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TECHNICKÝ LIST 

KEIM CONCRETAL®-

UNIVERSALMÖRTEL-S 
RÝCHLOSCHNÚCA SANAČNÁ MALTA 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Malta na rýchle opravy pri sanácii betónu 
v pozemnom staviteľstve podľa normy EN 1504-3, 
trieda R3 pre normálny a ľahký betón. Je armovaná 
vláknami s integrovaným adhéznym mostíkom a anti-
koróznou ochranou.  

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Malta na rýchle opravy a reprofilovanie defektných a 
vydrobených miest v pozemnom staviteľstve. Hrúbky 
vrstiev 5 až 30 mm, parciálne 60 mm – vo viacerých 
vrstvách podľa potreby.  

3. VLASTNOSTI PRODUKTU 

 syntetický prostriedok na zlepšovanie hydraulicky 
tuhnúcich mált 

 zmiešava sa s vodou 

 spracováva sa bez antikoróznej ochrany 
a adhézneho mostíka 

 výborná lepivosť 

 dobre drží na stenách a podhľadoch 

 odolnosť proti mrazu, roseniu a zmenám teploty 

 rýchlo tuhnúci  
 

Vývoj pevnosti je prispôsobený požiadavkám bežného 
pozemného staviteľstva.  

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Príprava podkladu 
Podklad musí byť čistý, pevný a zbavený všetkých 
separačných látok ako prach, olej a pod. Nepriepust-
né hladké podklady zdrsnite. Nečistoty, cementové 
mlieko a nenosné vrstvy je potrebné úplne odstrániť 
opieskovaním alebo otlčením. Potrebná minimálna 
odtrhová pevnosť minerálnych podkladov musí zod-
povedať príslušným technickým predpisom (Smernice 
pre ochranu a sanáciu betónových dielov DAfStb; 
ZTV-ING).  

Oceľová výstuž: 
Oceľová výstuž sa musí zbaviť hrdze podľa DIN EN 
ISO 12944-4 až na normovaný stupeň čistoty SA 2½. 
Ako metóda čistenia je vhodné opieskovanie granulá-
tom bez obsahu kremeňa. Pri prekrytí obnaženej a 
hrdze zbavenej výstuže <10 mm sa musí naniesť dvoji-
tý antikorózny náter materiálom KEIM Concretal-MKH.  

Miešanie: 
KEIM Concretal-Universalmörtel-S sa homogénne 
rozmieša s vodou v miešačke s núteným pohybom 
alebo pomalobežným miešadlom počas cca 3 minút. 
Ručné miešanie nie je prípustné.  

Miešací pomer: 
Na 25 kg KEIM Concretal-Universalmörtel-S sa použí-
va 3,75–4,0 l vody. 

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

Spracovanie 
Pred reprofilovaním defektov sa podklad musí navlhčiť. 
Silne nasiakavé podklady sa musia navlhčovať opako-
vane, avšak bez prebytku stojacej vody. Do matne 
vlhkého podkladu sa najprv votrie tenká vrstva stierky 
KEIM Concretal-Universalmörtel-S a potom sa mokré 
do mokrého reprofiluje. Defektné miesta hlbšie ako 
30 mm sa vyplnia vo viacerých vrstvách. Spracovanie 
nástrekom nie je možné. Maltu KEIM Concretal-
Universalmörtel-S možno po nanesení vyhladiť 
a stiahnuť hladidlom. Prechody s betónom starostlivo 
zarovnajte.  

Následné ošetrenie: 
Malta Concretal-Universalmörtel-S sa musí chrániť 
pred príliš rýchlym vyschnutím vplyvom priameho slnka 
alebo vetra, napr. zakrytím alebo udržiavaním vlhkos-
ti.  

Údaje o spracovaní/technické dáta: 

 zrnitosť    1–2 mm 
 objemová hmotnosť čerstvej malty:   
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    1,85 kg/dm3 

 pevnosť v tlaku 28 d:   49,3 N/mm2 

 pevnosť v ťahu za ohybu 28 d:    

   6,0 N/mm2 

 dynamický modul pružnosti:  18,6 GPa 

 doba spracovateľnosti pri +20 °C:  
    cca 30 min 

(Rozmiešavajte len toľko malty, koľko je možné spracovať 

počas tejto doby.) 

 min. teplota pri spracovaní (vzduch i podklad):  
  +5–30 °C 

 spotreba:   cca 1,6 kg/m2mm  
    suchej zmesi 

 hrúbka vrstiev 
  minimálna  5 mm  
   maximálna  30 mm  
v jednom pracovnom kroku, celková hrúbka max. 
60 mm  

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 

Viď bezpečnostný list 

8. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Plochy, ktoré sa nemajú spracovať (napr. sklo, kameň, 
keramika a pod.), chráňte vhodnými opatreniami. 
Postriekané 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 okulia-
re alebo štít). Osobné ochranné prostriedky musia byť 
udržiavané v použiteľnom stave, poškodené je po-
trebné ihneď vymeniť. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. 
Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť vodou a 
mydlom a ošetriť reparačným krémom. 

Pri práci v interiéroch je potrebné zaistiť dostatočné 
vetranie, pri nevoľnostiach je potrebné ihneď opustiť 
miestnosť, 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 vy-
hľadať lekárske ošetrenie. 

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


