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                                    METEORE 14 MEDIO 
 

Technický list SC 00290 
 

NÁZEV: METEORE 14 MEDIO 
POPIS: Naturální stěrka vodou ředitelná určena pro použití v interiéru 
POUŽITÍ: určené pro produktovou řadu VALPAINT I-BETON na stěny i podlahy 
CHARAKTERISTIKA: Specifická hmotnost: 1.630 ± 30 gr/LT při 20°C (ISO 2811-1) 
 Vydatnost: VYROVNÁVACÍ VRSTVA: 1 - 1,5 m2/LT jedna 

vrstva na hladký povrch a síťku se skleněnými vlákny 
64K PV121 (může sa lišit v závislosti od povrchu, 
pórovitosti a absorpce podkladu a metody aplikace)  
VRCHNÍ VRSTVA: 2,0-1,5 m2/LT jedna vrstva a 1,0 
– 1,2 m2 jedna vrstva na hladký povrch 
(může se lišit v závislosti na povrchu, pórovitosti 
a absorpce podkladu a metody aplikace)  
 

 Esteticky efekt: efekt betonu se středním zrnem 0,4 mm 
 Viskozita: 17500 cps (EN ISO 2555) 
 Zabarvení: Barevná škála z katalogu 
 Balení: LT. 1 - LT. 4 - LT.12 
   
DOBA SCHNUTÍ: Suchý na dotyk: po 6 hodinách při teplotě 20°C 
 Přetíratelný: po 8 - 12 hodinách při teplotě 20°C 
 Zcela suchý: po 18 – 24 dnech při teplotě 20°C 
   
CHARAKTERISTIKA A 
ODOLNOST: 

Matná středně zrnitá stěrka s vysokým stupněm přilnavosti, určená pro přímé 
použití na cementové podklady nebo keramické obklady - dlažby na horizontálně 
a vertikálně povrchy. Doporučené použití spolu so síťkou se sklo-keramickými  
vlákny 64K PV 121 pro rovnoměrné rozložení zátěže, zpevnění povrchu a 
zabránění praskání. 
 

SPECIFIKACE STANDARD HODNOTA OZNAČENÍ 

PŘÍDRŽNOST / PŘI 
ODTRHOVOU 
ZKOUŠKOU na 
keramické obklady 

UNI EN 1542 ≥1,68 N/mm2 

        

                                                       

PŘÍDRŽNOST / PŘI 
ODTRHOVOU 
ZKOUŠKOU na 
cement 

UNI EN 1542 ≥1,68 N/mm2 
           
 

OBSAH 
NEBEZPEČNÝCH 
LÁTEK 

- NEOBSAHUJE 
       
 

HODNOTA 
FORMALDEHYD, X JIS A 1902-3 X<0,0.005 mg/m2h 

F**** 
        
 

OBSAH TĚKAVÝCH 
LÁTOK 

Směrnice 2004-
42-CE 

Max 40 g/L 
(EU limit 200g/L) 

Kat. A/I  
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PŘÍPRAVA POVRCHU: 

 
Aplikace na pevně ukotvené keramické obklady nebo suchý cementový 
podklad: Podklad musí být očištěn, důkladně umytý a odstraněn veškerý prach, 
mastnota, saponát a vše, co by mohlo způsobit odlupování nátěru. Pro spáry mezi 
keramickými obkladačkami, praskliny a nerovnosti povrchu, použijte STUCCO 
SB30 pastu a vyrovnejte povrch před aplikaci METEORE 14 MEDIO. 
Podklad na kterém je zvýšená vlhkost max do 15%, musí být aplikována 
dvousložková podkladová vyrovnávací stěrka RASANTE DDS jako hydrofobní 
bariéra. RASANTE DDS musí být smíchán a katalyzovaný s materiálem B60, 
a následně důkladně promíchaný se špachtlí nebo jiným mechanickým nástrojem. 
Po smíchaní s materiálem B60 musí být RASANTE DDS aplikován do 40-50 
minut s použitím nerezové špachtle PV 43 nebo PV 44 na čistý a odmaštěný 
podklad a který je zcela suchý (použijte například průmyslový ohřívač na zcela 
vysušení podkladu), tak aby nátěr pevně držel. Tím se zabrání odlučovaní 
v důsledku vlhkosti. 
 
Podklad bez zvýšené vlhkosti: na podklad bez zvýšené vlhkosti aplikujte na 
keramické obklady STUCCO SB30 pro vyrovnání nebo na cementový podklad 
TOP COAT AR60 LUCIDO po 24 hodinách a teplotě 20°C. 
TOP COAT AR 60 LUCIDO musí byť katalyzovaný s CT80 a ředěný 1:2 vodou. 
Před použitím je nutno dobře ho promíchat aplikovat do 30 minut od katalyzace. 
 
Pokud se materiál METEORE 14 MEDIO aplikuje i na podlahu i stěnu, doporučuje 
se v místě spojů mezi podlahou a stěnou použít před aplikací TOP COAT AR 60 
LUCIDO materiál SIGILLANTE SG15 a aplikovat tenkou vrstvu několik mm po 
celém obvodu podlahy.  

 
PŘÍPRAVA PRODUKTU: 

 
ředění:  

 
Připraven k použití 

 
APLIKACE: 

 
způsob: 

 
Nerezová špachtle 

 počet nátěrů: 2 - vyrovnávací a konečná vrstva 
APLIKAČNÍ CYKLUS:  

Vyrovnávací podkladová vrstva: Po 18 – 24 hodinách jak bylo aplikováno 
RASANTE DDS nebo po 6 -8 hodinách než byl aplikován ředěný TOP COAT AR 
60 LUCIDO při teplotě 20°C pokračujte s aplikací METEORE 14 MEDIO a s 
použitím síťky se sklo-keramickými vlákny 64 K PV 12 rovnoměrně tak, aby byla 
celá plocha pokryta. Vyhlaďte celý povrch, aby nevznikly žádné nepravidelnosti a 
odstraňte jakékoliv hrudky, díry a nerovnosti. 
Na stěně a podlaze s nerovným a drsným cementovým podkladem, nebo na stěně s 
chybějícími keramickými obklady použijte METEORE 14 GROSSO namísto 
METEORE 10 MEDIO a síťku se sklo-keramickými vlákny 64 K PV 12. 
Konečná úprava: Po 8 – 10 hodinách při teplotě 20°C aplikujte druhou vrstvu 
METEORE 14 MEDIO nerezovou špachtlí PV 43 nebo PV 44, a naneste na povrch 
vodu rozprašovačem PV 106. Postříkejte plochu s vodou a co nejvíce vyhlaďte celý 
povrch ve všech směrech, aby jste dosáhli úplně hladký a kompaktní povrch po celé 
ploše, aby jste předešli broušení. Počkejte 8 – 10 hodin při teplotě 20°C a potom 
aplikujte třetí vrstvu METEORE 14 MEDIO stejným způsobem jako při druhé 
vrstvě.  
Jako třetí vrstvu můžete použít METEORE 14 FINE namísto METEORE 14 
MEDIO pro dosažení co nejvíce hladkého povrchu. 
Po 12 hodinách při teplotě 20°C je možné aplikovat TOP COAT AR60 LUCIDO 
nebo TOP COAT AR 70 OPACO + CT80 v dvou vrstvách.  
N.B.: před aplikací si prosím důkladně přečtěte technické listy a video-návod na 
aplikaci. 
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TEPLOTA APLIKACE: 

 
od +10°C do +30°C. 

 
 
SKLADOVÁNÍ: 

 
 
ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřená i po použití a skladujte při teplotě od 
+10°C do +30°C. 

 
STABILITA: 

 
přibližně 2 roky, pokud je nádoba vhodně uskladněna a nebyla otevřena. 

POZNÁMKY: Důkladně promíchejte produkt před použitím. Omývejte nástroje vodou 
a saponátem.   

 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  
A LIKVIDACE: 

 
Výrobek je určen pro profesionální použití. Před použitím je třeba přečíst celý 
návod a bezpečnostní list. 
Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými 
prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poraďte 
se s lékařem.  
Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně jsou 
uvedeny v bezpečnostním listu.  
 
Nářadí je nutné ihned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čisticím 
prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodním odtoku, kanalizacích.  
 
Likvidovat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady 
pro použité balení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydaní: č.1 Leden 2020 
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