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Datum revize: 10.8.2017 

SOUDAHOLD KOTVICÍ MALTA  

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných 
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém 
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet  
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Rychle tvrdnoucí zálivková hmota pro stavební kotvení v exteriéru i interiéru. Dokonale vyplňuje 
zalévaný prostor. Má vynikající přilnavost k většině stavebních podkladů, snadno se používá, je bez 
zápachu, nehořlavá. 
 
Technická data:   

Báze cement, plnivo, aditiva 

Konzistence sypká hmota 

Zpracovatelnost směsi 15 min. 

Množství záměsové vody 0,16 l/kg 

Pevnost v tlaku po 1 hod.: min. 10 MPa 

Pevnost v tlaku po 24 hod.: min. 30 MPa  

Pevnost v tahu za ohybu po 24 hod.: min. 4 MPa 

Přídržnost k betonu po 7 dnech: min. 2 MPa 

Pracovní teplota +5°C až +25°C 

 

 
 
Charakteristika: 
 vynikající přilnavost k většině stavebních podkladů 
 rychle tvrdne 
 určena pro rychlé kotvení 
 použití v exteriéru i interiéru 
 nehořlavá 
 
Příklady použití: 
 kotvení do vodorovných i svislých konstrukcí 
 rychlé opravy s nároky na rychlé tvrdnutí malty 
 upevňování kovových konstrukcí, zábradlí, vsazování 

hmoždinek, konzol, trubek, háků a kotevních šroubů do 
zdiva 

 fixace potrubí a elektrických rozvodů 
 uzavření prostupů trubek atd. 
 v tloušťce jedné vrstvy od 2 do 50 mm k vyplnění dutin v 

betonových a cihelných podkladech 
 zalévání dutin a prasklin přírodních kamenů 
 zalévání kotevních šroubů do pokladu apod. 
 reprofilace betonových konstrukcí 
 
Provedení: 
Barva: šedá 
Balení: kbelíky 2,5 kg a 4,5 kg 
 
Skladovatelnost: 
12 měsíců od data výroby v neotevřeném obalu při teplotách 
+5°C až +25°C v suchém a větraném prostředí. Chraňte před 
deštěm a vlhkostí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovní postup: 
Podklad musí soudržný. Směs smíchejte s vodou v poměru cca 
0,16 l vody na 1 kg směsi. tak, aby vznikla tekutá snadno 
zpracovatelná směs. Míchejte cca 3 minuty. Úpravou množství 
záměsové vody je možné připravit zalévací hmotu i maltu 
určenou pro kotvení ve svislých konstrukcích. Při použití 
elektrického míchadla míchejte nízkými otáčkami. Kotvicí maltu 
vlijte nebo vtlačte na určené místo a povrch uhlaďte hladítkem. 
Po zaschnutí malty je nutné opravené místo udržovat min. 15 
minut ve vlhkém prostředí. Pracujte při teplotách prostředí i 
podkladu od +5°C do +25°C. Zpracovatelnost rozmíchané 
směsi je cca 15 min. 
Čištění: Použité nářadí ihned po ukončení práce umyjte vodou. 
 
Bezpečnost: 
Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další 
informace viz bezpečnostní list výrobku a údaje na etiketě. 
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