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Použitie 
Maliarska stierka Finiš je vnútorná stierková hmota určená na povrchové úpravy a vyrovnanie stien a 
stropov v interiéroch, na úpravy sádrokartonových konštrukcií, na vytváranie nových hladkých omietok, 
k celoplošným alebo lokálnym opravám štukov, omietok, betónov, pórobetonov a ďalších nasiakavých 
stavebných materiálov. Z dôvodu rýchleho vytvrdnutia slúži ako výborný podklad pre konečnú úpravu 
povrchu maliarskymi farbami rady EXIN alebo ECOLOR, tapetovaním alebo inými maliarskymi 
technikami. 
 
Schválenie 
Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpisov. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. 
Výrobok nie je horľavou kvapalinou v zmysle platných právnych predpisov. 
 
Zloženie 
Zmes plnív, spojív a aditív vo vodnom prostredí. 
 
Parametre 
hustota    1,7 kg/m3 
vzhľad    biela pastovitá hmota 
prídržnosť k podkladu  min. 0,45 MPa 
obsah neprchavých zložiek min. 72 % 
 
Príprava podkladu 
Pred vlastným použitím Maliarskej stierky Finiš musí byť podklad zbavený starých nesúdržných vrstiev 
alebo malieb. Nanášať iba na pevný, suchý a nesprašujúci podklad. Podklad napenetrovať prípravkom 
PENECO, čím sa docieli lepšia priľnavosť a súdržnosť podkladu. 
 
Aplikácia 
Maliarska stierka Finiš sa nanáša nerezovým hladítkom (popr. striekacím zariadením prispôsobeným 
konzistencií prípravku) a to v niekoľkých tenších vrstvách po zaschnutí predošlých vrstiev. Hrúbka 
jednotlivých vrstiev by nemala presiahnuť 2 mm. Pred úplným zaschnutím sa menšie nerovnosti môžu 
vyhladiť vlhkou hubkou, po vytvrdnutí je vhodné povrch prebrúsiť jemným brúsnym papierom (pre ručné 
brúsenie č. 100-120, pre strojné brúsenie č. 80-100).  
Stierka je pripravená na použitie, prípadne konzistenciu upraviť vodou. 
 
Spôsob nanášania 
Nerezovým hladítkom, striekaním. 
 
Spotreba 
0,6-1,2 kg/m2 podľa kvality a nerovnosti podkladu. 
 
Údržba 
Všetky pomôcky okamžite po skončení práce omyť vodou. 
 
Hygiena a bezpečnosť práce 
Pri aplikácií striekaním zaistiť miestne a celkové vetranie, nevdychovať aerosóly. 
Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou, používať osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, 
pracovný odev, gumové rukavice). 
Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť, dodržiavať všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia pre prácu 
s chemikáliami. 
Prípravok je nutné zabezpečiť proti možnej manipulácií nepoučenými osobami. 
V miestach, kde sa pracuje s týmto prípravkom, musí byť dostupná voda (na výplach očí, umytie 
pokožky). 
Pre užívateľa je na vyžiadanie k dispozícií karta bezpečnostných údajov. 
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Prvá pomoc 
Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle platnej chemickej legislatívy. 
Pri nadýchaní: Dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch. Zaistiť kľud, teplo, vyhľadať lekársku pomoc. 
Pri styku s pokožkou: Zobliecť kontaminovaný odev. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom a 
ošetriť regeneračným krémom, napr. Indulonou, v prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadať 
lekára. 
Pri zasiahnutí očí: Pokiaľ má postihnutý kontaktné šošovky, odstrániť ich z očí, okamžite vyplachovať 
prúdom vody min. 15 minút pri roztvorených viečkach. Zásadne nepoužívať žiadne neutralizačné 
roztoky. Vyhľadať lekárske ošetrenie. 
Pri požití: Ústa vypláchnuť pitnou vodou, vypiť asi 0,5 l studenej vody. Privolať lekára. Zvracanie 
nevyvolávať, pri spontánnom zvracaní zaistiť, aby nedošlo k uduseniu zvratkami. 
 
Skladovanie 
Skladovať je možné v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a 
krmív, 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 °C do +30 °C. VÝROBOK NESMIE 
ZAMRZNÚŤ. 
 
Upozornenie 
Zaschnuté zvyšky je možné ukladať na skládke ako obyčajný odpad. Plastové obaly so zaschnutým 
výrobkom je možné uložiť spolu s obyčajným odpadom. Obaly s nevyschnutým produktom sú 
nebezpečným odpadom, zvyšky odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu. Prepravovať iba pri 
teplotách od +5 °C do +30 °C. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom 
použití a aplikácií. 
 
Balenie 
1,8; 5; 18 kg. 
 
Dátum revízie: 1. 12. 2014 


