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TECHNICKÝ LIST 
 

Škárovacia hmota FLEX 079 
 
 

Farebná cementová flexibilná škárovacia malta (C G2 W A) 

 

 

VLASTNOSTI A SPÔSOBY POUŽITIA: 
 

 škárovanie všetkých typov obkladov a dlažieb (vrátane mozaiky) vo vnútornom 
aj vonkajšom prostredí 

 pre škáry šírky  2-20 mm 
 ideálna na plochy, kde dochádza k rozmerovým zmenám v dôsledku veľkého 

tepelného pnutia (napr. vykurované podlahy, balkóny, terasy a pod.)   
 škárovanie predovšetkým v kúpeľniach, kuchyniach a iných hygienicky 

náročných priestoroch 
 pochôdznosť pri normálnych podmienkach po cca 24 hod. a plné zaťaženie po 

14 dňoch 
 nie je vhodná na dilatačné škáry a neodoláva kyselinám 
 prednosti – vysoko hydrofóbna škárovacia hmota s „Dew effect“ (efekt 

nezmáčavosti povrchu zabraňuje zanášaniu pórov nečistotami a výrazne 
zlepšuje hygienické vlastnosti povrchu) 

 široká ponuka farebných odtieňov 

 

 

 

ZLOŽENIE: Minerálne plnivo, biely cement, redispergovateľný polymér a ďalšie prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti malty. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRE: 
 

Zlepšená cementová škárovacia malta s doplnkovou charakteristikou, zníženou nasiakavosťou vodou a vysokou oteruvzdornosťou, trieda  
CG2WA podľa EN 13888:2009 

Pevnosť pri ohybe:  
 - po uložení za sucha 
 - po vystavení cyklom zmrazovania /rozmrazovania 

min. 2,5 MPa 
Vysoká oteruvzdornosť (A) max. 1000 mm3 

Zmrštenie max. 3 mm/m 

Pevnosť v tlaku:  
 - po uložení za sucha 
 - po vystavení cyklom zmrazovania /rozmrazovania 

min. 15,0 
MPa 

Znížená nasiakavosť vo 
vode (W):  

po 30 min max. 2 g 

po 240 min max. 5 g 

 
Informatívne 

Zrnitosť 0-0,3 mm Doba zretia 5-10 min 

Množstvo zámesovej vody 0,22-0,26 l/kg Doba použiteľnosti   min. 2 hod. 

Výdatnosť cca 1450 kg/m3 Doba do začiatku 

čistenia: 

obklad 15 min 

Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty  1600-1800 kg/m3 dlažba 30 min 

  Prestoj (pochôdznosť)  Cca. 24 hod. 

 

Orientačná spotreba: 

mozaika Šírka škáry 2 mm cca 0,8 kg/m2 

100x100 mm Šírka škáry 3 mm cca 0,6 kg/m2 
150x150 mm Šírka škáry 3 mm cca 0,5 kg/m2 
200x250 mm Šírka škáry 3 mm cca 0,4 kg/m2 
300x300mm Šírka škáry 3 mm cca 0,3 kg/m2 

POZN. Technické parametre sú stanovené pri normálnych podmienkach (23 ± 2) ºC a (50 ± 5) % relatívnej vlhkosti vzduchu. 
 
PRÍPRAVA PODKLADU: Škáry musia byť čisté, zbavené prachu, mastnoty a ostatných nečistôt a nesmú byť zamrznuté. Škárovať je možné až po 
vyzretí lepidla, minimálne po 1 dni od nalepenia obkladu, pri spekaných nenasiakavých obkladoch a dlažbách minimálne po 2-3 dňoch, 
pri nenasiakavých  podkladoch po 5-7 dňoch. Znečistené škáry je potrebné preškrabnúť čo najhlbšie ( min. 3 mm) a dôkladne vyčistiť. Nasiakavý 
obklad a hrany je potrebné pred škárovaním navlhčiť, inak môže dôjsť k nerovnomernému vysychaniu a k farebným rozdielom. 
 
SPRACOVANIE: Suchú zmes rovnomerne vsypte do predpísaného množstva vody a rozmiešajte rýchlootáčkovým miešadlom na homogénnu 
hladkú hmotu, nechajte 5 – 10 minút odstáť a následne ju znovu krátko premiešajte. Pri rozmiešaní ďalšej hmoty dodržujte stále rovnaký pomer 
vody, aby ste predišli farebným rozdielom. Rozmiešaná škárovacia malta sa do škáry nanáša diagonálne neoprénovým hladidlom. Ihneď ako je 
škárovacia hmota zavädnutá, zotrite celú plochu vlhkou špongiou. Suchý maltový závoj zotrite čistou handrou. Škáry neskôr navlhčite viackrát 
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vlhkou hubkou. Čerstvo vyškárované plochy chráňte pred priamym slnečným žiarením a prievanom. Vyškárované plochy v prvých týždňoch čistite 
iba čistou vodou.  
 
UPOZORNENIE:  

 

 Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné. 

 Zmes je možné spracovávať iba pri teplote vzduchu a podkladu nad + 5° C! Pri očakávaných mrazoch nepoužívať! 

 Na rozmiešanie zmesi je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008:2003. 

 Škáry v prechodoch stena-stena a stena-podlaha vyčistiť (odstrániť prebytky cementovej škárovacej hmoty) a po vyschnutí vyškárovať 
pružnými tmelmi (silikón, PUR) alebo riešiť pomocou rohových profilov. 

 Likvidácia výrobku: Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte vytvrdnúť – Dá sa likvidovať ako stavebný odpad.  

 Likvidácia kontaminovaného obalu: likvidovať ako nebezpečný odpad ( viď bezpečnostný list). 

 Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané k recyklácii. 
 
PRVÁ POMOC, BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY: Viď bezpečnostný list výrobku. 
 
SKLADOVANIE: Výrobok skladujte v suchu v originálnych obaloch – chráňte pred poškodením, pôsobením vody a vysokej relatívnej vlhkosti 
vzduchu. Pri dodržaní uvedených podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu vyznačeného na obale.  
 
EXPEDÍCIA:  Suchá zmes sa dodáva v papierových vreciach po 5 kg (biela a sivá tiež 20 kg) na paletách krytých fóliou. 
 

KVALITA: Kvalita je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách. Vo výrobe je uplatňovaný certifikovaný systém  riadenia kvality výroby a  
certifikovaný systém  managementu akosti podľa ISO 9001 ( priebežný dozor preukazovania zhody je zaistený TZÚS Praha, AO č 204.).  
 

SLUŽBY: Prenájom strojových zariadení pre spracovanie suchých a omietkových maltových zmesí, dopravné systémy, servisná 
a poradenská činnosť. 
 

VÝROBCA: LB Cemix, s.r.o., 373 12 Borovany, Tovární 36 
 
DISTRIBÚTOR: Cemix, s.r.o., 908 73 Veľké Leváre, Veľké Leváre č.1304 
                     

PLATNOSŤ: od 1.3.2015 

Nakoľko použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené jeho chybným použitím. 
Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny, ktoré sú výsledkom technického pokroku. Týmto vydaním sa ruší platnosť všetkých predchádzajúcich 
vydaní. 


