
DEVOSKYT 

VÁLEČKOVÁ 
 

Vnitřní velmi jemná bílá stěrková omítka pro lokální i celoplošnou aplikaci 

na stěny a stropy v interiérech. 

0-2 mm v jedné vrstvě, roztahovatelná do ztracena 
 

 

Stěrková hmota DEVOSKYT VÁLEČKOVÁ je určena k povrchovým úpravám stěn a stropů 

v interiéru.  Je vhodná k vytváření nových povrchů omítek, pro opravy a renovace starých 

omítek. Pro lokální i celoplošnou aplikaci na všechny savé podklady (omítky, beton, 

sádrokarton, pórobeton, přesné zdivo a cihly, cementotřískové desky, stavební lepidla a další 

savé podklady. Výrobek je připraven k okamžitému použití, pastovité konzistence, vysoce 

paropropustný, snadno brousitelný, lehce zpracovatelný a výborně roztíratelný. Lze jím 

dosáhnout velmi hladkých povrchů. Pro ruční aplikaci válečkem na stěrky nebo nerezovým 

hladítkem, pro strojní nanášení AIRLESS stroji a stroji s podporou vzduchu. 

Vhodné podklady:  

Na všechny savé a porézní podklady. Omítky (jádrové, vápenné, vápenno-cementové, sádrové aj.), 

betony, sádrokartony, pórobetony, přesné zdivo, cementotřískové desky, stavební lepidla a další. 

Požadavky na podklad: 

Podklad musí být čistý, pevný, suchý, vyzrálý, bez mastnot a solí, bez biologického napadení (plísně, 

řasy). Pro zvýšení přídržnosti, zpevnění podkladu a sjednocení savosti povrchu je doporučeno použít 

DEVOS Hloubkovou penetraci či jinou vhodnou penetraci (postupujte dle daného návodu výrobce). 

Stěrková hmota je vyrobena v optimální konzistenci pro přímou aplikaci. Doba schnutí se liší 

v závislosti na druhu materiálu, síle vrstvy, teplotě, relativní vlhkosti a savosti podkladu. Doporučená 

teplota podkladu a pracovního prostoru je +5 až +30 °C. Výrobek není vhodný pro vlhké podklady. 

Způsoby aplikace: 

Ruční aplikace válečkem na stěrky nebo nerezovým hladítkem. 

Stěrková hmota se pro dokonalé vyrovnání podkladu nanáší minimálně ve 2 vrstvách. V případě 

potřeby lze nanášet i ve více vrstvách. Další vrstva se nanáší až po úplném proschnutí předešlé vrstvy. 

Před aplikací se stěrka promíchá (např. ručně nerezovou špachtlí nebo jiným vhodným nástrojem). 

Před samotným nanášení je nutné řádně připravit podklad, tzn. viz Požadavky na podklad + lokální 

oprava nerovností, případně oprava prasklin a dalších vad. Stěrková hmota se na podklad nanáší 

speciálním válečkem v potřebné tloušťce a materiál se rovnoměrně roztahuje po požadované ploše. 

Nanesený materiál se vyrovná nerezovým hladítkem a následně se nechá dokonale proschnout. Druhou 

vrstvu aplikujeme stejným způsobem. Pro dokonalé vyhlazení všech nerovností vzniklých při nanášení 

lze povrch po úplném vyschnutí přebrousit (ručně, strojně) jemným brusným papírem (60-220). 

Při aplikaci konečných povrchových úprav postupujte dle návodu konkrétního použitého materiálu. 

AIRLESS aplikační stroje s pracovním tlakem cca 50-230 barů, např.: Graco Mark V, VII, X; Graco 

T-MAX 506, 657, Storch Airless ST 1700, 1700+ a další stroje doporučené výrobcem pro aplikaci 

stěrkových hmot. Doporučujeme min. velikost trysky 0,033“. Před nanášením AIRLESS stroji je nutné 

stěrkovou hmotu promíchat. 

Omítací stroje s podporou vzduchu – šnekové omítačky. 

Technické údaje: 

Spotřeba: 1-2,5 kg/m² dle kvality a nerovnosti podkladu 



Ředění: připraveno k okamžitému použití, případně vodou 

Plnivo: jemně mletý vápenec 

Sušina: min. 69 % 

Odstín: bílá 

Přídržnost k pokladu: min. 0,30 MPa 

Reakce na oheň: A2-s1, d0 

Paroprodyšnost: vysoká, třída V1 

Skladování: 

Skladovaní a přeprava v suchých prostorách při teplotách od +5 °C do +30 °C.  Nesmí zmrznout! 

Chránit před přímým slunečním světlem. Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním 

neotevřeném obalu minimálně 12 měsíců od data výroby. 

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

DEVOSKYT VÁLEČKOVÁ není klasifikovaný jako nebezpečný podle nařízení (ES) č. 1272/2008 

o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P270 Při používání 

tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 

Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. EUH 208 Obsahuje reakční směs 

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3 (2H)-on [číslo ES 

220-239-6] (3:1). Může způsobit alergickou reakci. Podrobnosti jsou uvedeny v Bezpečnostním listě.  

Likvidace odpadů: 

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky 

výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě 

oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.  

 

 

Devos trade CZ, s.r.o., Podnásepní 466/1d, 602 00 Brno 

Tel/fax: +420 549 211 922, Mob.: +420 735 755 954, info@devoskyt.cz, www.devoskyt.cz 

 

 

 

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo 

možných pozdějších změn a doplňků. Červenec 2019 

 


