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MDS           
Minerálna tesniaca stierka  
 
Jednozložková cementová stierková malta pre utesňovanie stavebných konštrukcií  zo strany pôsobenia vlhkosti. 
Odolná proti zemnej vlhkosti a vzlínajícej netlakovej vode (do tlaku max. 0,5 baru). Použitie na izolácie 
vyškárovaného muriva, betónových plôch, omietok, poterov atp. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie na múroch aj 
podlahách. Omietková zmes spĺňa požiadavky smernice EU 2003/53/ES o nebezpečných látkach (o obsahu Cr6+).

 TECHNICKÉ ÚDAJE 

Pevnosť v tlaku:  min.10N/mm2 

Kategória malty:  P III  
Spracovateľnosť:  cca 30-40 minút *  

Prímesová voda:  cca 5 - 6,5 l / 25 kg 
Zrnitosť:   0 – 0,5 mm 
Teplota pri spracovaní: nad +5°C, do +30°C 
Farba:    sivá 
*  v závislosti na okolitej teplote a vlhkosti (20°C,65%), 
 

 VLASTNOSTI 

Vodu neprepúšťajúca minerálna izolácia bez spojov. 
Ľahké spracovanie stierkovaním alebo náterom. 
Vysoká priľnavosť k minerálnym podkladom. 
Hydraulicky tvrdnúca. 
Izolácia proti zemnej vlhkosti a netlakovej vode. 
Na izolácie do tlaku vody 0,5 baru. 
Pre použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. 
Vhodná pre aplikáciu na múry aj podlahy. 
Po vyzrení mrazuvzdorná. 
Neobsahuje rozpúšťadlá. 
Na izoláciu muriva, soklov a iných stavebných konštrukcií. 
Izolácia sa smie použiť výlučne na tú stranu konštrukcie, od 
ktorej vlhkost priamo pôsobí. Izolcia sa nesmie aplikovať na 
stranu opačnú, aby sa vlhkosť nezablokovala v konštrukcii! 
 

 ZLOŽENIE 

Cement, triedené piesky, chemické zošľachťujúce prísady na 
zlepšenie vlastností, minerálne prísady. 
 

SPRACOVANIE 

Obsah vreca (25 kg) dôkladně premiešajte nízkootáčkovým 
miešadlom (max. 500 ot./min.) s 5-6,5 litrami čistej vody 
(vyhovujúcej EN 1008) na homogénnu hmotu požadovanej 
konzistencie (podľa aplikácie - náter alebo stierkovanie) bez 
hrudiek. Nechajte cca 5 minút odležať a potom ešte raz 
krátko zamiešajte. Takto prihotovenú zmes spracujte počas 
30 - 40 minút. 
Izolačnú maltu nanášajte hladítkom, špachtľou alebo 
natieraní vhodným nástrojom (valček, štetka) na vopred 
prichystaný podklad. Izolácia sa nanáša na celú izolovanú 
plochu najmenej vo dvoch vrstvách. Prvú vrstvu aplikujte       
v rovnomernej hrúbke 1-2 mm pri natieraní, 2-4 mm pri 
špachtľovaní, bez vzduchových bubliniek. Túto vrstvu 
nenechávajte zaschnúť. Pracujte metódou „živý do živého“ - 
t.j. nanášania nasledujúcejí vrstvy do ešte nezaschnutej, 
matne vlhkej vrstvy predchádzajúcej. 

Do tuhnúcej hmoty už nepridávejte ďalšiu vodu,                       
nespracovanú hmotu nevracajte do novej dávky čerstvej 
izolačnej malty, ani inak nespracúvajte.  
Čerstvý povrch izolácie sa musí najmenej 48 hodín udržiavať 
vlhký a min. 4 dni chrániť pred nepriaznivými klimatickými 
podmienkami, najmä pred rýchlym vysušením, vysokými 
alebo nízkymi teplotami, vetrom, dažďom alebo inou vysokou 
vzdušnou vlhkosťou (napr. hmla), mrazom a priamym 
slnečným žiarením. V tejto dobe nesmie na izolovanú plochu 
pôsobiť žiadna ďalšia vlhkosť alebo voda.  
Nespracúvajte pri teplotách vzduchu, materiálov a podkladu 
pod +5°C a nad +30°C. 
Dodatočné pridávaie kameniva a prísad do hotovej maltovej 
zmesi je zakázané! 

 PODKLAD 

Vhodným podkladom sú únosné plochy stavebných 
konštrukcií bez väčšíc alebo aktívnych trhlín, rovné omietky 
(cementové, vápennocementové), betóny a iné minerálne 
podklady, napr. potery, stavebne dielce, vyškárované murivo.  
Nesúdržné, drobiace sa podklady je nutné vopred dôkladne 
odstrániť, znova vyplniť či inak opraviť. V chystanej ploche je 
nutné odstrániť (zraziť) vyskytnuvšie sa hrany a v rohoch 
použitím vhodnej malty alebo betónu vytvoriť fabióny 
(úžľabiny) o polomere min. 4 cm. Stabilné väčšie trhliny alebo 
dutiny v izolovanej ploche je nutné vyplniť vhodnou maltou. 
Podklad pre nanesenie izolácie MDS musí byť únosný, 
suchý, vyzretý, čistý, vyčistený od voľných čiastočiek, prachu 
atď. Musí byť zbavený nesúdržných vrstiev, starých náterov, 
mastnôt a separačných prostriedkov.  
Před nanášaním izolačnej stierky podklad dôkladne navlhčite 
tak, aby bol matovo mokrý ale netvorili sa vodné kaluže. 
 

 SPOTREBA 

Spotreba MDS je ovplyvnená kvalitou podkladu (rovinnosťou, 
drsnosťou) a spôsobom aplikácie. Najmä ju ovplyvní hrúbka 
nanesenej vrstvy podľa predpokladu namáhania vlhkosťou. 
Pri vrstve 1mm je orientačná spotreba cca 1,7 kg suchej 
zmesi na 1 m2 . Výdatnosť je cca 17 l / 25 kg. 
Spotreba podľa vrstvy a účelu je v nasledujúcej tabuľke: 
 

izolácia proti min. hrúbka 
vrstvy  

Spotreba suchej 
zmesi (kg/m2) 

zemnej vlhkosti 2 mm cca 3,4 

netlakovej vode 3 mm cca 5,1 

tlakovej vode * 4 mm cca 6,8 

 
* do maximálneho tlaku vody 0,5 baru a hĺbky max 5 m.  
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Maximálna hrúbka hydroizolačnej stierky 5 mm nesmie byť 
prekročená! 
 

 SKLADOVANIE A BALENIE 

V suchu, zodpovedajúcim spôsobom. Skladovateľnosť je 12 
mesiacov od dátumu výroby, uvedeného na obale výrobku. 
Dodáva se v papierových vreciach (s PE vložkou) hmotnosti 
25 kg na fóliou krytých drevených EURO paletách (48ks/pal). 
 

 OCHRANA ZDRAVIA - PRVÁ POMOC 

Výrobok obsahuje cement. S vlhkosťou reaguje zásadito. 
Zmes dráždi pokožku a oči. Predstavuje nebezpečenstvo 
senzibilizácie pri styku s pokožkou. Nevdychujte prach. 
Zamedzte kontakt s pokožkou a očami.  
Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice           
a v prípade potreby aj ochranné okuliare a štít na tvár. 
Osobné pracovné ochranné prostriedky musia byť 
udržiavané v použiteľnom stave a poškodené je potrebné 
ihneď vymeniť. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred 
pracovnou prestávkou a po práci si umyte ruky vodou             
a mydlom, napokon pokožku ošetrite reparačným krémom. 
Keď sa materiálom zašpiníte, odložte znečistený odev           
a pokožku umyte veľkým množstvom vody a mydlom. Pri 
zasiahnutí očí ich vymývajte veľkým množstvom vody, pri 
náhodnom prehltnutí vypláchnite ústa a vypite asi 1/2 litra 
vody. Vo všetkých prípadoch poškodenia zdravia a pri 
zasiahnutí očí alebo prehltnutí vždy vyhľadajte lekárske 
ošetrenie a lekárovi predložte k nahliadnutiu bezpečnostný 
list  a tento technický list..  
Uchovávajte mimo dosah detí.  
 

POZNÁMKA  

Uvedené informácie vyplývajú zo skúseností, získaných 
skúškami a praktickým používaním daného výrobku. 
Technické údaje sú uvedené pri stanovených podmienkach 
(teplota 20°C, relatívna vlhkosť vzduchu 60%). Na odchýlku 
od týchto hodnôt priamo na stavbe je potrebné brať ohľady           
z dôvodu ovplyvňovania vlastností a časových údajov. 
Odporúčania a špecifikácie neobsahujú všetky možné 
varianty, situácie  a podmienky, ktoré by mohli vzniknúť         
na mieste použitia materiálu. Preto odporúčame v prípade 
významných odchýliek tieto zohľadniť pri spracovaní 
materiálu a vykonanie vlastnej skúšky pred aplikáciou 
materiálu, alebo vyžiadanie našej technickej a poradenskej 
pomoci. Tento technický list neobsahuje všeobecné pravidlá, 
ani ustanovenia platných smerníc a noriem. Tieto je 
spracovateľ produktu povinný dodržiavať spolu s náväznými 
predpismi.      
Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny, vyplývajúce                 
z ďalšieho technického vývoja výrobku a technológií. 
Uvedené postupy a riešenia nezbavujú spracovateľa tohto 
materiálu zodpovednosti za overenie vhodnosti použitia 
materiálu daným spôsobom v konkrétnych miestnych 
podmienkach.                                                            Vydaním 
nového technického listu strácajú platnosť všetky jeho 
predchádzajúce vydania. 
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