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BRALEP VS 60 
Jemná vápenná omítka - štuk 

 
                                • zářivě bílá 

• do interiéru i exteriéru 
• vynikající zpracovatelnost 
• jemná (zrnitost do 0,3 mm) 
• po vytvrdnutí mrazuvzdorná 
• ruční nebo strojní zpracování 
 
 
Štuk VS 60 je určen pro vnitřní a vnější povrchovou úpravu všech typů 
zdrsněných jádrových omítek ve vnitřních a vnějších prostorech (viz 
Použití). Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle EN 
998-1. Max. průměr zrn kameniva 0,3 mm. 

 
Vápenný hydrát, jemně mletá plniva a aditiva. 
 

 
barva  bílá 
dodávaná forma prášek 
záměsová voda 400 ml na 1 kg suché směsi 
doba přípravy  3 minuty 
doba zasychání (200C) cca 2 - 6 hodin 
přídržnost min. 0,08 MPa 
balení 7 a 25 kg 

 
 
 

Skladování v uzavřeném obalu v suchých prostorech. Při dodržení 
skladovacích podmínek si BRALEP VS 60 uchovává deklarované 
vlastnosti po dobu 9 měsíců od data výroby. Otevřené pytle chránit před 
vlhkostí. 

 
 
Podklad musí být pevný, rovný, suchý, čistý, rovnoměrně nasákavý, bez 
prasklin, nezmrzlý, nezaprášený, bez výkvětů a nesmí být jinak 
znečištěný např. olejem, mastnotou, zbytky izolačních nátěrů nebo 
starých štuků, podklad nesmí být vodoodpudivý. Není vhodný pro 
následné obložení obkladem a aplikaci na stěrková (armovací) 
cementová lepidla. Doporučená vlhkost podkladu je pod 3%. Hladký 
podklad je nutno předem zdrsnit mřížovou škrabkou. Silně nasákavé 
podklady je nutné předem navlhčit. 
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Štuk se připraví vmícháním 20 kg do 8 l čisté studené vody. Míchejte 
pomalu běžným míchadlem 3 – 5 minut do rovnoměrné konzistence bez 
hrudek. Omítka se nanáší na podklad ručně nebo strojně a stáhne se 
plastovým nebo ocelovým hladítkem. Při počátku tuhnutí proveďte 
povrchovou úpravu houbou nebo filcem. Aplikovaná tloušťka štuku musí 
být celoplošně v rozmezí 0,7 - 2 mm. Po aplikaci je nutné zajistit dobré 
schnutí a vytvrzení, ale zamezit přímému ohřevu nebo slunečnímu 
záření. Nanesenou vrstvu je nutné opatřit nátěrem, pro vnější prostředí 
doporučujeme nátěrové hmoty na bázi silikátu popřípadě silikonu. Nátěry 
a tapety je možné aplikovat po vyschnutí a vytvrzení plochy (cca 4 týdny). 
Neaplikovat při teplotách <5°C a >30°C.  
Podmínky při zpracování, jako je teplota v místnosti, vlhkost, struktura a 
teplota podkladu, relativní vlhkost vzduchu atd. ovlivňují spotřebu, dobu 
schnutí a zrání. Uvedené hodnoty jsou proto jen orientační. 
 
 
Při opakovaném a dlouhodobém kontaktu může dráždit pokožku. 
Chraňte oči a pokožku před potřísněním, při práci používejte vhodné 
ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny. 
Chraňte před dětmi! 
Další informace naleznete v Bezpečnostním listu výrobku. 

 
 

Ztvrdlé zbytky BRALEP VS 60 se likvidují běžnými postupy (skládky, 
spalovny). 

 
 

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení oči 
vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití 
vypláchnete ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Nevyvolávat zvracení. 
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské 
ošetření. 

 
 

UPOZORNENÍ: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 202621. Protože nemá vliv na 
podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu 
díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku. 
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