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TECHNICKÝ LIST 

KEIM CONCRETAL®-MÖRTEL-R 
SANAČNÁ MALTA NA BETÓN ARMOVANÁ VLÁKNAMI 
 

1. OPIS PRODUKTU 

Opravná malta armovaná vláknami v systéme KEIM 
Concretal na sanácie betónu podľa ZTV-ING TL/TP BE-
PCC I-II, podľa Stavebných pravidiel A, časť 2 a podľa 
normy EN 1504-3 trieda R4. 

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Náhrada betónu na sanáciu betónu na inžinierskych a 
mostných stavbách podľa ZTV-ING a na pozemných 
stavbách podľa smernice DAfStb, na opravy betónových 
dielov v dynamicky namáhanej a staticky relevantnej 
časti. Maltu KEIM Concretal Mörtel-R je možné spraco-
vávať vo viacerých vrstvách s hrúbkou 5 až 50 mm. (Pod-
ľa ZTV-ING je minimálna hrúbka vrstvy 10 mm.) 

Možno aj striekať mokrým spôsobom. 

3. VLASTNOSTI PRODUKTU 

Jednozložková malta s cementovým spojivom, zušľachte-
ná syntetickou prísadou, rozmiešava sa s vodou. Tvrdne 
so slabým zmrštením a bez praskania aj pri dynamickom 
zaťažení počas spracovania a tuhnutia. Malta je mrazu-
vzdorná, odolná proti posypovým soliam, nepriepustná 
pre vodu, priepustná pre vodnú paru, vysoký odpor proti 
karbonatácii. 

Podľa DIN 4101 časť 1 - trieda A1 - nehorľavá. 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE: 

Príprava podkladu 
Podklad musí byť čistý, pevný a zbavený všetkých sepa-
račných látok ako prach, olej a pod. 

Pri celoplošnom nanášaní (striekanie) musia byť podklady 
vopred zdrsnené opieskovaním. Je potrebné úplne od-
strániť nečistoty, cementové mlieko a nenosné vrstvy. 

Potrebná minimálna odtrhová pevnosť minerálnych pod-
kladov musí zodpovedať príslušným technickým predpi-
som (Smernice pre ochranu a sanáciu betónových dielov 
DAfStb; ZTV-ING). 

Miešanie:  
KEIM Concretal-Mörtel-R sa homogénne rozmieša s 
vodou v miešačke s núteným pohybom alebo pomalo-
bežným miešadlom cca 5 minút. Ručné miešanie nie je 
prípustné. 

Miešací pomer: 

 100 hmotnostných dielov Concretal-Mörtel-R 

 15–16 hmotnostných dielov vody 
Na 25 kg KEIM Concretal-Mörtel-R sa používa 
3,75-4,00 l vody*. 

* Prídavok vody je podľa požadovanej konzistencie 
a teplotných podmienok, nižšia teplota = nižšia potreba 
vody, vysoká teplota = vyššia potreba vody. 

Ručné spracovanie 
Pred aplikáciou materiálu KEIM Concretal-Mörtel-R je 
potrebné podklad podľa nasiakavosti dôkladne navlhčiť, 
voda nesmie na povrchu stáť. Na matne vlhký podklad sa 
štetcom intenzívne „votrie“ KEIM Concretal-MKH. KEIM 
Concretal-Mörtel-R sa nanáša lyžicou mokré do mokrého 
na podklad pripravený materiálom KEIM Concretal-
MKH. Celková hrúbka vrstiev 5 až 50 mm, v jednom 
kroku max. 25 mm. Hrúbka vrstvy, ktorú možno naniesť v 
jednom kroku, závisí od veľkosti a druhu opravovaných 
defektov a od ich polohy (podlaha, stena, strop). Pri 
viacvrstvovom spracovaní je možné ďalej pracovať na 
pevne stuhnutej, dosiaľ vlhkej prvej vrstve. Už oschnutá 
malta sa musí znovu navlhčiť a ošetriť materiálom KEIM 
Concretal-MKH. Plochy starého betónu sa musia 
v každom prípade ošetriť čerstvým materiálom KEIM 
Concretal-MKH. 

Spracovanie striekaním 
Pri aplikácii striekaním platia podmienky na prípravu a 
spracovanie uvedené pre normálnu maltu. Odpadá 
ošetrenie materiálom KEIM Concretal-MKH. 

Pri použití antikorózneho prostriedku sa KEIM Concretal-
MKH musí naniesť trikrát. Na aplikáciu malty KEIM Con-
cretal-Mörtel-R striekaním sa hodí obvyklé zariadenie 
pracujúce mokrým spôsobom na malty s max. zrnom 4 
mm, najmä závitovkové čerpadlá s variabilne nastaviteľ-
ným čerpacím výkonom. Pri plánovaní šírky lešenia je 
potrebné zohľadniť vzdialenosť trysky 60 až 80 cm a 
príslušný pracovný priestor. KEIM Concretal-Mörtel-R 
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možno po zavädnutí stiahnuť a uhladiť, po začiatku tvrd-
nutia hrozí narušenie štruktúry. 

Následné ošetrenie: 
KEIM Concretal-Mörtel-R sa musí chrániť pred príliš rých-
lym vyschnutím vplyvom priameho slnka alebo vetra, 
napr. priamym zakrytím (prelepením fóliou) alebo udr-
žiavaním vlhkosti položením rohoží a postrekovaním 
vodou. Je potrebné dodržať dobu následného ošetrova-
nia min. 5 dní. 

Údaje o spracovaní/technické dáta: 

 zrnitosť    0–2 mm 
 objem. hmot. čerstvej malty:  2,06 kg/dm3 

 pevnosť v tlaku 28 d:   55 N/mm2 

 pevnosť v ťahu za ohybu 28 d: 8,5 N/mm2 

 dynamický modul pružnosti:  32 500 N/mm2 

 zmrštenie 28 d:   0,78 mm/m 

 hĺbka karbonatácie:  0 mm/90 dní 

 doba spracovateľnosti:   
   pri + 5 °C cca 60 min 
   pri + 20 °C cca 45 min 
    pri + 30 °C cca 30 min 

 teplota pri spracovaní (vzduch i podklad):  
   +5 °C až 30 °C 

 spotreba:   cca 1,80 kg/m2mm 
    suchej zmesi 

 hrúbka vrstiev  
   min.  5 mm  
    max.  25 mm  
   v jednom pracovnom kroku 
  celková hrúbka max. 50 mm  
  100 mm (parciálna aplikácia) 

5. DODÁVANÁ FORMA 

vrecia po 25 kg 

6. SKLADOVANIE 

12 mesiacov v originálnom balení v chlade a  suchu, 
chránené pred mrazom. 

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Odpadový kľúč ES č. 17 01 01 

Viď bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Plochy, ktoré sa nemajú spracovať (napr. sklo, kameň, 
keramika a pod.), chráňte vhodnými opatreniami. Po-
striekané okolité plochy alebo komunikácie ihneď 

opláchnite dostatkom vody a očistite. Oči a pokožku 
chráňte pred postriekaním. Ukladajte mimo dosahu detí. 

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI 
PRÁCI 

Pri práci je potrebné použiť vhodné osobné ochranné 
pracovné prostriedky (pracovný odev, rukavice). 
V prípade potreby ochranu očí (protichemické okuliare 
alebo štít). Osobné ochranné prostriedky musia byť udr-
žiavané v použiteľnom stave, poškodené je potrebné 
ihneď vymeniť. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pra-
covnou prestávkou a po práci umyť vodou a mydlom a 
ošetriť reparačným krémom. 

Pri práci v interiéroch je potrebné zaistiť dostatočné vet-
ranie, pri nevoľnostiach je potrebné ihneď opustiť miest-
nosť, prípadne vyhľadať lekársku pomoc. 

10. PRVÁ POMOC 

 pri zasiahnutí kože odstrániť postriekaný odev a 
pokožku umyť vodou a mydlom 

 pri zasiahnutí očí vymývať vodou 10-15 minút 
 pri náhodnom požití ihneď vypláchnuť ústa a vypiť asi 

1/2 l vody 

Vo všetkých vážnejších prípadoch poškodenia zdravia a 
pri zasiahnutí očí alebo náhodnom požití vždy vyhľadať 
lekárske ošetrenie. 

Vyhradzujeme si zmeny slúžiace na zlepšenie produktu 
alebo jeho aplikácie. Publikáciou tohto vydania strácajú 
skoršie vydania platnosť. 


