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Kat. č.: 2428PROFI TRASSFUGENMÖRTEL

Spárovací malta s obsahem trasuProdukt:

Pro spárování betonových nebo kamenných desek, např. na nájezdech, chodnících, terasách
apod. Pro šířku spáry 5-30 mm. Použití ve vnitřním i vnějším prostředí.

Použití:

Odolná proti mrazu a posypovým solím, zabraňuje tvorbě výkvětů, rychlý náběh pevnosti, ruční a
strojní zpracování.

Vlastnosti:

Složení: tras, cement, vápencová drť, přísady

Technické údaje:

Zrnitost ≤ 2 mm

Spotřeba materiálu cca 1–3 kg/m²/cm v závislosti na aplikaci

Spotřeba materiálu –  podrobnosti cca 1 kg/m²/cm (desky)

cca 2 kg/litr objemu

cca 3 kg/m²/cm (kameny)

Třída pevnosti C25/30

Tloušťka vrstvy šířka spáry min. 5 mm (zrnitost 2 mm) nebo 3 mm (zrnitost 0,6 mm)

Spotřeba vody 2428: cca 3,5–4 l/pytel, spotřeba vody pro spárování: cca 2,5–2,8
l/pytel

2429: cca 5,2–5,8 l/pytel, spotřeba vody pro spárování: cca 4,2–4,8
l/pytel

Objemová hmotnost v suchém stavu 2428: cca 2100 kg/m³

2429: cca 1950 kg/m³

Odolnost proti zmrazování –
rozmrazování

XF2/XF4

Konzistence při zpracování rozliv 35 až 38 cm (měrná nádoba 1,3 l)

Šířka spáry 2428: min. 5 mm / max. 30 mm

2429: min. 3 mm / max. 10 mm

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad + 5 °C.
Není dovoleno zpracovávat na zmrzlý podklad a při nebezpečí mrazu (pozor na noční mráz).

Příprava podkladu se musí provádět podle platných směrnic a norem. Desky a kameny musí být prosté nečistot a 
trhlin, před pokládkou musí být navlhčeny (nesmí být mokré).

Podklad:
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Zpracování:

bubnová míchačka, kontinuální míchačka, nízkootáčkové míchadlo

Míchání:

Suchá směs se smísí s vodou v míchačce (doba míchání 3 až 5 minut), průběžné míchačce nebo ručně a upraví se na 
požadovanou konzistenci. Čerstvá malta se musí co nejdříve zpracovat. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí 
materiály.

Pracovní postup:

Před spárováním musí být podkladní malta dostatečně vytvrdlá. Při spárování je třeba se vyhnout znečištění povrchu 
kamenných desek. K zaplnění spár se použije gumová stěrka. Malta ve spáře se vyhladí spárovací lžící. Přebytečná malta 
se odstraní. Čerstvý povrch je nutné chránit před průvanem a přímým slunečným zářením.
 
Zatížitelnost povrchu je odvislá od typu namáhání.
Pěší namáhání 3 dny
Provoz osobními automobily 7 dní
Těžký provoz 21 dní

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly.

Balení:

Kat. č.

2428

Balení

pytel (25 kg); 1.200 kg/paleta

Skladování:

6 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu na paletě v suchém skladě. Chránit před vlhkem.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.
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