
Bílá vyhlazovací 
stěrka pro interiér

■  Pro dokonale hladké stěny a stropy

■  Na beton, jádrové omítky i sádrokarton

■  Vynikající podklad pod malbu

Baumit
FinoFinish S

EXKLUZIVNĚ

i v malém balení 7 kg

NOVINKA



Baumit FinoFinish S
Pro exkluzivně hladké povrchy
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Váš Baumit poradce:

Baumit FinoFinish S je spojením všech důležitých předpokladů a požadavků, 
které český trh od organických pastovitých stěrek očekává. Obrovský důraz se 
klade na extrémně jemnou, zároveň však plně vydatnou pastovitou konzistenci, 
která se snadno zapravuje a dokáže překlenout hrubé a kavernovité povrchy 
až do tloušťky 3 mm v jednom kroku. Stěrka je dostatečně lepivá, ale též 
vláčná a poddajná pro snadné ruční nanášení. 
Trend současnosti u velkých developerských projektů je strojní zpracování, 
které ve značné míře nahrazuje tradiční omítkové systémy na betonových 
stropech, stěrky na sádrokartonech nebo tradiční štukové omítky na jádrových 
omítkách.

Požadavky a představy zpracovatelů doplňují samozřejmě 
i požadavky investorů a developerů. Tím předním jsou 
„dokonale hladké povrchy stěn a stropu“. Stěrku je možné 
vyhladit gletovací špachtlí obdobně, jako se fi nalizují sádrové 
omítky, velmi snadno se brousí, čímž si zpracovatel zajistí 
bezchybný vzhled stěn a tím i bezproblémové předání díla.
Výrazně bílý odstín stěrky prozrazuje její nejvyšší kvalitu 
a řadí výrobek k nejlepším ve své řadě. Eliminuje též 
množství nátěrů pro překrytí barevného odstínu stěrky. 
Baumit FinoFinish S je vynikajícím podkladem pro všechny 
tradiční druhy interiérových maleb, tapetování nebo pro 
ruční, stříkané i dekorační techniky.

  Vysoká přídržnost a elasticita

  Vysoký stupeň bělosti a hladkosti

  Ručně i strojově zpracovatelná

  Max. tloušťka jedné vrstvy 3 mm

  Spotřeba cca 0,6–1,8 kg/m2

Spotřeba vždy závisí na stavu podkladu, jeho rovinnosti 
a způsobu nanášení.

Konkrétní parametry a zásady technologie zpracování naleznete v příslušném technickém listu na www.baumit.cz.

GRACO T-Max 657 PFT SWING L FC-230 V airless STORCH Duomax 9000

Baumit
TIP

  Nejvýkonnější strojní zařízení
  Zprostředkování nákupu/pronájmu
  Bezplatná konzultace a zaškolení

Pro větší plochy, vyšší produktivitu 
a úsporu času na stavbě!


