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Technické informácie 

Pevnosť po 28 dňoch  
(20 °C): 

 
≥ 30 N/mm2  

Zrnitosť: ≤ 4 mm 
≤ 8 mm 

Koeficient priepustnosti pre 
vodu: 

 
> 5,4 x 10-5  m/s 

Vsakovací dažďový modul:  
> 270 l/(s x ha) 

Doba spracovateľnosti:  asi 2 hodiny  

 +5 °C až +30 °C  

 3 cm – 6 cm  

 cca 3,5 l vody na 40 kg  

 vlhkej zeminy   

Teplota pri spracovaní: 

Hrúbka vrstvy: 

Spotreba vody: 

Konzistencia: 

Výdatnosť: cca 20 l zo 40 kg 

Spotreba:  cca 20 kg suchej malty/m2/10 mm hr. vrstvy 

Skladovanie:  
Forma dodania: 

Farba: 

  
 

 
 
 

 

Inteligentné stavebné hmoty 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TPM-D drenážna trasová malta na vysoké    
prevádzkové zaťaženie 

 

 
 

Cementová malta s trasom na kladenie kamenných, 
keramických a betónových dlažieb a dosiek na plochy s 
vysokým prevádzkovým zaťažením. 

 

 

 

POUŽITIE: 

• plochy s vysokou a strednou prevádzkovou záťažou 

• ako pokládková malta na prírodnú dlažbu a dlažbu z 
prírodného kameňa 

• na zhotovenie odvodňovacích žľabov a podobných konštrukcií 

  
 

KVALITA A BEZPEČNOSŤ: 

• tras podľa DIN 51043  

• cement podľa STN EN 197  

• prísady iba so schválením stavebného dozoru 

• kontrolované prísady 

• kamenivo do malty podľa STN EN 13139 

• s nízkym obsahom chrómanov podľa TRGS 613 

• kontrolovaná kvalita 
 
 
 
 
 
 

 v suchu a odborne  

 vrecia po 40 kg  

 sivá  
 

 
 

VLASTNOSTI: 

• vysoká schopnosť prepúšťať vodu 

• jednoduché spracovanie 

• jednozložková suchá minerálna zmes 

• vďaka prísade trasu pri tuhnutí nevytvára pnutie  

• dlhšia doba spracovania 

• vysoká pevnosť v tlaku 

• vysoká ťahová prídržnosť 

• znížené riziko tvorby vápenných výkvetov    

• po vytvrdnutí vysoká odolnosť proti mrazu 

• spĺňa požiadavky FGSV pracovného dokumentu 618/2 

PODKLAD: 

Drenážna trasová malta na vysoké prevádzkové zaťaženie sa 
používa na vodopriepustné nosné podklady, napr. zhutnený 
štrkový podklad alebo podobné nosné súvrstvia. Podkladové 
vrstvy musia spĺňať požiadavky na stanovené prevádzkové 
zaťaženie a musí byť zabezpečený dostatočný odvod vody 
(vsakovaním, drenážou a pod.). Pri použití na podkladovú 
vodonepriepustnú vrstvu (napr. starý betón), musí byť zaistený 
odvod vody s dostatočnou kapacitou, napr. spádovaním do 
kanalizácie a pod. 
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TPM-D drenážna trasová malta na vysoké zaťaženie    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPRACOVANIE: 

Drenážnu trasovú maltu TPM-D rozmiešajte v kontinuálnej alebo 
protibežnej miešačke do konzistencie vlhkej zeminy (cca 3,5 l 
vody na 40 kg). Správnu konzistenciu dosiahnete, pokiaľ je 
možné z malty sformovať malú guľu, ktorá sa nerozpadá a na 
povrchu sa slabo leskne. Práce nevykonávajte pri teplotách 
vzduchu a podkladu nižších ako +5 °C a vyšších ako 30 °C, alebo 
v prípade očakávaných mrazov. 

 
Zhutnenie malty TPM-D sa vykonáva stlačením malty 
dlažobnými materiálmi (jednotlivými prvkami).  Tu je nutné 
dodržať mieru zhutnenia cca 25%. Pri veľkých (ťažkých) 
dlažobných kameňoch alebo doskách môže byť nutné zhutnenie 
malty vopred. 

 
Čerstvú maltu je nutné chrániť pred vysušením a nepriaznivými 
poveternostnými vplyvmi ako mráz, prievan, priame slnečné 
žiarenie (najúčinnejšie vlhkou geotextíliou) a pred pôsobením 
priamych dažďových zrážok (napr. zavesením fólie). V tuhnúcom 
stave už malta nesmie byť ďalej spracovávaná. Odborné 
dodatočné ošetrenie má rozhodujúci vplyv na trvalú funkciu 
hotovej stavby. 

 
Uvedenie do prevádzky: 
Možné zaťaženie dlažby sa riadi teplotou a priebehom 
hydratácie malty. Uvedené lehoty a časy sa vzťahujú k teplote 
20 °C a relatívnej vlhkosti 65%. Hotové plochy sú pri vhodnom 
počasí pochôdzne po cca 24 hodinách a v obmedzenej miere 
môžu byť po 7 dňoch zjazdné pre osobné automobily. Úplné 
sprevádzkovanie s vysokou záťažou je povolené po 28 dňoch.  

 

FORMA DODANIA: 

Vrecia 40 kg  
 

 
 

UPOZORNENIE: 

Tento produkt obsahuje cement a reaguje s vodou alkalicky. 
Preto je nutné chrániť pokožku a oči. Pri kontakte dôkladne umyť 
vodou. Pri kontakte s očami je nutné okamžite vyhľadať lekára. 
Viď text na obale. 

 

 

VÝDATNOSŤ: 

cca 20 l malty zo 40 kg materiálu 

cca 500 l suchej malty z tony materiálu 
 

 

SKLADOVANIE: 

V suchu a zodpovedajúcim spôsobom. 
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TPM-D drenážna trasová malta na vysoké zaťaženie    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tieto informácie vychádzajú z početných skúšok a praktických 
skúseností. Nemožno ich uplatniť v každom prípade aplikácie. 
Preto odporúčame vykonať prípadné aplikačné pokusy.  Technické 
zmeny v rámci ďalšieho vývoja vyhradené. V ostatných prípadoch 
platia naše Všeobecné obchodné podmienky. 

 
Stav: február 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TPM-D drenážna trasová malta na vysoké   
zaťaženie 

 
 

Ďalšie informácie: 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 
Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601 853 
info@quick-mix.cz 


