhkosti prostredia. Po tejto dobe 
je možné materiál už brúsiť a nanášať ďalšie vrstvy, alebo nátery. 

  

Teplota pri spracovaniu: min. + 5°C  pre objekt aj okolie, počas pracovania aj schnutia 
  

Doba schnutí 12 – 24 hod.  
pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: *Pri nižších teplotách lebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. 
  

Spotreba*: cca  1 - 2 kg/m2 podľa nerovnosti podkladu a hrúbky vrstvy 
 *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu 

doporučujeme previesť zkušobný náter. 
  

Riedenie: vodou; 1 diel vody  : 1,5-2 dielami hmoty 
  

Čistenie nástrojov: po použití dôkladne očistiť vodou 
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE 
 

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk. 
 
OSTATNÉ INFORMÁCIE 
  

Veľkosť balenia: 1 kg – 5 kg -10 kg -25 kg 
  

Skladovanie: v suchu, chlade, chrániť pred mrazom. Pri správnom skladovaniu nemá 
výrobok obmedzenú dobu použiteľnosti. 

  

Zaradenie a likvidácia 
odpadov a obalov: 

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk. 
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Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť 
podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne 
správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej 
skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. 
Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania 
našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť. 

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612. 
Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice, 

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz. 
 

 
 
 


