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CE 98 SUPER FINISH 
 
Popis výrobku:  

CE 98 SUPER FINISH je pasta velmi jemné krémovité konzistence připravená 
pro finální úpravu spár SDK desek zatmelených základním tmelem CE98  
nebo CE78. 

 
Složení:  přírodní křídy, pryskyřice, voda a další přísady. 
 
Použití: 

Pasta je určena k přímému použití k finálnímu tenkovrstvému stěrkování 
předem zatmelených spojů SDK desek. 
Nanášíme jí na povrch zbavených prachu nebo jiných nečistot či mastnot. 
Můžeme jí nanášet ručně či strojně v tloušťce vrstvy 1-3mm. V případě 
větších nerovností podkladů je možné taktéž pastu nanášet ve více vrstvách. 
Konzistenci pasty je možné taktéž v případě potřeby upravit naředěním čistou 
vodou v poměru 0,2l až 1l vody na 15kg pasty. Naředěnou pastu již 
neskladujte, ale co nejdříve spotřebujte.  
Pasta CE98 SUPERFINISH je také vhodná pro celoplošné stěrkování SDK stěn 
a stropů, jakož i běžného zdiva či betonu. Je možné s ní provádět i drobné 
opravy omítek, ale zde je vhodnější produkt SEMIN TEC 3H nebo SEMIN 
FIBERLASTIC. 
Pro zaschnutí povrch přebrousíme velmi jemným brusným papírem, brusnou 
houbičkou, či rukou. 
 

Podklad: 
Podklad musí být suchý, pevný, bez nečistot. Minimální teplota podkladu i 
prostředí při nanášení a tuhnutí pasty je +8°C 

 
Skladování: 

Trvanlivost 18 měsíců od data výroby v originálním a neporušeném obalu. 
Chraňte před mrazem a vysokými teplotami 

 
Výhody: 

 Snadná brousitelnost ručně i strojně 
 Výborná otěruvzdornost 
 Vysoká bělost nahrazuje i penetrační nátěr či základní malířský nátěr 
 Snadná a okamžitá aplikace 
 Rychlé vysychání a vytvrdnutí umožňují konečnou finalizaci 

přebroušením 
 Vhodná i pro celoplošné stěrkování před malbou či nátěrem 

 
 
Spotřeba: 
 

 Spotřeba při celoplošném stěrkování cca. 600g/m² 
 Spotřeba při stěrkování spár cca. 300g/m 

 



Balení: 
 

14,5 Kg kbelík SEMIN CE 98 SUPER FINISH 39 ks / paleta. 
  4,5 Kg kbelík SEMIN CE 98 SUPER FINISH 100 ks / paleta 

 
Bezpečnost práce: 

SUPER FINISH CE 98 neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při přípravě, 
zpracování pasty a broušení se doporučuje používat ochranné pomůcky, 
brýle, rukavice, respirátor a pracovní oděv. Výrobek není klasifikován jako 
nebezpečný. 

 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví: 
   

 S46 při náhodném požití vyvolejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc 
 S2 uchovejte mimo dosah dětí 
 S25 zamezte styku s očima 
 S26 při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte čistou vodou a 

vyhledejte lékařskou pomoc 
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