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Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú 
aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom 
liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím 
výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu 
platnosti predchádzajúce vydania. 
 

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

 
Produkt: Sklenené vlákna pre vystužovanie samonivelizačných podlahových stierok. 

 
Použitie: Zlepšujú mechanickú odolnosť, pevnosť v ťahu, rázovú pevnosť a húževnatosť. Zlepšujú 

správanie stierok na problematických podkladoch a znižujú riziko vzniku trhlín. Ľahko sa 
zapracovávajú do zmesi a neovplyvňujú rozlív. 

 
Vlastnosti: Vysokopevnostné, alkalivzdorné, vysoká odolnosť proti abrázii, vysoká výstužná schopnosť. 

 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
Špecifická hmotnosť: 
Bod mäknutia: 
Pevnosť prameňa v ťahu: 
Spotreba materiálu: 

sklenené vlákna, dĺžka 6 a 12 mm 
2,68 g/cm3 
860 °C 
1700 N/mm2 
250 g (jedno vrecúško) vlákien na 25 kg (1 vrece) hmoty 

 
Normy:  - 

 
Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 

Vlákna je možné pridávať do všetkých samonivelizačných podlahových stierok PROFI radu 
NIVELGIPS a NIVELLUX počas ich miešania. Zmes sa pripraví v miešacom vedre 
do aplikačnej konzistencie postupným pridaním suchej zmesi (stierky) do predpísaného 
množstva vody za súčasného miešania nízkootáčkovým miešadlom. Mieša sa po dobu 1 až 
2 minút s frekvenciou max. 600 ot./min. do vzniku tekutej homogénnej hmoty. Do takto 
pripravenej hmoty sa vsype celý obsah vrecúška s vláknami a po odstátí cca ½ minúty sa 
zmes následne pri pomalých otáčkach krátko domieša. Aplikácia stierky s pridanými 
vláknami sa vykonáva štandardným spôsobom pozri príslušný technický list stierky. 
Po zatvrdnutí stierky sa môžu na povrchu objaviť drobné výstupky od niektorých 
zamiešaných vlákien a tie je možné v prípade potreby ľahko odstrániť ľahkým prebrúsením 
brúsnou mriežkou. 

 
Likvidácia odpadu: Pozri Kartu bezpečnostných údajov. 

 
Kvalita výrobku: Kvalita výrobku je kontrolovaná vo vlastnom podnikovom laboratóriu. 

 
Skladovanie: 60 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom 

sklade. 
 
Balenie: 

 
Plastové vrecúško 250 g. 

 

Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných údajov. 
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