
PR005

Tepelne izolačná malta

Použitie

Veľmi rýchlo tuhnúca malta zmes
pripravená na okamžité použitie. Najmä
balenie po 7,5 kg zodpovedá potrebám
remeselníkov po uzatvárateľnom, dobre
skladovateľnom a prenosnom produkte.

Vďaka nízkej tepelnej vodivosti je produkt
vhodný pre opravy vonkajšieho a
vnútorného okenného ostenia, nadpražia
a parapetu. Produkt bol vyvinutý pre
aplikácie, kde je potreba eliminovať alebo
obmedziť tepelné mosty.

Hlavné prednosti

• dostatočná pevnosť povrchu pre
ďalšie úpravy za 90 minút

• tepelne izolačné vlastnosti
• veľmi dobrá spracovateľnosť
• priľnavosť na širokú radu podkladov

Materiál
Vápenocementová maltová zmes s prídavkom prísad, vlákien a
polystyrénových guličiek zlepšujúcich spracovateľnosť, priľna-
vosť a tepelne izolačné vlastnosti zmesi.

Prevedenie
7,5 kg – plastový kýblik

Technické informácie

Báza vápno, cement, piesok, mi-

nerálne a organické prísady a

vlákna

Tepelná vodivosť dľa EN 1745 méně jak 0,15 W/m/K
Súčiniteľ difúzneho odporu µ 20
Prídržnosť viac než 0,08 N/mm2
Pevnosť v tlaku cca 2 N/mm2
Trieda pevnosti v tlaku dľa EN 998-1 CS II
Objemová hmotnosť suchej zmesi menej ako 700 kg/m3
Potrebné množstvo zámesovej vody
(skúšobný protokol ift č. 105 312 15))

3 litre na 7,5 kg zmesi/ 8 litrov na
20 kg zmesi

Maximálna hrúbka vrstvy 40 mm
Počiatočná pevnosť po 90 minutách
Teplotné spracovanie +5°C do +35 °C
Skladovacia doba 18 mesiacov v neotvorenom

originálnom balení

Príprava podkladu
1. Maltu naneste na nosný čistý povrch zbavený všetkých od-

lupujúcich sa častí. Malta má bežne vynikajúcu priľnavosť
na všetky druhy muriva a betón.

Príprava malty
1. Odsypte si potrebné množstvo suchej zmesi do murárske

naberačky, postupne pridávajte vodu a zmes miešajte.
Vodu pre odsypané množstvo malty dávkujte odhadom.
Potrebné množstvo vody pre celé balenia je uvedené v
tabuľke technických dát. Vzniknutú zmes spracujte behom
20 minút. Nepridávajte do zmesi žiadne cudzorodé látky
alebo prísady!

Spracovanie
1. V jednom pracovnom kroku naneste maltu o maximálnej

hrúbke vrstvy 40mm. Ak potrebujete vyplniť väčšie diery či
nerovnosti, naneste ďalšiu vrstvu až počiatočnom vytvrd-
nutí tej predchádzajúcej.

Čistenie
Čerstvú ešte nevytvrdnutú maltu možno odstrániť vodou. Vyt-
vrdený materiál je možné odstrániť len mechanicky pomocou
vhodného nástroja.



Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická
podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté po-
dľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si
vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuál-
nejšie informácie k vyššie zmienenému produktu.
Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie,
nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za
ne nesie používateľ. Nepreberáme zodpovednosť
plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa
riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a
platobnými podmienkami.
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