
Výplňová malta 
BOHR-L  

Výplňová malta na uzatváranie dutín a pórov v murive. Nezmršťuje sa. 
Tekutá konzistencia.

Technické údaje: 

Doba spracovania: 
Zrnitosť: 
Vyzretie: 

cca 45 min. 
0,5 mm 
po cca 48 hod. 

Teplota pri spracovaní: 
Pevnosť v ťahu v ohybe: 
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: 
Spotreba: 

+5 °C až +35 °C 
1,2 N/mm2 
3,6 N/mm2 

na jeden liter výplne cca 1,8 kg suchej zmesi 
Skladovanie: 
Forma dodania: 

v suchu na drevených paletách, max. 6 mesiacov 
papierové vrece, 25 kg

Vlastnosti: 
• minerálna 
• odolná voči voderozpustným síranom 
• strojovo spracovateľná 
• dobre priepustná pre nasledujúce injektážne materiály 

Použitie: 
• na výplň dutín a vyvrtávaných otvorov v murive pri vytváraní vnútorných horizontálnych chemických 

izolácií v pivničných priestoroch 
• na vnútorné i vonkajšie použitie 

Spracovanie: 
Pri plánovaní aj vykonávaní izolačných prác je nutné riadiť sa všetkými platnými normami a smernicami 
v danej krajine.

Maltu BOHR-L zmiešajte s cca 8,5 l čistej pitnej vody a dôkladne ju premiešajte tak, aby malta dosiahla 
homogénnu konzistenciu bez hrudiek.
Pomocou lievika maltu nalejte do predvŕtaných otvorov. Spracovať maltu je možné behom 45 minút 
od jej namiešania.
Alternatívne je možné maltu BOHR-L tiež aplikovať pomocou vhodného čerpacieho zariadenia.
Maltu nechajte 2 dni zrieť a následne otvory znovu prevŕtajte. Pokračujte s injektážou s materiálom 
SKK Injekt alebo SXK Injekt.
Po ukončení injektážneho procesu opäť rozmiešajte produkt BOHR-L s 7,5 l čistej pitnej vody do 
homogénnej konzistencie bez hrudiek a nalejte pomocou lievika do injektovaných otvorov. Maltu 
zapravte s úrovňou okolitého povrchu. Po aplikácii materiálu ihneď dôkladne očistite pracovné náradie 
čistou vodou.



Skladovanie: 
V suchu na drevených paletách. 

Forma dodania: 
Papierové vrece, 25 kg. 

Upozornenie: 
Technické údaje sa vzťahujú na teplotu 20 °C a relatívnu vlhkosť 60%.
Uvedené informácie vyplývajú z praktických skúseností a skúšok tohto materiálu. Uvedené informácie nie sú prenosné na každú 
aplikáciu materiálu v praxi. Je vždy dôležité vykonať vlastnú skúšku v konkrétnych podmienkach aplikácie. Technické zmeny v 
rámci vývoja tohto produktu vyhradené. V ostatných prípadoch platia naše Všeobecné obchodné podmienky.
Výrobok nie je vhodný na injektáž trhlín.
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