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VETROMALTA  TECHNICKÝ LIST

VETROMALTA  prášková směs inertních pojiv a syntetické gumy na vodní bázi. Přidáním vody se stává snadno zpracovatelnou 
hmotou s vynikající přilnavostí ke skleněným tvárnicím. Po vytvrdnutí směs dobře dýchá a je odolná vůči vodě. Díky svému složení 
je možné VETROMALTU použít jako zdící i spárovací hmotu jak v interiéru, tak i v exteriéru.

Dodávané barvy: 
VETROMALTA se standardně dodává v bílé a šedé barvě. V případě požadavku na jiné zbarvení, zejména u spár, je možné maltu 
přibarvit práškovými oxidy na požadovaný odstín. 

Zdění:
Nanášíme vhodným zednickým nářadím. Tvárnici usadíme na distanční křížek a odstraníme případné nerovnosti a přebytky malty 
dříve než dojde k jejímu zatvrdnutí. V případě, že je stavěná stěna větších rozměrů, doporučujeme vždy použít výztužné ocelové 
pruty o průměru 6 mm. Informaci o nutnosti použití výztuže získáte v technickém katalogu nebo se informujte u dodavatele. 
Jakmile se zeď začne stabilizovat, vyhladíme povrch mezi tvárnicemi tak, abychom následné spárování prováděli na čisté spoje 
bez zbytku starého, ztvrdlého materiálu. Po úplném ztvrdnutí malty odlámeme patky distančních křížků a můžeme začít spárovat. 
V případě, že  stěna odděluje exteriér s interiérem nebo je celá v exteriéru, je třeba ji opatřit dilatací - pružným, elastickým 
materiálem. U stěny z matovaných tvárnic, se ochranné folie z tvárnic odstraňují až po konečném začištění stěny.

Spotřeba a balení:
20-22 kg směsi na čtverečný metr při použití tvárnic 19x19x8 se spárou 1 cm.
Malta je dodávána v pytlích 10 nebo 25 kg.      

Skladování:
Skladovat lze pouze originálně uzavřený pytel a to po dobu max. 6 měsíců na suchém místě.

Technické parametry:
Vzhled: sypký prášek
Hustota: 1,55 Kg/l
Hodnota pH : 12,8
Teplota pro zdění: 5 - 35 °C
Operační doba: 2 hodiny
Hořlavost: nehořlavý materiál

2Odolnost na tlak po 28 dnech: 9,5 N/mm
2Odolnost na ohyb po 28 dnech: 7,5 N/mm

Výrobce: 
VETROARREDO S.p.A., Via Reginaldo Giuliani 360, Florence, Italy
Výrobce přebírá záruku za VETROMALTU bez dalších příměsí, která je v záruční době a při jejímž použití nedošlo k porušení 
technických doporučení pro zdění.

VETROMALTA  prášková směs inertních pojiv a syntetické gumy na vodní bázi. Přidáním vody se stává snadno 
zpracovatelnou hmotou s vynikající přilnavostí ke skleněným tvárnicím. Po vytvrdnutí směs dobře dýchá a je odolná vůči 
vodě. Díky svému složení je možné VETROMALTU použít jako zdící i spárovací hmotu jak v interiéru, tak i v exteriéru.
VETROMALTA se standardně dodává v bílé a šedé barvě. V případě požadavku na jiné zbarvení, zejména u spár, je 
možné maltu přibarvit práškovými oxidy na požadovaný odstín nebo na spárování stěny použití flexibilní spárovací 
hmotu na obklady ve vybrané barvě. 

Postup přípravy:
Na přípravu směsi použijeme 22 - 24 % čisté vody, kterou nalijeme do nádoby a přimícháme balení VETROMALTY. 
Mícháme tak dlouho, dokud nezmizí všechny vzduchové bubliny. Po té necháme připravenou směs 10 minut v klidu 
a krátce před použitím znovu rychle promícháme. 


