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 RASANTE G90 
Stěrka pro obnovu vertikálních povrchů 

 

 

Vlastnosti produktu 
RASANTE G90 je stěrka pro vyhlazení a obnovu povrchů jako hrubá omítka a velmi výrazné nerovnosti, ideální pro 

aplikaci v tenkých i tlustých vrstvách a s vlastností rychlého zasychání. 

Produkt RASANTE G90 lze použít k vyplnění, vyhlazení a obnovu vertikálních vnitřních povrchů, díky kvalitativním 

znakům jako snadná aplikace, elasticita i v tlustých vrstvách, možnost vyhladit ho dohladka nebo nechat nahrubo, 

rychlost zasychání a vysoká plnící schopnost. 

 

Oblast použití 
RASANTE G90 je vynikajícím produktem, který nachází široké uplatnění v interiérech, zejména pro výplň, obnovu a 

vyhlazení povrchu stropů a stěn; je také výborným řešením pro výplň rozšířených dutin, hlubokých trhlin a jako 

dodatečná omítka pro vyplněných hlubokých prasklin. Může být také použit na obklady po důkladném očištění nebo 

omytí. 

 

Příprava podkladu 
Podklad musí být suchý, pevný a stabilní a nesmí být kontaminován přítomností prachu, nečistot nebo jinými 

oddělovacími prvky; proto musí být odstraněny vrstvy tapet, barev nebo omítek, které již nepřilnají k povrchu. 

 

Příprava produktu 
Produkt RASANTE G90 musí být smíchán s vodou těsně před použitím, v poměru cca 4,5 l vody na na 12,5 kg prášku. 

Přidejte vodu do prášku a promíchejte mechanickým mixérem až do dosažení homogenní směsi. 

 

Způsob aplikace 
Produkt může být aplikován v požadované tloušťce v jednom zákroku a po cca 45 minutách je možné provést další 

kroky jako vyhlazení s RASANTE G90. Po cca 2 hodinách od aplikace je možné provést pryskyřičné potahy MATERIA v 

nízkých vrstvách. Pro vysoké vrstvy vyčkejte alespoň 6-8 hodin. 

 

 

Technické vlastnosti 

TECHNICKÝ ÚDAJ 
JEDNOTKA 

MĚŘENÍ 
HODNOTY 

Zjevná specifická hmotnost kg/l 1,0 

Hmotnost čerstvého produktu kg/l 1,4 

Doba použití při 20°C Min Cca 30 min 

Spotřeba materiálu - 1,0 kg prášku na m2/mm 

Následná aplikace Hod po cca 8 hod 

Hodnota pH - 10 - 12 

Teplota při aplikaci °C Nad +5°C, max. +35°C 
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Skladování - 
cca 16 měsíců v suchém prostředí a 

neotevřeném balení 

Pot Life hod 30 min 

Pevnost v tlaku N/mm2 
6 po 1 dni 

12 po 7 dnech 
16 po 28 dnech 

Pevnost v tahu-ohybu N/mm2 
2 po 1 dni 

4 po 7 dnech 
5 po 28 dnech 

 

 

Balení 

10 kg kýbl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pro další informace kontaktujte techniky Decor Italia na tel. čísle +420.281.86.10.89. 

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na společných zkušenostech v této oblasti, bez specifických implicitních a explicitních 

záruk. Aplikace a použití našich výrobků probíhá mimo naše kontrolní možnosti, a proto zcela na vlastní zodpovědnost. 

 


