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TECHNICKÝ LIST 
 

Reprofilační malta 30 MPa 160 
 

Jednosložková, objemově kompenzovaná, tixotropní malta, 
obsahující plastifikační přísady a polypropylénová vlákna 

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: 

 jednokomponentní, přidává se pouze voda 
 velmi dobrou přídržnost k betonu i oceli 
 dobrá mrazuvzdornost 
 odolnost proti chemickým rozmrazovacím prostředkům 
 snadná ruční aplikace 
 dobrá odolnost proti obrusu 
 malta vhodná pro opravy betonových a železobetonových konstrukcí, 

nebo prefabrikátů na svislé a převislé plochy ve vrstvě od 5 do 40 mm 

 

 
SLOŽENÍ: Směs kameniva, portlandský cement a speciální přísady. 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 
  PCC malta, se statickou funkcí, dle zásad opravy 3.3, 4.4, 7.1 a 7.2, třída R3 dle EN 1504 - 3 

Pevnost v tlaku po  7 dnech > 20 MPa  
                         po 28 dnech > 30 MPa 
Pevnost v tahu za ohybu po  7 dnech > 5 MPa 
                                        po 28 dnech > 7 MPa 
Přídržnost k betonu  > 1,5 MPa 
Soudržnost ≥ 1,5 MPa 
Modul pružnosti  ≥ 20 GPa 
Součinitel tepelné roztažnosti 10,5  - 11,5 [10-6*K-1] 
Vázané smršťování / rozpínání ≥ 1,5 MPa 
Obsah chloridových iontů ≤ 0,05% 
Odolnost proti karbonataci ≤ dk - vyhovuje 
Maximální velikost zrna 1 mm 
Množství záměsové vody na balení (25 kg) 3 – 3,2 l 
Barva šedá 
Objemová hmotnost sypná cca 1550 kg/m3 
Objemová hmotnost čerstvé malty cca 2200 kg/m3 
Objemová hmotnost zatuhlé malty cca 2150 kg/m3 
Reakce na oheň Třída A1 
Nebezpečné látky ve shodě s 5.4 

 
INFORMATIVNÍ 

Vydatnost cca 2100 kg/m3 
Jednotková spotřeba – při vrstvě 10 mm cca 21 kg/m2 

Doba zpracování při 20°C 25 minut 
      POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20  2) °C a (65  5) % relativní vlhkosti vzduchu. 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU: Odstraňte veškerý jakkoli narušený, dutě znějící, znečištěný či jinak kontaminovaný beton tak, 
aby nevznikly mikrotrhliny. Obnažte a očistěte zkorodovanou výztuž od korozního produktu po celém jejím obvodě. Celý 
opravovaný povrch z důvodů zbavení povrchu volných částic, prachu a nečistot, omyjte tlakovou vodou. Minimální 
soudržnost podkladu musí být 1,5 MPa a kvalita betonu C 20/25. Odhalenou a očištěnou výztuž opatřete ochranným 
nátěrem Cemix 141 Antikorozní ochrana. 
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Podklad před aplikací materiálu dobře provlhčete několikerým namočením alespoň hodinu před nanášením. Těsně před 
nanášením z povrchu opravovaného místa odstraňte přebytečnou vodu tak, ať dosáhnete matného vzhledu betonu. 

ZPRACOVÁNÍ: CEMIX 160 připravíte smícháním předepsaného množstvím záměsové vody a suché směsi. Do celého 
množství záměsové vody nejdříve vsypejte 2/3 prášku, promíchejte a následně přidejte zbylou 1/3 prášku. Směs 
důkladně míchejte pomaloběžným míchadlem tak, aby vznikla hladká jednolitá hmota bez hrudek. Nechte 5 minutu 
odstát a následně znovu důkladně promíchejte. Vždy vsypávejte suchou směs do vody, nikoliv naopak.  
Poměr míchání suché složky a záměsové vody je 3,0 - 3,2l na 25 kg.  
Doba zpracování je při 20 °C cca 30 min. Konkrétní doba zpracování závisí na teplotě okolí a konstrukce. Opravy nelze 
provádět, klesne-li teplota vzduchu nebo konstrukce pod +5 °C nebo vystoupí-li nad +30 °C. 
 
APLIKACE:  
Důkladné přilnutí první vrstvy v celé ploše je základní podmínkou dosažení vysoké výsledné přídržnosti. Nejdříve je 
zapotřebí provést kontaktní vrstvu – maltu za pomoci zednické lžíce nebo štětce s kratšími štětinami zapracujeme do 
póru a nerovností podkladu. Poté okamžitě nanášíme požadovanou vrstvu s ohledem na doporučenou tloušťku, vhodnou 
technikou nahazování nebo natahování tak, aby se nevytvářela nevyplněná místa. 
Pro zapracování první vrstvy materiálu můžete maltu připravit řidší, s množstvím záměsové vody na horní hranici 
uváděného intervalu záměsové vody. 
V případě, že nelze opravu provést v jedné vrstvě, doporučuje se začít opravu v nejhlubším místě a rozvinout ji tak, aby 
poslední vrstva byla vždy souvislá v celé ploše (nejlépe konstantní tloušťky). Každá vrstva by měla být ukončena 
souvislým nepotrhaným, ale ne hladkým povrchem a chráněna přechodně před rychlým vysycháním (např. přikrytím 
PVC fólií nebo vlhkou tkaninou). S nanášením každé vrstvy je třeba začít ihned po zavadnutí vrstvy předchozí. Finální 
úpravu povrchu proveďte ocelovým nebo polystyrénovým hladítkem.  
 
UPOZORNĚNÍ 
 K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. 
 Z náčiní a zařízení odstraňte materiál okamžitě po práci čistou vodou. Vytvrzený materiál se dá odstranit pouze mechanicky. 
 Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřípustné. 
 Směs lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu nad +5 ºC do 30 °C! Při očekávaných mrazech nepoužívat! 
 Hmota odolává chemickým rozmrazovacím prostředkům. 
 Nespotřebované zbytky smíchat s vodou a nechat vytvrdnout – lze likvidovat jako stavební odpad, kontaminované obaly likvidovat jako 

nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). 
 Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací. 

 
PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Viz bezpečnostní list výrobku. 
 
SKLADOVÁNÍ: Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. 
Při dodržení uvedených podmínek 
je skladovatelnost 9 měsíců od data vyznačeného na obalu nebo na dodacím listu u volně loženého výrobku. 
 
EXPEDICE: Suchá směs se dodává v papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií 
 
KVALITA: Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je provozován certifikovaný systém řízení výroby a uplatňován 
certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001 (průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, OS 1020). 
 
SLUŽBY: Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servisní a poradenská činnost. 
 
DISTRIBUTOR: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany 
 
PLATNOST: Od 1. 3. 2020. 
 
Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si 
právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. 
 


