
 

 

Technický list PFH  www.quick-mix.cz   rev. 2010/12/20 

 

PFH              
Škárovacia malta s Trassom na kamenné dlažby  
 
Vodonepriepustná škárovacia malta s prísadou Trassu na škárovanie dlažieb z prírodného alebo 
umelého kameňa, betónu, keramiky, tehlových a iných dlaždíc, so škárami 5 - 25 mm širokými. 
Použitie na terasy, chodníky, záhradné a parkové cesty a plochy komunikácií, namáhané chodcami 
aj veľkou prevádzkou. Pre aplikáciu vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.                                                                                                                                                         
Maltová zmes spĺňa podmienky smernice EU 2003/53/ES o nebezpečných látkach (o obsahu Cr6+).                                            

 

 TECHNICKÉ ÚDAJE 

Pevnosť v tlaku:   min. 30 N/mm2  
Spracovateľnosť:   cca 30 minút * 
Zrnitosť:    0-0,5 mm 
Prímesová voda:                              5 l / 25 kg 
Šírka škáry:                  5-25 mm  
Teplota pri spracovaní:  nad +5°C, do +30°C 
Namáhanie chôdzou:  po 2 - 3 hod.* 
Plné namáhanie:   cca po 7 dňoch 
Farba:    sivá 
                   * v závislosti na podmienkach (teplota, vlhkosť) 
  
 VLASTNOSTI 

Jednoduchá aplikácia liatím. 
Účinne zabraňuje prerastanie rastlín cez škáry.  
Malta tvrdne bez pnutia, nevytvára trhliny. 
Jednozložková škárovacia malta s veľmi vysokou pevnosťou. 
Nešpiní škárované plochy. 
Škárovacia hmota vytvorí vodonepriepustnú výplň škláry. 
Pre použitie vo vnútorom aj vonkajšom prostredí. 
Po stvrdnutí veľká odolnosť proti mrazu a posypovým soliam. 
Dobrá priľnavosť na hranách kameňa.  
Vhodná na plochy s veľkým prevádzkovým namáhaním. 
Pre nové škárovanie aj opravy, na starú aj novú dlažbu. 
Po stvrdnutí odoláva aj namáhaniu od zametacích strojov na 
verejných komunikáciach. 
Na škárovanie odvodňovacích žľabov. 
 
 ZLOŽENIE 

Cement, Trass, triedené piesky, minerálne prísady pre 
zlepšenie vlastností, pigmenty. 
 

 SPRACOVANIE 

Škárujte len vopred riadne pripravený, čistý a navlhčený 
podklad (viď podklad). 
Obsah vreca (25 kg) dôkladně premiešajte nízkootáčkovým 
miešadlom (max. 500 ot./min.) alebo miešačkou s núteným 
obehom s cca 5 litrami čistej vody (vyhovujúcej EN 1008) na 
homogénnu hmotu bez hrudiek, vhodnú pre aplikáciu liatím.  
Nachystanú zmes nalejte rovnomerne na škárovanú plochu.  
Gumovou stierkou miernym tlakom postupujúc diagonálnymi
  

ťahmi ku smeru škár dôkladne vyplňte všetky škáry. 
Vyplnenie musí být rovnomerne zhutnené na celej ploche     
a do celej hĺbky škár, aby nevznikli podpovrchové dutiny. 
Prebytočnú maltu odstráňte z plochy tak, aby sa dala očistiť 
Podľa nasiakavosti a tvaru povrchu dlažby je možné použiť 
nasledujúce spôsoby čistenia: 
 

1) očistenie plochy pomocou pilín 
2) strojové čistenie, pokiaľ to umožňuje charakter dlažby  
 

Podľa aktuálnych podmienok je doba tvrdnutia cca 30 minút. 
Stav zatvrdnutia si overte tlakom prsta. Po začiatku tvrdnutia 
sa do škárovacej hmoty už nesmie mechanicky zasahovať. 
Plocha dlažby sa dá namáhať chôdzou už po 2 - 3hodinách  
a po cca 7dňoch je možné plné zaťažovanie prevádzkou. 
Pred škárovaním odporúčame vyskúšať efekt na vzorkovej 
ploche pre overenie vhodnosti použitia a spôsobu aplikácie. 
Neškárujte plochy priamo ožiarené slnkom. V teplom letnom 
čase škárujte v ranných hodinách, keď je dlažba po noci 
chladná, alebo ju atieniť vhodným spôsobom. Zamedzíte tým 
príliš rýchle vyschnutie malty. Nespracúvajte pri teplotách 
vzduchu, materiálov a podkladu pod +5°C a nad +30°C. 
Dokončené plochy je potrebné chrániť pred nepriaznivými 
klimatickými podmienkami, najmä pred rýchlym vysušením, 
vysokými alebo nízkymi teplotami, vetrom, dažďom alebo 
inou vysokou vzdušnou vlhkosťou (napr. hmla), mrazom       
a priamym slnečným žiarením. 
Dodatočné pridávanie prísad do hotovej maltovej zmesi je 
zakázané! Tuhnúcu hmotu znova nerozmiešavajte vodou, ani 
ju nepridávajte do suchej zmesi pre novo pripravovanú dávku 
malty!  
 

 PODKLAD 

Pre škárovanie nachystaný podklad musí byť  pevný, únosný, 
vyzretý, navlhčený a čistý. Plocha dlažby a jej podklad sa 
musia zakladať tak, aby sa neskorším namáhaním škáry 
dlažby neuvoľnili. Je nutné sa držať predpisov a návodov pre 
zhotovenie danej dlažby. Škárovacia malta vytvára v škárach 
vodonepriepustnú výplň, preto sa musí vhodným spôsobom 
zabezpečiť dostatočné odvedenie povrchovej vody z celej 
plochy 
Šírka škár dlažby musí byť min. 5 mm a max. 25 mm, pričom 
hĺbka musí byť pre plochy nepojazdné dvojnásobkom šírky 
(min.30 mm), pre plochy s dopravným namáhaním musí byť 
hĺbka škár najmenej do ½ výšky dlažbových kameňov, avšak 
min. 40 mm.   
Pred škárovaním je potrebné škáry za sucha riadne vyčistiť 
(vyškrabať) a celú plochu opakovane dôkladne navlhčiť 
(podľa nasiakavosti) tak, aby v škárach nestáli mláky vody.  

Artikel: 
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 SPOTREBA 

Pre škárovanie závisí spotreba na formáte a druhu prvkov 
dlažby a na tvare a rozmeroch škár. 
Orientačná spotreba malty pre rôzne rozmery škár a prvkov: 
 

Dĺžka hrany dlaždice 
(cm) Šírka škáry (mm) Spotreba  (kg/m2) 

14 - 18 10 cca  5,5 

10 -14 10 cca 10,0 

8 - 10 10 cca 12,5 

6 - 8 5 cca 17,5 

3 - 6 5 cca 17,5 
 
Z jedného balenia PFH (25 kg) vznikne správnym miesením 
cca 16 litrov čerstvej malty. 
 

 SKLADOVANIE A BALENIE 

V suchu, zodpovedajúcim spôsobom. Skladovateľnosť je 12 
mesiacov od dátumu výroby, uvedeného na obale výrobku. 
Dodáva sa v papierových vreciach (s PE vložkou) hmotnosti 
25 kg na drevených EURO paletách (48ks/pal). 
 

 OCHRANA ZDRAVIA - PRVÁ POMOC 

Výrobok obsahuje cement. S vlhkosťou reaguje zásadito. 
Zmes dráždi pokožku a oči. Nevdychujte prach. Zamedzte 
kontakt s pokožkou a očami.  
Používajte vhodné osobné pracovné ochranné prostriedky. 
Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci si umyte ruky 
vodou a mydlom, napokon pokožku ošetrite reparačným 
krémom. Keď sa materiálom zašpiníte, odložte znečistený 
odev a pokožku umyte veľkým množstvom vody a mydlom. 
Pri zasiahnutí očí ich vymývajt veľkým množstvom vody, pri 
náhodnom prehltnutí vypláchnite ústa a vypite asi 1/2 litra 
vody. Vo všetkých prípadoch poškodenia zdravia a pri 
zasiahnutí očí alebo prehltnutí vždy vyhľadajte lekárske 
ošetrenie a lekárovi predložte k nahliadnutiu bezpečnostný 
list a tento technický list.  
Uchovávajte mimo dosah detí. 
 

 POZNÁMKA  

Uvedené informácie vyplývajú zo skúseností, získaných 
skúškami a praktickým používaním daného výrobku. 
Technické údaje sú uvedené pri stanovených podmienkach 
(teplota 20°C, relatívna vlhkosť vzduchu 65%). Na odchýlku 
od týchto hodnôt priamo na stavbe je potrebné brať ohľady           
z dôvodu ovplyvňovania vlastností a časových údajov. 
Odporúčania a špecifikácie neobsahujú všetky možné 
varianty, situácie  a podmienky, ktoré by mohli vzniknúť         
na mieste použitia materiálu. Preto odporúčame v prípade 
významných odchýliek tieto zohľadniť pri spracovaní                      
materiálu a vykonanie vlastnej skúšky pred jeho aplikáciou  
alebo vyžiadanie našej technickej a poradenskej pomoci. 
Tento technický list neobsahuje všeobecné pravidlá, ani 
ustanovenia platných smerníc a noriem. Tieto je spracovateľ 
produktu povinný dodržiavať spolu s náväznými predpismi. 
Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny, vyplývajúce                 
z ďalšieho technického vývoja výrobku a technológií. 
Uvedené postupy a riešenia nezbavujú spracovateľa tohto 

produktu zodpovednosti za overenie vhodnosti použitia 
materiálu daným spôsobom v konkrétnych miestnych 
podmienkach.                    
Vydaním nového technického listu strácajú platnosť všetky 
jeho predchádzajúce vydania. 
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