
 
 

® 
Vyrovnávací stěrka 

FAST  G1 
Extra bílá flexibilní stěrka 

 

 
 
 
 
 
 

POUŽITÍ 
 

FAST G-1 je vyrovnávací stěrková hmota určená k úpravám a dekorativním prácím 
ve stavebnictví. Vhodná jako vyrovnávací vrstva pod všechny druhy malířských 
nátěrů. Může být použita k doplňování úbytků na povrchu vnitřních stěn a  
stropů. 

 
VLASTNOSTI 

 

Stěrka FAST G1 je hotová suchá směs vyrobená na bázi anhydritové moučky s 
přísadou plnidel a modifikátorů zlepšujících flexibilitu a usnadňujících nanášení. 
Během vázání se nesmršťuje, po vyzrání se dá snadno opracovávat. Její předností je 
prodloužená doba zpracovatelnosti a sněhobílá barva, která snižuje spotřebu barvy 
během nátěru. Může být nanášena ručně nebo mechanickým nátryskem. 

 
 

PŘÍPRAVA PODKLADU 
 

 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

FAST G1 může být použita na vápenocementové, betonové a sádrové podklady 
zbavené veškerých nečistot ( prachu, špíny a mastnoty). Povrch musí být pevný, 
zbavený zbytků starých odpadávajících malířských nátěrů. Pokud je nutné snížit 
nasákavost podkladu, penetrujte přípravkem FAST GRUNT G.  

Neaplikovat na křídové barvy. 
 
 

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ 
 

FAST G1 za stálého míchání (při použití nízkootáčkové vrtačky a vhodného 
míchadla) pomalu vsypte do nádoby naplněné čistou vodou, až do vzniku jednotné 
konzistenční hmoty. Při ručním míchání pomalu vsypte stěrku do vody tak, aby 
nejprve celá voda nasákla do stěrky, poté důkladně promíchejte až do vzniku 
jednotné hmoty bez hrudek. Po důkladném promíchání nechte cca  5-10 
minut odstát a poté opětovně promíchejte (nedolévejte vodu). Při 
doplňování úbytků má být konzistence vyšší než pro stěrku.  
Takto připravená hmota uchovává svoje vlastnosti po několik hodin, musí být však 
během přestávky těsně uzavřená v nádobě. FAST G1 se nanáší rovnoměrně na 
podklad pomocí ocelového hladítka, za rovnoměrného tlačení na hladítko. 
Po vyschnutí odstraňte drobné nerovnosti pomocí brusného papíru. Doporučená 
hmotnost C-220 nebo C-240. 

Základ: 
 

 
Poměr směsi: 

Hustota po smíchání s vodou: 
Zpracovatelnost: 
Zpracovatelnost: 
Přilnavost k podkladu: 
Pevnost na ohyb: 
Pevnost v tlaku: 
Teplota podkladu 
a okolí: 
Max. tloušťka jedné vrstvy: 
Třída reakce na oheň: 

 
 

NORMY 

směs vyrobená na bázi anhydritové moučky 
s přídavkem přísad 
a modifikátorů 
6,0 do 7,0 litrů vody na 20 kg suché hmoty 
cca 1,7 kg/dm

3
 

cca 12 hodin (při dodržení přísl. podmínek) 
cca 20 minut 
minimum 0,5 MPa 
minimum 1,0 MPa 
minimum 2,0 MPa 
od +5ºC do +25ºC 
 
do 2 mm 
třída  A1 

 
 
 

VYDATNOST 
 

Cca 1 kg suché hmoty na 1m
2 
při tloušťce 1 mm. 

 

 

SKLADOVÁNÍ 
 

Uchovávat ve výrobcem uzavřeném balení, v suchých místnostech na paletách, při 
teplotě od +5°C do +25°C. Doba použitelnosti činí 12 měsíců. 

 

 

BALENÍ 
 

Pytel 20 kg 

Paleta: 1080 kg v pytlích 20 kg (54 kusů). 

Vyrobeno dle: EN 13279-1. 
Aktuální hygienický atest. 

 
UPOZORNĚNÍ 

 

Doporučený a v technickém návodu uvedený rozsah použití výrobku nezbavuje 
uživatele povinnosti vykonávat práci v souladu se zásadami platnými ve stavebnictví 
a zásadami BOZP. P.W. FAST garantuje a nese zodpovědnost za kvalitu výrobku, 
nemá však vliv na způsob jeho užití a podmínky, v jakých byl uplatněn. 
Veškeré technické údaje byly měřeny v běžných podmínkách, to znamená při 
teplotě +20ºC a vlhkosti vzduchu 60%. V případě odlišných podmínek než jsou 
uvedené, mohou některé parametry podléhat změnám (zmenšit se nebo zvětšit). 
 
  VAROVÁNÍ 
 
Během prací je nutné vyvarovat se bezprostřednímu kontaktu s kůží, nevdechovat a 
chránit oči. Při zasažení očí je ihned důkladně vypláchněte dostatečným množstvím 
vody a vyhledejte lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 
 
 
 
 

 
Aktualizace ke dni 31.12.2014 

 


