
Biely kontaktný mostík s trassom
TNH- flex
Flexibilný, prírodne biely minerálny kontaktný mostík s trassom na zvýšenie priľnavosti
k podkladu pri kladení dlažieb z prírodných kameňov. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Technické údaje 

Zrnitosť: 0 - 0,5 mm
Doba spracovania: cca 1 hodina
Teplota pri spracovaní: od + 5 °C do + 35 °C
Konzistencia: plastická až roztekavá
Zámesová voda: cca 6,0 l vody / 25kg suchej zmesi 
Výdatnosť: cca 19 l čerstvej malty z 25 kg suchej zmesi 
Spotreba: cca 1 - 2 kg / m²
Skladovanie: v suchu, zodpovedajúcim spôsobom
Forma dodania: 25 kg vrecia
Farba: prírodná biela

Vlastnosti 
* minerálny 
* po vytvrdnutí mrazuvzdorný a odolný voči poveternostným vplyvom 
* biely, flexibilný, hydraulicky tvrdnúci kontaktný mostík 
* zvýšená odolnosť voči zafarbeniu z podkladu alebo lepiacej (ukladacej) malty
* ľahko spracovateľný 
* dobrá priľnavosť 

Použitie:
* na pevné spojenie hydraulicky tvrdnúcich podkladov s pokládkovým maltami alebo pokládkových 
mált s dlažbou 
* na zlepšenie prídržnosti pri kladení dlažieb z prírodných materiálov náchylných na vytváranie   

nežiadúcich výkvetov podľa DIN 18332 a DIN 18352 pre kladenie do silného maltového lôžka

* kryštalický mramor (Carrara, Sabiato, Thassos) 
  * vápencové dosky (Solnohofernský, Jurský, Travertín) 
  * Basalt, Granit 
  * polygonálne dosky (Porphyra, Quarzit) 
  * keramickej dlažby (Steinzeug, Feinsteinzeug), mozaiky a i.  

* štiepané kamene 
  * betónové dlažby 
* pre vonkajšie i vnútorné použitie 
* vhodný aj na plochy s podlahovým vykurovaním 

KVALITA A BEZPEČNOSŤ:
* podlieha kontrole kvality 
* biely cement podľa STN EN 197 
* obsah trassu podľa DIN 51043 
* obsahuje ušľachtilé prímesi 
* redukovaný obsah chrómanov podľa TRGS 613 



Podklad: 
Podklad musí byť nosný, pevný, tvarovo stály, savý, suchý, čistý, bez námrazy, voľných častí, prachu, 
a pod. Musí byť zbavený všetkých nesúdržných vrstiev, starých náterov, mastnoty a iných separačných 
vrstiev. TNH-flex je vhodný pre betón podľa DIN 1045, cementové a anhydritové potery podľa DIN 
18560. Anhydritové podklady je nutné pred aplikáciou TNH-flex natrieť univerzálnou penetráciou UG 
zo sortimentu quick-mix. Silne nasiakavé podklady musia byť pred aplikáciou TNH-flex navlhčené (bez 
kaluží).

Spracovanie 

Do čistej nádoby nalejte cca 6l vody, potom vysypte celé balenie TNH-flex (25 kg) a zamiešajte 
nízkootáčkovým miešadlom do tekutej konzistencie bez hrudiek. Vzniknutú zmes nechajte cca 5 minút 
odležať a potom znovu krátko premiešajte. TNH-flex sa nanáša najprv ako kontaktný mostík medzi 
podklad a maltu kefou, štetcom alebo hladidlom a následne sa na ešte čerstvú hmotu TNH-flex aplikuje
vrstva malty. Podľa typu kladeného materiálu a spôsobu kladenia (napr. náchylnosť k zafarbeniu, 
polygonálne kladenie, rozdielna hrúbka dlažby atď.) sa TNH-flex nanesie celoplošne vyššie uvedeným 
náradím na čerstvo položené maltové lôžko a zároveň sa celoplošne natrie v tenkej vrstve i na očistenú 
rubovú stranu dlažby. Kamene, príp. iná krycia vrstva sa následne aplikuje formou “živý do živého” 
(pred zavädnutím) a usadí sa zaklepnutím. S výrobkom TNH-flex je možné pracovať pri teplotách od + 
5 °C do + 35 ºC (vzťahuje sa na teplotu podkladu, ovzdušia a materiálu). Doba spracovateľnosti je cca 
1 hodina.

Čerstvú maltu je potrebné chrániť pred rýchlym vyschnutím a nepriaznivými poveternostnými vplyvmi 
ako sú vysoké, alebo nízke teploty, mráz, prievan, slnečné žiarenie alebo nárazový dážď, napr. pomocou 
fólie. Práce nevykonávajte pri teplotách vzduchu a podkladu pod + 5 ºC.

Okrem čistej vody nie je dovolené pridávať do výrobku TNH-flex žiadne ďalšie prímesi. Je zakázané 
zavädnutý materiál dodatočne rozmiešavať s ďalšou zámesovou vodou alebo suchým materiálom.
Čerstvú omietku, tak isto ako aj nanesený materiál chráňte pred všetkými nepriaznivými vplyvmi, 
najmä pred rýchlym vyschnutím, vetrom, priamym slnečným žiarením, pred vysokými alebo nízkymi 
teplotami a vysokou vlhkosťou (dažďom, kondenzáciou vody). V prípade nutnosti materiál chráňte vhodným 
spôsobom, napr. zakrytím fóliou (pozor na kondenzáciu vody!). Teplota ovzdušia, materiálu a podkladu 
nesmie pri spracovaní a počas doby zrenia omietky klesnúť pod + 5 °C.

Okrem čistej vody nesmie byť do maltovej zmesi pridaná žiadna ďalšia látka či prímes. Pri použití tejto 
omietky je nutné riadiť sa všetkými súvisiacimi a platnými normami pre spracovanie tohto druhu materiálu.

Malta s obsahom trassu tvrdne pomalšie, čím nedochádza k nerovnomernému napätiu a prispieva tak 
k zamedzeniu poškodenia malty. V priebehu zrenia malty v závislosti od podmienok je nutné zaistiť 
zvlhčovanie. V priebehu prvého týždňa minimálne 1x denne, následne aspoň 2x týždenne.

Pri silne nasiakavých podkladoch pri aplikácii omietky odporúčame použiť maltový postrek.

Výdatnosť:
40 kg vrece suchej zmesi = cca 26 l čerstvej malty 
1 tona suchej zmesi = 650 l čerstvej malty.

Spotreba:

Ako murovacia malta (hr. špáry 12 mm): 
 formát tehál 2 DF, hr.steny 11,5 cm cca. 21 l / 33,5 kg na m2 
 formát tehál 3 DF, hr.steny 17,5 cm cca. 29 l / 46,5 kg na m2 

 formát tehál (29x14x6,5cm) CP hr.steny 29 cm cca. 59 l / 94,6 kg na m2 

              formát tehál (29x14x6,5cm) CP hr.steny 14 cm cca. 28 l / 45 kg na m2 



Ako omietka: 
pre hr. vrstvy 10 mm cca. 16 kg na m2

pre hr. vrstvy 15 mm cca. 24 kg na m2  

Skladovanie:
V suchu na drevených paletách.

Forma dodania:
25 kg vrecia

Upozornenie:
Maltová zmes obsahuje vápno a s vodou/vlhkosťou reaguje alkalicky. V prípade kontaktu s pokožkou 
opláchnite zasiahnuté miesta vodou. V prípade zasiahnutia očí okamžite vyhľadajte lekára. Viď tiež 
bezpečnostné upozornenia na obale produktu.

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 60%). Na ich odchýlku na stavbe je potrebné 
brať ohľad z dôvodu ovplyvňovania vlastností a časových údajov. Odporúčania a špecifikácie nezahŕňajú všetky možné varianty, 
situácie a podmienky, ktoré môžu na mieste použitia materiálu vzniknúť. Preto odporúčame výrazné odchýlky pri spracovaní 
materiálu zohľadniť a pred jeho aplikáciou vykonať vlastné skúšky, alebo si vyžiadať našu technicko-poradenskú pomoc. Uvedené 
informácie nie sú aplikovateľné pri každom použití materiálu v praxi. Technický list neobsahuje všeobecné pravidlá ani ustanovenia 
platných smerníc a noriem. Tieto je spracovateľ produktu povinný dodržiavať spolu s nadväzujúcimi predpismi. 
Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyplývajúce z ďalšieho technického vývoja výrobku a technológií. Uvedené postupy a 
riešenia nezbavujú spracovateľa materiálu zodpovednosti za overenie vhodnosti použitia tohto materiálu daným spôsobom v 
konkrétnych miestnych podmienkach. Vydaním nového technického listu strácajú platnosť predchádzajúce vydania technických 
listov.

DE: tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG, Postfach 1180, 56638 Kruft  www.tubag.de 

DE: quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück www.quick-mix.de 
CZ: quick-mix k. s. Vinohradská 82, 618 00 Brno www.quick-mix.cz 
SK: quick-mix SK s.r.o. Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder www.quick-mix.sk 
HU: quick-mix SK s.r.o. Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder www.quick-mix.hu 

Vydané: 01/12/2014  

http://www.quick-mix.sk/


 


