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KONCENTROVANÝ KAPALNÝ FUNGICIDNÍ A INSEKTICIDNÍ PŘÍPRAVEK PRO DLOUHODOBOU 
PREVENTIVNÍ OCHRANU DŘEVA PROTI PLÍSNÍM, DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM. K 
OCHRANĚ DŘEVA V INTERIÉRU (STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, PODLAHY) I EXTERIÉRU (STŘEŠNÍ PODBITÍ, 
PERGOLY, PLOTY). 
 
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU: 
› dlouhodobá preventivní ochrana stavebního řeziva 
› účinný proti hmyzu, houbám a plísním 
› vodou ředitelný 
› určený pro interiéry i exteriéry 
› preventivně účinný pro dřevo v třídách použití 1, 2 a 3 
› testování podle evropských technických norem (EN 113, EN 330, EN 73, EN 46-1, EN 84) 
› vyráběn v systému řízení jakosti podle ISO 9001 A 14001 
 
OBLASTI POUŽITÍ: Pro povrchovou, polohloubkovou i hloubkovou impregnaci řeziva, krovů a dalšího 
stavebního dřeva při stavbách a rekonstrukcích v interiérech i v exteriérech (dle ČSN EN 335). 
Poskytuje dlouhodobou ochranu dřeva proti dřevokazným houbám (Basidiomycetes), plísním a 
dřevokaznému hmyzu. Po zaschnutí je možné použít další krycí nátěry. 
 
TYPOVÉ OZNAČENÍ DLE ČSN 49 0600-1: FB, IP, P, 1, 2, 3, D, SP 
 
ÚČINNÉ LÁTKY:  
Alkylbenzyldimethylamonium chlorid, Kyselina boritá  
 
DÁLE OBSAHUJE: 2-aminoethanol 
 
OBSAH TĚKAVÝCH LÁTEK: A/e, VŘNH 130 g/l, obsahuje 6,4 g/l v aplikačním roztoku 
 
RELATIVNÍ HUSTOTA (při 20 °C): 1,08 – 1,10 
HODNOTA pH (při 20 °C): 8,0–8,5 
 
VLASTNOSTI A VZHLED OŠETŘENÉHO DŘEVA:  
Výrobek po naředění vsakuje do dřeva, na povrchu ošetřeného dřeva netvoří vrstvu, ošetřené dřevo 
nezapáchá. Bezbarvá varianta produktu může zabarvit dřevo lehce do žluta. 
 
APLIKACE: nátěr, postřik, máčení, vakuo-tlaková impregnace (pouze bezbarvá varianta) 
 
BAREVNÉ VARIANTY: bezbarvý, hnědý a zelený 
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TECHNOLOGICKÉ APLIKAČNÍ POSTUPY:  
1. PREVENTIVNÍ OCHRANA DŘEVA NÁTĚREM A POSTŘIKEM 
Před použitím promíchejte! Nátěr a postřik se provádí při teplotách +5 až +30 °C tak, aby se dosáhlo 
celistvého a stejnoměrného nánosu ochranného prostředku na celém povrchu dřeva. Počet nátěrů 
nebo postřiků se řídí požadovaným příjmem a kvalitou opracování dřeva. K dosažení požadovaného 
příjmu (viz tabulka spotřeby a příjmu) je obvykle potřeba dvou aplikací. Následující nátěr nebo postřik 
se provádí až po zaschnutí předcházejícího (za 4–24 hod.). Dřevo určené k zabudování do exteriéru 
(třída použití 3) je možné ošetřit nátěrem nebo postřikem za předpokladu, že ošetřená plocha bude 
následně překryta vhodným krycím nátěrem. 
 
2. PREVENTIVNÍ OCHRANA DŘEVA MÁČENÍM 
Ochrana dřeva máčením se provádí ve vhodných nádržích (např. vanách). Údaje o koncentracích a 
minimálních příjmech jsou uvedeny v tabulce spotřeby a příjmu. 
 
ŽIVOTNOST PROVEDENÉ OCHRANY:  
› Třída použití 1 a 2 (interiér) – časově neomezená 
› Třída použití 3 (exteriér) – 10 let, poté kontrola stavu ochrany ve dvouletých intervalech 
 
DOBA POUŽITELNOSTI: 36 měsíců 
 

DOPORUČENÁ APLIKACE A ŘEDĚNÍ PŘÍPAVKU 

TŘÍDA POUŽITÍ 
DLE ČSN EN 335 

METODA APLIKACE 

ŘEDĚNÍ 
KONCENTRÁTU 

BOCHEMIT : 
VODA 

MIN. PŘÍJEM 
KONCENTRÁTU 

Interiér (1-2) 

nátěr, postřik (1-2x) 1:9 20 g/m2 

máčení  1:19–1:6 20 g/m2 

vakuo-tlaková impregnace*** max. 1:99 5 kg/m3 

Exteriér (3) 

nátěr, postřik (2x)* 1:9-1:6 40 g/m2 

máčení (45 min–8 hod)* 1:10-1:4 40 g/m2 

dlouhodobé máčení (8–24 hod)** 1:19-1:9 50 g/m2 

vakuo-tlaková impregnace**/*** max. 1:49 15 kg/m3 

* pouze s vhodným krycím nátěrem (např. Bochemit Estetik)/ ** bez krycího nátěru/ *** pouze 
bezbarvá varianta/ **** hodnoty slouží pro orientaci, skutečné dosahované příjmy mohou kolísat a 
závisí na povrchové struktuře dřeva 
 
VELIKOST BALENÍ: 5 kg, 15 kg, 50 kg, 600 kg 
 
SKLADOVÁNÍ:  
Přípravek skladujte v originálních dobře uzavřených obalech odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
Skladovací teplota: -15 až +30 °C. Případné promrznutí přípravku neovlivní jeho účinnost. 
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TECHNICKÝ SERVIS: 
› nabídka konduktometrů pro měření koncentrace aplikačního roztoku v provozních podmínkách 
› laboratorní analýza účinných látek v aplikačním roztoku a ve dřevě 
 
KOMPATIBILITA S JINÝMI PRODUKTY:  
Bochemit QB Profi není určen k míchání s jinými produkty. Nedoporučuje se míchat Bochemit QB 
Profi s jiným výrobkem ani ve formě pracovních roztoků, pokud jejich kompatibilita nebyla předem 
ověřena a potvrzena v laboratoři Bochemie. 
 
UPOZORNĚNÍ:  
Pouze pro profesionální použití. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození 
očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit 
plod v těle matky. Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. (varianta zelený: Může 
vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo 
dýchací potíže.) Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nevdechujte páry/aerosoly. Zabraňte 
uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné 
brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 
svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
 
PRVNÍ POMOC: 
Při vdechnutí: odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické 
námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: vypláchnout ústa pitnou vodou, 
vypít 0,5 litru pitné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit rychlou lékařskou pomoc. 
 
LIKVIDACE:  
Obaly po důkladném vyprázdnění a vypláchnutí předejte k likvidaci specializované firmě. Oplachová 
voda se použije pro přípravu pracovních roztoků. Případné zbytky přípravku je nutno zneškodňovat 
jako nebezpečný odpad. 
 
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o 
přípravku. 
 
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.  
 
Datum revize: 26. 3. 2018 
 
 
 
 
 
DISTRIBUTOR: 
BOCHEMIE WOOD CARE s.r.o. 
Lidická 326, 735 81 Bohumín, Česká republika  
E: bochemie@bochemie.cz 
www.bochemie.cz  
 

mailto:bochemie@bochemie.cz
http://www.bochemie.cz/
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TECHNICKÝ LIST 
 

Sanační omítka podkladní WTA 014   
 

Porézní podkladní omítka pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva 
 

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: 

 porézní omítka pro vyrovnání hrubých nerovností v podkladu – součást sanačního 
omítkového systému 

 vhodná pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného zdiva (včetně zdiva 
s nízkou pevností) 

 určená speciálně pro sanační omítkové systémy Cemix ve vnějším i vnitřním prostředí 

 aplikuje se strojně nebo ručně v jedné nebo více vrstvách (tloušťka jedné vrstvy 
minimálně 10 mm) 

 vykazuje vynikající schopnost ukládání solí pro silně zasolená zdiva 

 

 
SLOŽENÍ: Minerální plnivo, cement, vápenný hydrát a speciální přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti omítky. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Malta pro vnější / vnitřní omítku (GP) podle EN 998-1, kategorie CS II a Wc 0 ; 
podkladní omítka – WTA (podle směrnice WTA 2-9-04/D) 

Pevnost v tlaku (kategorie CS II) 1,5 až 5,0 MPa Reakce na oheň tř. A1 
Přídržnost – způsob odtržení (FP) min. 0,2 MPa (FP: B) Objemová hmotnost zatvrdlé malty 1100-1400 kg/m3 
Faktor difuzního odporu vodní páry  max. 18 Součinitel tepelné vodivosti  max. 0,45 W/m.K *) 
Kapilární absorpce vody (kategorie Wc 0 ) není předepsána Pórovitost (porézní omítky) min. 45 % 
Trvanlivost – počet cyklů **) min. 10 Doba zpracovatelnosti min. 1,5 hod. 
Kapilární absorpce vody W24 ***) 
(po 24 hodinách)      

min. 1,0 kg/m2 Obsah vzduchu v čerstvé maltě min. 20 % 

Hloubka vniknutí vody h min. 5 mm Konzistence (rozliv) (170  5) mm 
 

Vlastnosti při strojním zpracování (WTA 2-9-04/D) 

Obsah vzduchu v čerstvé maltě min. 20 % 
Objemová hmotnost čerstvé malty 1250 až 1500 kg/m3 
Pórovitost (porézní omítky) min. 45 % 

*) 
**) 

***) 

tabulková hodnota 
zkouška mrazuvzdornosti malty podle ČSN 72 2452 
označení W24 podle WTA 2-9-04/D 

 
 

INFORMATIVNÍ 
Zrnitost 0-1,2 mm 

Množství záměsové vody: 
na 1 kg suché směsi 0,22-0,28 l/kg 
na 1 pytel (30 kg) 6,6-8,4 l 

Vydatnost cca 1100 kg/m3 
Doporučená tloušťka vrstvy provedené omítky 15 mm 
Spotřeba malty při doporučené vrstvě cca 16,5 kg/m2 
Vydatnost – plocha omítnutá z jednoho pytle při doporučené vrstvě cca 1,8 m2 

POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20  2) °C a (65  5) % relativní vlhkosti vzduchu. 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU: V sanačních systémech Cemix tvoří podklad pro podkladní omítku Cemix Sanační podhoz WTA (044). 

ZPRACOVÁNÍ: Při aplikaci sanačních omítek Cemix se postupuje podle technologických pokynů Pracovní postup Cemix: Sanační omítky  
na vlhké zdivo. Podkladní omítka se nanáší strojně (zpracovává se omítacími stroji se speciálním výtlačným šnekem a domíchávačem) nebo 
ručně (míchání ruční vrtačkou s nástavcem cca 3 min). Omítku je nutno rozmíchat do homogenní hladké konzistence tak, aby byl vytvořen 
dostatečný objem vzdušných pórů  20 %. Omítka se nanese na upravený podklad v potřebné tloušťce (min. 10 mm). Nerovnosti zdiva  
se zarovnají touto omítkou tak, že se zdivo překryje ve vrstvě 10-20 mm – podhoz a hloubka spár se nezapočítává. Povrch omítky se zdrsní.  
Po 14 denní technologické přestávce se nanese vrstva sanační jádrové omítky Cemix Sanační omítka WTA (024) v tloušťce 15-25 mm.  
Pro omítání vnitřních prostor v zimním období platí opatření uvedená v dokumentu Pracovní postup Cemix: Aplikace výrobků v zimním období. 
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UPOZORNĚNÍ: 
 Pro navrhování, přípravu a provádění omítek platí EN 13914-1, EN 13914-2 (ČSN 73 3715 pro vnitřní omítkové systémy) a směrnice WTA 2-9-04/D. 
 K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. 
 Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřípustné. 
 Směs lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu nad + 5 ºC! Při očekávaných mrazech nepoužívat! 
 Nespotřebované zbytky smíchat s vodou a nechat vytvrdnout – lze likvidovat jako stavební odpad, kontaminované obaly likvidovat jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). 
 Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací. 

 
PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Viz bezpečnostní list výrobku. 
 
SKLADOVÁNÍ: Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Při dodržení uvedených podmínek 
je skladovatelnost 6 měsíců od data vyznačeného na obalu. 
 
EXPEDICE: Suchá směs se dodává v papírových pytlích po 30 kg. 
 
KVALITA: Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu kvality  
podle ISO 9001 (průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, OS 1020). Na výrobek je vydán certifikát podle směrnice WTA 2-9-04/D. 
 
SLUŽBY:  Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servisní a poradenská činnost. 
 Poradenská a servisní služba včetně odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity. 
 
VÝROBCE: LB Cemix, s.r.o., 373 12 Borovany, Tovární 36 
 
PLATNOST: Od 1. 1. 2018 
Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou 
výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. 
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TECHNICKÝ LIST 
 

Sanační omítka WTA 024    
 

Omítka pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva 
 

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: 

 sanační jádrová omítka pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného cihelného, 
kamenného nebo smíšeného zdiva 

 určená speciálně pro sanační omítkové systémy Cemix ve vnějším i vnitřním prostředí 

 aplikuje se strojně nebo ručně v jedné nebo více vrstvách (tloušťka jedné vrstvy musí být 
min. 10 mm; celková tloušťka musí být nejméně 20 mm a neměla by být větší než 40 mm) 

 vykazuje vynikající propustnost pro vodní páru a schopnost zachycování solí 
 

 
SLOŽENÍ: Minerální plnivo, cement, vápenný hydrát a speciální přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty. Omítku je možno dodat 
i s protiplísňovými přísadami. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Sanační malta (R) podle EN 998-1, kategorie CS II; 
sanační omítka – WTA (podle směrnice WTA 2-9-04/D) 

Pevnost v tlaku (kategorie CS II) 1,5 až 5,0 MPa Reakce na oheň tř. A1 
Poměr pevností tlak / tah za ohybu max. 3 Objemová hmotnost zatvrdlé malty 1100-1400 kg/m3 
Přídržnost – způsob odtržení (FP) min. 0,2 MPa (FP: B) Součinitel tepelné vodivosti  max. 0,45 W/m.K *) 
Faktor difuzního odporu vodní páry  max. 12 Pórovitost min. 40 % 
Trvanlivost – počet cyklů **) min. 10 Odolnost vůči působení solí vyhovuje zkoušce 
Penetrace vody po zkoušce kapilární 
absorpce vody (hloubka vniknutí vody h) 

max. 5 mm 
Kapilární absorpce vody W24 ***) 
(po 24 hodinách)      

min. 0,3 kg/m2 

Schopnost zadržovat vodu min. 85 % Doba zpracovatelnosti min. 1,5 hod. 
Obsah vzduchu v čerstvé maltě min. 25 % Konzistence (rozliv) (170  5) mm 
Objemová hmotnost čerstvé malty 1150-1400 kg/m3   

 

Vlastnosti při strojním zpracování (WTA 2-9-04/D) 

Obsah vzduchu v čerstvé maltě 25-30 % Pórovitost min. 40 % 
Objemová hmotnost čerstvé malty 1150-1400 kg/m3   

*) 
**) 

***) 

tabulková hodnota 
zkouška mrazuvzdornosti malty podle ČSN 72 2452 
označení W24 podle WTA 2-9-04/D 

 
 

INFORMATIVNÍ 
Zrnitost 0-1,2 mm 

Množství záměsové vody: 
na 1 kg suché směsi 0,24-0,28 l/kg 
na 1 pytel (30 kg) 7,2-8,4 l 

Vydatnost cca 1050 kg/m3 
Doporučená tloušťka vrstvy provedené omítky 20  mm 
Spotřeba malty při doporučené vrstvě cca 21 kg/m2 
Vydatnost – plocha omítnutá z jednoho pytle při doporučené vrstvě cca 1,4 m2 

POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20  2) °C a (65  5) % relativní vlhkosti vzduchu. 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU: V sanačních systémech Cemix tvoří podklad pro sanační omítku Cemix Sanační podhoz WTA (044) nebo 
Cemix Sanační podkladní omítka WTA (014). Úprava podkladu je popsána v technickém listu Cemix Sanační podhoz WTA (044). 

ZPRACOVÁNÍ: Při aplikaci sanačních omítek Cemix se postupuje podle technologických pokynů Pracovní postup Cemix: Sanační omítky  
na vlhké zdivo. Sanační omítka WTA se nanáší strojně (zpracování omítacími stroji se speciálním výtlačným šnekem a domíchávačem) nebo 
ručně (míchání ruční vrtačkou s nástavcem cca 3 min). Omítku je nutno rozmíchat do homogenní hladké konzistence tak, aby byl vytvořen 
dostatečný objem vzdušných pórů  25 %. Omítka se nanese na upravený podklad v potřebné tloušťce. K zajištění odsolovacích vlastností  
by celková tloušťka souvrství sanačního systému Cemix neměla být menší než 20 mm – v kombinaci s podkladní porézní omítkou, Cemix Sanační 
omítka podkladní WTA (014), nesmí být menší než 25 mm (přitom vrstva sanační omítky WTA musí být min. 15 mm) – podhoz a hloubka spár  
se nezapočítává.  
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V případě nutnosti provedení tloušťky větší než 25 mm je nutné provádět nanášení ve dvou vrstvách (min. interval mezi vrstvami 14 dní). Minimální 
doba zrání jádrové omítky se počítá 1 den na 1 mm nanášené vrstvy. Jako vrchní omítka se doporučuje Cemix Sanační omítka štuková (034),  
ve vnitřním prostředí případně Cemix Vnitřní štuk (033). Pro omítání vnitřních prostor v zimním období platí opatření uvedená v dokumentu 
Pracovní postup Cemix: Aplikace výrobků v zimním období. 
 
UPOZORNĚNÍ:  
 Pro navrhování, přípravu a provádění omítek platí EN 13914-1, EN 13914-2 (ČSN 73 3715 pro vnitřní omítkové systémy) a směrnice WTA 2-9-04/D. 
 K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. 
 Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřípustné. 
 Směs lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu nad + 5 ºC! Při očekávaných mrazech nepoužívat! 
 Nespotřebované zbytky smíchat s vodou a nechat vytvrdnout – lze likvidovat jako stavební odpad, kontaminované obaly likvidovat jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). 
 Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací. 

 
PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Viz bezpečnostní list výrobku. 
 
SKLADOVÁNÍ: Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Při dodržení uvedených podmínek 
je skladovatelnost 6 měsíců od data vyznačeného na obalu. 
 
EXPEDICE: Suchá směs se dodává v papírových pytlích po 30 kg na paletách krytých fólií. 
 
KVALITA: Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu kvality  
podle ISO 9001 (průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, OS 1020). Na výrobek je vydán certifikát podle směrnice WTA 2-9-04/D. 
 
SLUŽBY:  Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servisní a poradenská činnost. 
 Poradenská a servisní služba včetně odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity. 
 
VÝROBCE: LB Cemix, s.r.o., 373 12 Borovany, Tovární 36 
 
PLATNOST: Od 1. 3. 2015 
Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou 
výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. 
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TECHNICKÝ LIST 
 

Sanační podhoz WTA 044   
 

Sanační malta pro úpravu podkladu 
 

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: 

 sanační postřik (podhoz) pro úpravu podkladu pod sanační jádrové omítky 

 omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného zdiva (cihly, kámen, beton) 

 určený speciálně pro sanační omítkové systémy Cemix ve vnějším i vnitřním prostředí  

 aplikuje se ručně i strojně – stupeň pokrytí podkladu 50-75 % 

 výrazně zlepšuje adhezi následně aplikovaných vrstev k běžným zdicím materiálům  

 
SLOŽENÍ: Kamenivo, cement a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty. Směs je možno dodat s protiplísňovými přísadami. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Malta pro vnější / vnitřní omítku (GP) podle EN 998-1, kategorie CS III a Wc 0 ; 
podhoz (podle směrnice WTA 2-9-04/D) 

Pevnost v tlaku (kategorie CS III) 3,5 až 7,5 MPa Reakce na oheň tř. A1 
Přídržnost – způsob odtržení (FP) min. 0,3 MPa (FP: B) Objemová hmotnost zatvrdlé malty 1550-1750 kg/m3 
Kapilární absorpce vody (kategorie Wc 0 ) není předepsána Součinitel tepelné vodivosti  max. 0,74 W/m.K *) 
Trvanlivost – počet cyklů **) min. 10 Doba zpracovatelnosti min. 2 hod. 

Hloubka vniknutí vody h: 
po 1 hod. min. 5 mm 

Faktor difuzního odporu vodní páry  max. 18 
po 24 hod. 

h = tloušťce  
zkušebního tělesa 

*) 
**) 

tabulková hodnota 
zkouška mrazuvzdornosti malty podle ČSN 72 2452 

 
 

INFORMATIVNÍ 
Zrnitost 0-4 mm 

Množství záměsové vody: 
na 1 kg suché směsi 0,23-0,27 l/kg   **) 
na 1 pytel (25 kg) 5,7-6,8 l 

Vydatnost cca 1500 kg/m3 
Doporučená tloušťka vrstvy (aplikace síťovitě) 4 mm 
Spotřeba při doporučené vrstvě cca 3,8 kg/m2 
Vydatnost – plocha omítnutá z jednoho pytle při doporučené vrstvě cca 7 m2 

**) Konzistence pro zpracování – prostý rozliv (200  10) mm 
POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20  2) °C a (65  5) % relativní vlhkosti vzduchu. 

 
PŘÍPRAVA PODKLADU: Nejprve je nutné zjistit druh a technický stav zdiva, provést analýzu odebraných vzorků na vlhkost a salinitu a stanovit 
vhodné sanační opatření ve spolupráci se sanačním technikem. Vrstva staré omítky se odstraní do výšky nejméně 800 mm (při tloušťce zdiva 
nad 600 mm do výšky, která se rovná 1 ½ násobku tloušťky zdiva) nad viditelnou hranici poškození (zavlhnutí), spáry se proškrábou do hloubky 
cca 20 mm (podle statického stavu zdiva), zdivo se očistí ocelovým kartáčem a odstraní se zbytky malty a prachu. Trhliny ve zdivu a výrazné 
nerovnosti po uvolněných cihlách se vyspraví nebo zaplní touto zahuštěnou maltou. Při aplikaci sanačních omítek se postupuje podle 
technologických pokynů pro příslušné Pracovní postup Cemix: Sanační omítky na vlhké zdivo. 

ZPRACOVÁNÍ: Suchá směs se vsype do předepsaného množství vody a důkladně se rozmíchá v bubnové míchačce na homogenní hmotu. 
Podhoz se nanáší na očištěné zdivo síťovitě tak, aby pokrytí zdiva bylo cca 50-75 %. Pro strojní nanášení se používá omítací stroj se standardním 
příslušenstvím, se stejným plošným pokrytím jako u ručního nanášení. Maximální tloušťka vrstvy je 5 mm – podhoz nesmí vyplňovat spáry 
ve zdivu. Podhoz se nechá min. 24 hodin zatvrdnout a teprve poté se nanáší další sanační omítky podle technologických pokynů pro sanační 
systémy Cemix. Pro omítání vnitřních prostor v zimním období platí opatření uvedená v dokumentu Pracovní postup Cemix: Aplikace výrobků 
v zimním období. 
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UPOZORNĚNÍ 
 Pro navrhování, přípravu a provádění omítek platí EN 13914-1, EN 13914-2 (ČSN 73 3715 pro vnitřní omítkové systémy) a směrnice WTA 2-9-04/D. 
 K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. 
 Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřípustné. 
 Směs lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu nad + 5 ºC! Při očekávaných mrazech nepoužívat! 
 Neaplikovat za přímého oslunění. 
 Nespotřebované zbytky smíchat s vodou a nechat vytvrdnout – lze likvidovat jako stavební odpad, kontaminované obaly likvidovat jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). 
 Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací. 

 
PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Viz bezpečnostní list výrobku. 
 
SKLADOVÁNÍ: Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Při dodržení uvedených podmínek 
je skladovatelnost 6 měsíců od data vyznačeného na obalu. 
 
EXPEDICE: Suchá směs se dodává v papírových pytlích po 40 kg na paletách krytých fólií.  
 
KVALITA: Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu kvality  
podle ISO 9001 (průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, OS 1020). Na výrobek je vydán certifikát podle směrnice WTA 2-9-04/D. 
 
SLUŽBY:  Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servisní a poradenská činnost. 
 Poradenská a servisní služba včetně odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity. 
 
VÝROBCE: LB Cemix, s.r.o, Tovární 36, 373 12 Borovany 
 
PLATNOST: Od 1. 1. 2018 
Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou 
výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. 



EntsalzungskompresseEntsalzungskompresse
Suchá maltová směs pro snížení obsahu solí v povrchové vrstvě

OdstínOdstín DostupnostDostupnost
Počet kusů na paletě 25

BaleníBalení 30 kg30 kg

Typ balení papírový pytel

Kód obalu 30

Číslo výrobkuČíslo výrobku

1070 ◼

SpotřebaSpotřeba Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.

Oblasti použitíOblasti použití Nedestruktivní snížení obsahu soli v procesu komprese podle směrnice WTA 3-13-01■

Vlastnosti výrobkuVlastnosti výrobku Vysoce účinný kompresní materiál založený na kombinaci aktivních minerálních složek a
celulózy.

■

Bez cementu a vápna■
Optimalizovaný transport vlhkosti a solí pomocí kapilárně aktivní lehké přísady■
Snadné odstranění bez zbytků■
Účinný mechanismus „odsolovací obětovaná vrstva“■

Údaje o výrobkuÚdaje o výrobku

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Plošná hmotnost Cca 1,4 kg/dm³

Záměsová voda 10-11 l / 30 kg

Přípravné prácePřípravné práce Požadavky na podkladPožadavky na podklad
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.

■

Příprava podkladuPříprava podkladu
Podklad předem navlhčete deionizovanou vodu.

■

Příprava směsiPříprava směsi

Technický listTechnický list
Číslo výrobku 1070
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Příprava směsiPříprava směsi MícháníMíchání
Nalijte destilovanou nebo deionizovanou vodu do čisté nádoby a přidejte suchou maltu.
Důkladně a rovnoměrně míchat míchadlem asi 3 minuty, až je směs homogenní a má
správnou konzistenci pro zpracování.

■

ZpracováníZpracování

Naneste přípravek v tloušťce vrstvy 10 – 20 mm.
Po dostatečné době komprese pečlivě odstraňte a v případě potřeby opakujte aplikaci
(doprovodné testování).

Podmínky při zpracováníPodmínky při zpracování
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tuhnutí.

■

Upozornění přiUpozornění při
zpracovánízpracování

Před a po použití zanalyzujte obsah soli (BRiFA).
Průběžně kontrolujte proces schnutí, případně chraňte před příliš rychlým vyschnutím.
Vysušený kompresní materiál (obětovanou vrstvu) ihned odstraňte.
Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

UpozorněníUpozornění Používejte respirátor (viz bezpečnostní list).
Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!
Vždy provádějte vzorové plochy!
Další informace naleznete ve směrnici WTA 3-13-01/D.

Nářadí / čištěníNářadí / čištění Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

Skladování / trvanlivostSkladování / trvanlivost Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

Bezpečnostní údajeBezpečnostní údaje Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a
ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci
odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat
společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data
byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako
orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná.
Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny
a popisují naše produkty a informují o jejich použití
a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na
základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných
pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb
nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální
případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést
zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou
vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně
určenému účelu, je technické poradenství v oblasti
použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle
nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak
platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje
poslední vydání Technického listu.

Technický listTechnický list
Číslo výrobku 1070
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Gabex s.r.o., Barchov 21, 530 02 Pardubice, tel/fax: 466 971 575, e-mail info@ gabex.cz, www.gabex.cz 
 

 

IGLÚ 
Izolace proti vlhkosti a radonu 

 

 

 
 
 
  detail zámků nožiček 
 
 
 
 
 
 
 
Technický popis: 
materiál: recyklovaný plast 
nosnost tvarovky (před zalitím betonem): 150 kg  
• Tvarovky IGLÚ slouží k jednoduché výstavbě celoplošné dutiny mezi zemí a podlahou 

uvnitř základové desky.  
• Celoplošná dutina dokonale odděluje stavbu od podloží a vytváří meziprostor, v němž se 

vlhkost a případný radon z podloží spojí s proudícím vzduchem a jsou odváděny mimo 
objekt napojenými odvětracími komínky. 

Využití:  
- odvedení vlhkosti 
- odvedení radonu 
- meziprostor proti prorůstání kořenů 
- domovní vsakovací systém 
 

čistý 
půdorys 
tvarovky 

výška pod 
obloukem 

V1 

max. 
průměr 

trubky A1 

max. 
průměr 

trubek B2 

spotřeba 
betonu do 
výšky H 

hmotnost 
tvarovky 

výška 
tvarovky 

V 
cm cm cm cm m3/m2 ks/kg 

4 cm 50 x 50 3 3 3 0,004 0,77 
8 cm 50 x 50 4,5 4,5 4,5 0,012 1,24 

12 cm  50 x 50 8 8 8 0,016 1,25 
16 cm 50 x 50 11 11 9,5 0,034 1,30 
20 cm 50 x 50 13 13 10 0,035 1,45 
27 cm 50 x 50 21 21 16 0,040 1,65 
35 cm  50 x 50 29 25,5 14,5 0,056 1,85 
40 cm 50 x 50 34 27,5 15 0,060 2,00 
45 cm 50 x 50 39 27 14,5 0,065 2,10 
50 cm 50 x 50 43 26,5 14 0,067 2,15 
55 cm  50 x 50 44 25,5 13,5 0,090 2,40 
65 cm 71 x 71 60,7 45 25 0,112 4,60 
70 cm 71 x 71 65,7 45 25 0,114 4,76 
75 cm 71 x 71 70,7 45 25 0,117 4,87 
80 cm 71 x 71 75,7 45 25 0,118 5,35 
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Postup práce: 
1. Příprava podkladu v místě pokládky 
- na urovnanou zeminu nejdříve navezeme štěrk, který se zhutní na výšku přibližně 10 cm (dle 
výsledného zatížení podlahy) 
- příprava vyvedení odvětracích komínků z dutiny 
2. Pokládka elementů IGLÚ 
- tvarovky klademe jednotlivě za sebou tak, aby  do sebe zapadaly jednotlivé zámky a 
nevznikaly tak mezery 
- potřebné zařezávání tvarovek provedeme pomocí elektrického nářadí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pokládka kari sítě 
- po dokončení pokládky všech elementů rozložíme na vrch kari síť  
- takto připravený podklad můžeme zalít betonem 
4. Zalití elementů betonem a vylití desky nad elementy 
Výška betonové desky nad nejvyšším místem tvarovky odpovídá charakteru zatížení  hotové 
podlahy. Objem betonu potřebného na zalití podpůrných nožiček rozložených tvarovek  a 
další technické parametry naleznete v přiložené tabulce: 
* Některé další podmínky, které je nutno dodržet :  
- Eventuální prováděná kontrakční spára v nosné betonové desce musí být provedena v místě 
s nejtenčí betonovou vrstvou  tzn. nad obloukem 
- Statické parametry podlahy platí až po 28 dnech zrání betonu, případě změn údajů nosnosti 
je třeba statickou část projektu přepočítat 
 
 
 



  
  

 

 
 

KOMPAKT VAH TECHNICKÝ LIST 
 

Sanační výztuž z nerezové oceli, speciálního šroubovicového – helikálního tvaru, k dodatečnému lepení 
do zděných a betonových konstrukcí pro zvýšení jejich únosnosti. 
 

Vlastnosti 
» Výztužné pruty dodávány v délce 10 m 
» Jednoduchá manipulace 
» Krácení pákovými nůžkami 
» Vysoké pevnostní charakteristiky 
 
Použití 
» Pro zesilování zděných a betonových konstrukcí. 

Výroba 
» Válcováním a tažením za studena, krácena do 

přepravních délek 10 m. 
 
Typ oceli 
» Označení dle norem ČR, D, a USA 
» AISI – Američan Iron and Steel Institute, UNS - 

Unified Numbering systém
 

 
 

Průřezové a pevnostní charakteristiky 
 

 
 

 
 

 
 

               
 

V ýš e  u v ed e n é  ú d a j e  j s o u  v ýs l e dk em  t ec h n i ck é ho  v ýv o j e  a  p r ak t i c k ýc h  zk uš e n os t í  v ý r o b c e .  S p r áv n é  a  ú s pě š né  p ou ž i t í  t o ho t o  
v ýr o bk u  j e  m im o  k on t ro l u  v ý r o bc e .  Z a  šk o d y  v zn i k l é  n e do d r že n ím  te c hn o lo g i ck é h o  p os t up u  v ýr o b c e  n e n es e  zo d p o vě d n o s t .  

 

D a Č  ČR  

Značka dle 
DIN EN 10088-3 
ČSN EN 10088-3 

Číslo označení Staré označení 
Starší standardní 

označení dle AISI / UNS 

X5CrNi 18-10 1.4301 17240 304Cu / S30400 

Ozn./Ø mm Plocha mm
2 Pevnost v tahu 

MPa 
Mezní síla v tahu 

kN 
Normová mez 

kluzu MPa 

KOMPAKT VAH 6 8 900 7,2 745 

KOMPAKT VAH 8 10 880 8,8 745 

KOMPAKT VAH 10 13 823 10,7 640 

Profil mm 
Počet profilů / průřezová plocha výztuže A mm

2
 

1 2 3 4 

6 8 16 24 32 

8 10 20 30 40 

10 13 26 39 52 

Ozn./Ø mm Stoupavost mm
 

Hmotnost kg/mm Hmotnost kg/10m 

KOMPAKT VAH 6 25 0,000067 0,66907814 

KOMPAKT VAH 8 30 0,000079 0,78603427 

KOMPAKT VAH 10 50 0,000111 1,11390476 
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KOMPAKT MPC 50   TECHNICKÝ LIST 
 

Malta polymercementová, mikroarmovaná vodotěsná hmota pro dodatečné lepení speciálních nenapjatých 
výztuží do zděných a betonových konstrukcí, dále pro sanace poškozených betonových konstrukcí. 
 
Vlastnosti 
MPC 50 je dvousložková hmota. Složka A je polymerová disperze. Suchá složka B je z jemného křemitého písku, 
portlandského cementu, antikorozních aditiv, mikroarmovacích vláken a dalších speciálních dodatků.  
 
» Vysoká přilnavost k podkladu 
» Výborná aplikovatelnost ručními i pneumatickými aplikátory 
» Tixotropní vlastnosti umožňují nanášení na svislé plochy v tloušťce 2 cm bez ztékání 
» Vysoké pevnostní charakteristiky 
» Oproti srovnatelným výrobkům disponuje lepší zpracovatelností před i po nanesení na stavební konstrukci 
» Při tuhnutí a tvrdnutí nedochází k objemovým změnám 
 
Použití 
» Pro lepení speciální nerezové šroubovicové – helikální výztuže, taktéž betonářské výztuže do drážek a vrtů, při 

zesilování zděných a betonových konstrukcí dodatečně vkládanou výztuží 
» Pro srovnávání betonových povrchů 
» Pro reprofilace betonových stropnic, schodů atd. 
 
Technické údaje 

Pracovní teplota od + 5 do + 30 C 

Doba zpracování rozmíchané hmoty cca 45 min 

Tloušťka vrstvy max. 15 mm v jednom nánosu 

Orientační spotřeba 3 l / 7 bm drážky pro helikální výztuž KOMPAKT 

Záruční doba a skladování 12 měsíců v suchém prostoru 

 
3 l – sada (6,5 kg) 

3 l – sada (6,5 kg) 

Min. pevnost v tlaku po 28 dnech (OER) 50 MPa 

Min. pevnost v ohybu po 28 dnech (OER) 10 MPa 

Min. přilnavost k betonu po 28 dnech (OER) 2 MPa 

Objemová hmotnost čisté směsi 2003,9 kg / m 
3 

 
Podklad 
Povrch ploch v drážkách a vrtech a na sanovaných plochách u zdiva a betonu musí být čistý, bez mastných skvrn, 
oleje, prachu, zbaven nesoudržných částí a podobných nečistot. Nesoudržné části betonu obsahující chloridy 
odstraníme pískováním, otlučením apod. při reprofilacích betonu se na koncích zkorodovaných armatur doporučuje 
odstranit beton tak, aby odkryl několik cm jejich nezkorodované části. V případě silné koroze, která postihuje více 
jak 30% odkrytých armatur odstraníme i zdravý beton do hloubky cca 20 mm a zkorodované armatury vyměníme. 
Před nanášením podklad řáděn navlhčíme vodou, stojící vodu odstraníme. 

     

 

 
   V ýš e  uv e d e né  úd a je  j so u  v ýs l edk em  te c hn i ck éh o  v ýv o j e  a  p r ak t i c k ýc h  z k u š en o s t í  v ý r o b ce .  S p r áv n é  a  ús p ěš n é  p o u ž i t í  t o h o to  

   v ýr o bk u  j e  m im o  k o n t r o l u  v ý r ob c e .  Za  šk o d y  v zn i k l é  ne d o d r že n ím  t ec h n o l o g i ck éh o  po s t u pu  v ýr o b ce  n en e se  zo d p ov ě d n os t .  
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Míchání 
Do 10l prázdného kyblíku vsypeme celé balení suché složky B, vlijeme celé balení disperze A. Mícháme míchacím 
nástavcem na vrtačku s minimálními otáčkami až do dosažení homogenní tvrdé plastické konzistence bez hrud. 
Konzistenci malty můžeme před nanášením upravit dodáním maximálně 0,1l vody. Je zakázáno přidávat do 
připravené hmoty další materiál nebo vodu. 
 

Aplikace 
Před nanášením malty MPC 50 řádně připravíme podklad. 
Při dodatečném vyztužování do drážky nanášíme pomocí aplikační pistole souměrnou vrstvu hmoty na zadní stěnu 
v tloušťce 20 mm. Před vložením výztužného prutu spárovací špachtlí zatlačíme hmotu dokonale k zadní stěně a 
zajistíme rovnoměrnost vrstvy. Další krycí vrstvu nanášíme před zatuhnutím vrstvy první. Pokud se jedná o poslední 
vrstvu, zarovnáme jí spárovací špachtlí v závislosti na dalších úpravách. 
Kotevní hmota je po namíchání zpracovatelná v závislosti na okolní teplotě cca do 45 min., při kontinuelním 
promíchávání i déle. Po 24 hodinách má cca 30 % své konečné pevnosti, které dosahuje po 10-ti dnech. 
Garantovaná pevnost je dle platných norem po 28 dnech. Při aplikaci nesmí být teplota nižší než 0°C, dle platných 
norem nižší než 5°C min. po dobu 24 hodin. Po 24 h je nutno místo aplikace chránit proti mrazu nižšímu než -5°C 
po dobu 10 dní, dle platných norem nemá klesnout pod 0°C. Kotevní maltu je možné modifikovat nemrznoucími 
přísadami do betonu. 
Při aplikaci do vrtu trubicovým nástavcem na pistoli se musí nástavec volně pohybovat ve vrtu již před aplikací na 
sucho. Pak při injektáži do vypláchnutého vrtu je aplikační sada samovolně pomalu vytlačována z vrtu tlakem 
injektované hmoty. 
Pro opravy menších poškození betonu rozmícháme maltu do středně plastické konzistence, aby se dala nanášet 
hladítkem nebo zednickou lžící. Při sanacích větších poškození do hloubky 5 cm nanášíme MPC 50 v silnějších 
vrstvách. První vrstvu MPC 50 tvrdě plastické konzistence nanášíme vtloukáním. Každou další vrstvu nanášíme 
ještě před zatuhnutím vrstvy první. 
 

Skladování 
Neotevřené balení MPC 50 skladujeme až 12 měsíců v suchých vytápěných prostorách. Spotřebujte nejpozději do 
data uvedeného na obalu. 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví 
MPC 50 není škodlivá látka ve smyslu Chemického zákona. Jelikož obsahuje cement smíchaný s vodou,dráždí oči, 
kůži a sliznice. Při práci užíváme rukavice. Při vniknutí do očí vyplachujeme proudem vody. 
 
 

  
 
 

               

 

 
 

V ýš e  u v ed e n é  ú d a j e  j s o u  v ýs l e dk em  t ec h n i ck é ho  v ýv o j e  a  p r ak t i c k ýc h  zk uš e n os t í  v ý r o b c e .  S p r áv n é  a  ú s pě š né  p ou ž i t í  t o ho t o  
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Kontakt 
Saron statika s.r.o.   
Maničky 5   
616 00 Brno   

www.helikalni.cz 

mobil: 606 880 899 

 


	Entsalzungskompresse
	Spotřeba
	Oblasti použití
	Vlastnosti výrobku
	Údaje o výrobku
	Přípravné práce
	Požadavky na podklad
	Příprava podkladu

	Příprava směsi
	Míchání

	Zpracování
	Podmínky při zpracování

	Upozornění při zpracování
	Upozornění
	Nářadí / čištění
	Skladování / trvanlivost
	Bezpečnostní údaje
	Upozornění na likvidaci odpadů


