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Rychlá malta 
  

Rychlá malta je vodovzdorný rychle tuhnoucí správkový tmel na bázi cementu. Je 
určen pro použití v interiéru i exteriéru. Nesmršťuje se. Rychlá malta tvrdne během 20 
minut, dokonce i pod vodou.  

 
 

Charakteristika: 
″ vodovzdorná, rychle tuhnoucí 
″ pro interiéry i exteriéry 

″ bez objemových změn – nesmršťuje se 

″ vytvrzení i pod vodou 
 

Příklady použití: 
� pro všechny druhy oprav v interiéru i exteriéru 
� opravy prasklin, spojování trub, spárování hřebenáčů (břidlice, pálené tašky, beton i 

vláknito-cementové šablony) 
� opravy balkónů, teras, podlah garáží, skladů, dílen, bazénů, nádrží, chodníčků, schodů, 

spárování cihel  
 
 

Technická data: 
Báze:  cement s plnivy a přísadami     

   Konzistence:  sypká    
Mísitelnost:  voda 
pH:   po smíchání s vodou vysoce alkalické 

   Doba zpracování: 5 – 10 minut 
   Počátek tuhnutí: 10 minut 
   Konec tuhnutí:        20 minut 
   Aplikační teplota: +5 °C ÷ +25 °C 
   Vydatnost:  1 kg / 0,6 l opravné směsi    

Barva:   šedá 
Skladování:  v původních obalech a suchých prostorách  

při +5 °C až +25 °C 
   Trvanlivost:  6 měsíců od data výroby 
 

Podklad: Podklad musí být pevný a soudržný, čistý, zbavený prachu, mastnoty 
a jiných nečistot. Jakýkoli podklad je nutné důkladně navlhčit čistou 
vodou. Je-li vyžadována vysoká přídržnou a při opravách podlah, 
chodníčků a schodů v tloušťkách menších jak 12 mm se nanese 
spojovací můstek složený s S 2802 A a cementu v poměru 1:3 
(objemově). Připravený tmel nutno nanášet na nezaschlý (lepkavý) 
nátěr. 

 
Pracovní postup: Oprava jemných prasklin, spojování trub, spárování střešní krytiny:  

1 kg Rychlé malty se smíchá přibližně s ¼ litru vody.  
Oprava větších prasklin (do 20 mm) jako jsou opravy podlah, 
chodníčků a schodů, spárování cihel a podobné práce, které vyžadují 
značnou tloušťku materiálu: 
Rychlá malta se smíchá s čistým hrubozrnným pískem v poměru 1:2 
(objemově) a poté se přidá záměsová voda v množství přibližně ½ litru 
na každý kilogram Rychlé malty použité ve směsi. 
Pro extrémně trvanlivé správkové směsi použijte místo vody výrobek 
S 2802 A.  
Na opravy balkónů, teras, bazénů, nádrží a umělých jezírek pro ryby 
se s ohledem na velikost opravované trhliny použije buď samotná  
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RYCHLÁ MALTA 

 
Rychlá malta, nebo smíchaná s pískem. Plocha okolo sanovaného 
místa se musí dobře vyškrabat a poté okraje podsekat tak, aby 
vyplňovaná hmota tvořila klín. Rychlá malta se přidává do vody. Tmele 
je potřeba namíchat vždy jen takové množství, které se možno 
zpracovat během 5 až 10 minut. Je potřeba míchat tmel rychle a ihned 
použít před jeho tuhnutím. Nenastavujte výrobek vodou (rychlost 
tuhnutí tím nezpomalíte). 
 

Nanášení:  Litím, špachtlí, hladítkem apod. podle typu opravy. 
 

Upozornění: Nelze aplikovat na mokrý, zmrzlý nebo promrzlý podklad. Rychlá 
malta musí být nejméně 24 hodin po aplikaci udržována ve vlhku 
kropením vodou nebo zakrytím fólií nebo mokrou tkaninou.  

 
Čištění: Použité nářadí nutno neprodleně po aplikaci umýt vodou. Zatvrdlá 

Rychlá malta může být z nářadí odstraněna použitím drátěného 
kartáče nebo přípravkem Maltočistič. 

  
Balení:     

obj. číslo obsah kusů na paletě poznámka 
2700642 1 kg 432 

 
z1 kg se připraví 
cca 0,6 l opravné 
směsi 2700641 3 kg 128 

 
 
Bezpečnost: Rychlá malta není při správném použití zdraví nebezpečná. Vyhněte se 

styku s pokožkou nebo očima. Pracovní oděv, rukavice eventuálně 
ochrana očí by měly být používány. Rychlá malta je alkalické povahy. 
Po smíchání s vodou dráždí oči a pokožku. Při náhodném potřísnění 
pokožky ji umyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí je vypláchněte 
hojným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. 

 
   Bezpečnostní list výrobku č. 0402 k dodání u prodejce.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke 
skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití 
tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.  V případě vaší 

nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení. 


