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Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu 
technického poznání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům uvedeným 
na obalu produktu. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto technickém 
listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházející vydání. 
 

PROFI STOPCRAK GF Kat. č.: 5500  
Aktualizace 12/2021 

 
Produkt: Skleněná vlákna pro vyztužování samonivelačních podlahových stěrek. 

 
Použití: Zlepšují mechanickou odolnost, pevnost v tahu, rázovou pevnost a houževnatost. Zlepšují 

chování stěrek na problematických podkladech a snižují riziko vzniku trhlin. Snadno se 
zapracovávají do směsi a neovlivňují rozliv.  

 
Vlastnosti: Vysokopevnostní, alkalivzdorná, vysoká odolnost proti abrazi, vysoká výztužná schopnost. 

 
Technické 
údaje: 

Složení: 
Specifická hmotnost: 
Bod měknutí: 
Pevnost pramene v tahu: 
Spotřeba materiálu: 

skleněná vlákna, délka 6 a 12 mm 
2,68 g/cm3 
860 °C 
1700 N/mm2 
250 g (jeden sáček) vláken na 25 kg (1 pytel) hmoty 

 
Normy:  - 

 
Zpracování: 
 
 
 
 
 
 
 

Vlákna je možné přidávat do všech samonivelačních podlahových stěrek PROFI řady 
NIVELGIPS a NIVELLUX během jejich míchání. Směs se připraví v mísícím vědru do aplikační 
konzistence postupným přidáním suché směsi (stěrky) do předepsaného množství vody 
za současného míchání nízkootáčkovým míchadlem. Míchá se po dobu 1 až 2 minut 
s frekvencí max. 600 ot. /min. do vzniku tekuté homogenní hmoty. Do takto připravené 
hmoty se vsype celý obsah sáčku s vlákny a po odstátí cca ½ minuty se směs následně 
při pomalých otáčkách krátce domísí. Aplikace stěrky s přidanými vlákny se provádí 
standardním způsobem viz příslušný technický list stěrky. 
Po zatvrdnutí stěrky se mohou na povrchu objevit drobné výstupky od některých 
vmíchaných vláken a ty je možné v případě potřeby snadno odstranit lehkým 
přebroušením brusnou mřížkou. 
 

 
Likvidace odpadu: Viz Bezpečnostní list. 

 
Kvalita výrobku: Kvalita výrobku je kontrolována ve vlastní podnikové laboratoři. 

 
Skladování: 60 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu na paletě v suchém skladě. 
 
Balení: 

 
Plastový sáček 250 g.  

 

Bezpečnost práce: Viz Bezpečnostní list. 
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