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TFP   Trasová spárovací malta pro široké  
spáry dlažeb 

 
 

Flexibilní vodonepropustná spárovací malta s trasem pro 
spárování přírodního kamene, polygonálních desek a desek z 
keramiky a betonu. Spárovací malta pro šířku spár do 5 cm. 
Směs splňuje podmínky směrnice EU 2003/53/ES o 
nebezpečných látkách (obsahu Cr

6+
). 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Doba zpracovatelnosti: cca 2 hodiny (dle podmínek) 

Pevnost v tlaku:  > 10 N/mm
2
 (po 7 dnech) 

 cca 15 N/mm2 (po 28 dnech) 

Zrnitost:  0-4 mm 

Záměsová voda: cca 3 l / 25 kg 

Teplota při zpracování:  nad +5 °C do max.+30 °C, viz. 
pokyny pro zpracování 

Vydatnost: cca 16 l / 25 kg 

Skladování: v suchu, odpovídajícím 
způsobem  

Forma dodávky: pytel 25 kg 

Spotřeba : Dle formátu dlažby, šířky a 
hloubky spár 

Barva: šedá 

  

 
 

VLASTNOSTI 

 vodonepropustná 
 snadno zpracovatelná 
 zušlechtěná přísadami 
 vynikající přilnavost k hranám kamenů 
 po vytvrdnutí odolná vůči povětrnostním vlivům a mrazu 
 vysoká pevnost 
 snížené riziko vzniku výkvětů a skvrn při spárování 

POUŽITÍ 

 pro použití v interiéru i v exteriéru 
 k zamezení vzniku příčných trhlin u zvlášť širokých spár  

 k čistému spárování desek z přírodního kamene, 
betonových a keramických dlaždic 

 pro plochy s mírným až středním provozním zatížením 
 k úpravě teras, prostranství a cest 
 zvlášť vhodná ke spárování širokých spár, které vznikají při 

pokládání polygonálních desek (např. z čediče, porfyru, 
pískovce a žuly) 
 

KVALITA A BEZPEČNOST 

 suchá malta třídy malty M 10 dle ČSN EN 998-2 
 cement dle ČSN EN 197 
 tras podle DIN 51043 
 odstupňovaný křemičitý písek dle ČSN EN 13139 
  s nízkým obsahem chromanů dle TRGS 613 
 přísady se stavebnětechnickým schválením ke zlepšení 

vlastností zpracování  
 

PODKLAD 

Podklad pro spárování musí být nosný, vyzrálý, suchý, čistý 
a zbavený prachu, nebo jiných volných částic. Případné zbytky 
starých nátěrů, mastnot nebo jiných separačních vrstev je nutné 
důkladně odstranit.  
Příprava podkladu: 
Spáry vyčistěte popř. staré spáry vyškrábněte a vyčistěte. 
Minimální šířka spár 10 mm. Vhodné pro průběžné spáry do 35 
mm, v dílčích oblastech až 50 mm. 
Potřebnou hloubku spár vytvořte vyfoukáním nebo 
vyškrábnutím. Povrch pro spárování je nutné po vyškrábání 
nasucho vyčistit. Dle savosti je nutné povrch pro spárování 
několikrát důkladně předvlhčit. Při nanášení spárovací malty s 
přísadou trasu se však ve spárách nesmí nacházet stojící voda. 

ZPRACOVÁNÍ 

Do čisté nádoby nejdříve připravte cca 3 litry vody (voda musí 
odpovídat EN 1008) a poté důkladně zamíchejte obsah pytle 
(25 kg) míchadlem nebo v míchačce s nuceným oběhem do 
mírně plastické konzistence (bez hrudek) vhodné pro 
zpracování. 
 
U nesavých, nepropustných desek z přírodního kamene (např. 
porfyr, žula) aplikujte spárovací maltu TFP mírným tlakem do 
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spár tak, aby spáry byly zcela těsně a do hloubky vyplněny. 
Malta se musí na povrchu kamene vyskytovat pouze v 
minimálním množství, protože by se jinak ztěžovalo čištění 
povrchu. 
 
U savých desek z přírodního kamene s otevřenými póry (např. 
čedič, pískovec) aplikujte spárovací maltu TFP do spár ručně 
pomocí spárovací lžíce nebo spárovací výtlačné pistole 
(spárovacího pytlíku) tak, aby spáry byly zcela těsně a do 
hloubky vyplněny. V závislosti na použité dlažbě je nutné 
bezprostředně po zaschnutí povrchu spár položenou plochu 
několikrát očistit čistou houbou. Dobu vhodnou pro zahájení 
čištění je nutné zjistit provedením zkoušky palcem. 
 
Maltovou směs TFP nenanášet na plochy vystavené přímému 
slunečnímu záření a také na plochy, které jsou od slunce 
prohřáté. 
Čerstvě vyspárované plochy se musí chránit před nepříznivými 
povětrnostními vlivy, jako jsou příliš vysoké, nebo příliš nízké 
teploty, mráz, průvan, přímé sluneční záření a před prudkým 
deštěm (např. fólií, plachtou apod.). Zpracování neprovádějte, 
pokud jsou teploty vzduchu, materiálu a podkladu nižší než 
+5 °C. 
 
Dodatečné přidávání jakýchkoliv přísad do hotové maltové 
směsi je zakázáno. 
Použité nářadí očistěte ihned po aplikaci v čisté vodě. 
Zaschlý materiál lze později odstranit pouze mechanicky. 
Časové údaje se vztahují na zpracování v normálním rozsahu 
teplot (+ 20 ℃, 65 % relativní vlhkosti vzduchu). 

 
Hotové plochy lze za suchého počasí zpřístupnit pro chodce asi 
po 24 hodinách. Je nutné zohlednit zpomalení vytvrzování při 
vlhkém a studeném počasí. Ošetření vyskotlakými čističi se 
může provádět po 3 – 4 týdnech. 
 

VYDATNOST A SPOTŘEBA 

Z 25 kg suché směsi připravíte při správném namíchání asi 
16 litrů mokré malty. 
 
V závislosti na formátu dlažby, způsobu pokládky, hloubce a 
šířce spár se mění i hodnoty spotřeby, proto je nutné její 
ověření na konkrétní ploše. 
 
Orientační spotřeba je cca 5 - 25kg kg/m2 

SKLADOVÁNÍ A BALENÍ 

V suchu, odpovídajícím způsobem. Skladovatelnost 12 měsíců 
od data výroby uvedeného na obalu výrobku. 
 
Dodává se v papírových pytlích (s PE vložkou) o hmotnosti 
25 kg. 

OCHRANA ZDRAVÍ – PRVNÍ POMOC 

Výrobek obsahuje cement. S vlhkostí reaguje alkalicky. Maltová 
směs dráždí kůži a oči. Představuje nebezpečí senzibilizace při 
styku s kůží. Nevdechujte prach. Zamezte kontaktu s kůží 
a s očima. 
 
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a případě 
potřeby i ochranné brýle. 
 
Po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a potom pokožku 
ošetřete vhodným krémem. 
 
Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo 
požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k 
nahlédnutí technický a bezpečnostní list. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Další informace jsou uvedeny v bezpečnostních listech 
výrobku. 
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POZNÁMKA 

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných 
zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. 
Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách 
(teplota 20 °C, relativní vlhkost vzduchu 65 %). Na jejich 
odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování 
vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace 
nezahrnují všechny možné varianty, situace a podmínky, které 
mohou na místě použití materiálu vzniknout. 
 
Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto 
zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu 
provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši technicko-
poradenskou pomoc. 
 
Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího 
technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy 
a řešení nezbavují zpracovatele materiálu zodpovědnosti 
za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem 
v konkrétních místních podmínkách. 
 
Vydáním nového technického listu pozbývají předchozí vydání 
technických listů platnost. 
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Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech 
a praktických zkušenostech. Nejsou převoditelné na každé 
použití. Důrazně doporučujeme, aby v případě potřeby byla 
provedena zkouška. Technické změny vyhrazeny v rámci 
dalšího vývoje. Více viz naše standartní podmínky. 
 
Revize: 11/2015 
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Další informace na: 
 
quick-mix k. s. 
Vinohradská 82 • 618 00 Brno • Telefon 515 500 819 • Fax 548 216 657 
info@quick-mix.cz • www.quick-mix.cz 


