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Kat. č.: 2428PROFI TRASSFUGENMÖRTEL

Škárovacia malta s obsahom trasuProdukt:

Na škárovanie betónových alebo kamenných dosiek, napr. na nájazdoch, chodníkoch, terasách
apod. Pre šírku škáry 5-30 mm. Použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

Použitie:

Odolná proti mrazu a posypovým soliam, zabraňuje tvorbe výkvetov, rýchly nábeh pevnosti,
ručné a strojové spracovanie.

Vlastnosti:

Zloženie: tras, cement, vápencová drvina, prísady

Technické údaje:

Zrnitosť ≤ 2 mm

Spotreba materiálu cca 1–3 kg/m²/cm v závislosti od aplikácie

Spotreba materiálu – podrobnosti cca 1 kg/m²/cm (dosky)

cca 2 kg/litr objemu

cca 3 kg/m²/cm (kamene)

Trieda pevnosti C25/30

Hrúbka vrstvy šírka škáry min. 5 mm (zrnitosť 2 mm) alebo 3 mm (zrnitosť 0,6 mm)

Spotreba vody 2428: cca 3,5–4 l/vrece, spotreba vody na škárova: cca 2,5–2,8 l/vrece

2429: cca 3,5,2–45,8 l/vrece, spotreba vody na škárova: cca 4,2–4,8
l/vrece

Objemová hmotnosť v suchom stave 2428: cca 2100 kg/m³

2429: cca 1950 kg/m³

Odolnost proti zmrazovaniu –
rozmrazovaniu

XF2/XF4

Konzistencia pri spracovaní rozliv 35 až 38 cm (merná nádoba 1,3 l)

Šírka škáry 2428: min. 5 mm / max. 30 mm

2429: min. 3 mm / max. 10 mm

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad + 5 °C.
Nie je dovolené spracovávať na zmrznutý podklad a pri nebezpečenstve mrazu (pozor na nočný mráz).

Príprava podkladu sa musí vykonávať podľa platných smerníc a noriem. Dosky a kamene musia byť zbavené nečistôt 
a trhlín, pred kladením musí byť navlhčené (nesmú byť mokré)

Podklad:

Spracovanie:

bubnová miešačka, kontinuálna miešačka, nízkootáčkové miešadlo

1/2

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si
vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody
spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúce vydania.



Technický list
Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Miešanie:

Suchá zmes sa zmieša s vodou v miešačke (čas miešania 3 až 5 minút), priebežné miešačke alebo ručne a upraví sa na 
požadovanú konzistenciu. Čerstvá malta sa musí čo najskôr spracovať. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie 
materiály.

Pracovný postup:

Pred škárovaním musí byť podkladová malta dostatočne vytvrdnutá. Pri škárovaní je potrebné sa vyhnúť znečisteniu 
povrchu kamenných dosiek. K zaplneniu škár sa použije gumová stierka. Malta v škáre sa vyhladí škárovacou lyžicou. 
Prebytočná malta sa odstráni. Pri spracovaní nesmie teplota ovzdušia, materiálu a podkladu klesnúť pod +5 °C. Čerstvý 
povrch je nutné chrániť pred prievanom a priamym slnečným žiarením. Materiál nie je dovolené spracovávať pri 
nebezpečenstve mrazu.
 
Zaťažiteľnosť povrchu je závislá od typu namáhania.
Pešie namáhanie 3 dni
Prevádzka osobnými automobilmi 7 dní
Ťažká prevádzka 21 dní

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly.

Balenie:

Kat. č.

2428

Balenie

vrece (25 kg); 1.200 kg/paleta

Skladovanie:

6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť před vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.
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