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Lepiť 

Jemná výplňová a  
oprávková hmota SF 83 
(Standfeste Fein-Full und Repraturmasse SF 80) 
 
 

 veľká pevnosť 
 rýchlotuhnúca  
 rýchla pokládka podlahovín 
 rovnomerne tuhne  

 

Popis výrobku 
 
Jemná výplňová a oprávková hmota SF 83 je 
rýchlo tuhnúca cementová hmota určená na 
vyrovnanie a nivelovanie schodov a podest ako aj na 
vyplnenie dier a nerovností na poteroch a na 
betónových plochách v interiéri. Hmota tuhne bez 
pnutia. Max. hrúbka vrstvy je 40 mm. Ideálna na 
jemné korekcie nivelačných hmôt, vypĺňanie 
kráterikov a pod. 
 

Použitie 
 
Len v interiéri 
Jemná výplňová a oprávková hmota SF 83 vytvára 
s vodou dobre spracovateľnú stierku. Ideálna na 
vyrovnávanie chýb a nedokonalostí po nivelácii, na 
vypĺňanie kráterikov, v hrúbkach už od 1 mm (0). 
Vhodná na nivelovanie a vyrovnávanie podest 
a schodov. Po cca 15 – 20 minútach je malta 
dostatočne tuhá,  hrany schodov a podest môžete 
bezpečne orezať, a začistiť. Rezaním, škrabaním 
alebo stiahnutím môžete zatuhnutú hmotu ešte 
výborne formovať (tvárniť) a hladiť, skôr než zatuhne. 
 
 

Balenie a skladovanie 
 
Balenie:  
25kg   Papierové vrece,   48 vr. tj 1200 kg/paleta 
 
Skladovanie:  
V suchu a chlade  v neporušenom originálnom balení 
po dobu cca 6 mesiacov.   
 

 

Technické údaje 
 

Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %. 
 
Spotreba:  cca 1,5  kg/m2/ mm hrúbky 

Spotreba vody:  0,23 l/ kg hmoty 

5,75 l vody / 25 kg vrece 

Max. hrúbka vrstvy: 40 mm 

Doba spracovania: 10 - 15 minút 

Pochôdznosť:  po cca 15 min 

Pripravenosť na pokládku: po cca 20-30 min 
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Spracovanie 
 
Odporúčané náradie 
Pomalootáčkové elektrické miešadlo, ozubená 
stierka, čistá miešacia nádoba. 
 
Podklad 
Podklad musí byť suchý, dostatočne pevný a rovný, 
bez námrazy, mastnôt, zvyškov separátorov, farieb, 
náterov a nečistôt. Teplota povrchu nesmie byť 
nižšia ako +10 °C. 
Vhodné použitie: 
Murexin Jemná výplňová a oprávková hmota SF 
83 je vhodná na vyrovnanie a nivelovanie schodov 
a podest ako aj na vyplnenie dier a na poteroch 
a na betónových plochách v interiéri. 
 
Príprava podkladu 
Savé podklady (cementové potery, betóny): 
Murexin Hĺbkový základ D 7,  
 
Nesavé podklady (zvyšky lepidiel, asfaltové potery): 
Murexin Superzáklad D4,  Murexin Epoxidová 
živičná báza EP 70 BM , Murexin Penetračný 
náter PU 5 s posypom z kremičitého piesku.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Spracovanie 
Do vopred pripraveného množstva čistej a studenej 
vody nasypte prášok a pomocou miešadla dôkladne 
rozmiešajte na hladkú hmotu bez hrudiek. 
Zamiešajte len toľko hmoty, aby sa táto dala 
bezpečne spracovať počas 10 – 15 minút. Teplota 
pri spracovaní: nespracovávať pri teplote podkladu 
pod +10°C. 
 
Optimálna teplota spracovania: 16 - 22°C.  
 
Pripravená hmota sa ihneď nanáša hladítkom 
v želanej hrúbke vrstvy na podklad a potom sa 
zahladí, resp. naformuje. vyhnite sa tvoreniu 
vzduchových bublín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre perfektný systém 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrana pri práci 
Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvoch na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúcich 
opatreniach pri jeho likvidácii nájdete v Bezpečnostnom liste. 

Dôležité  
Dodržiavajte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajte pri teplotách pod + 5°C. Vysoká vzdušná 
vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál.  
 
Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi 
obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len 
obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prirodzene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných a budúcich prípadov 
použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné 
spracovanie materiálu ani konzultáciou pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.  
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