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ZDICÍ MALTA ATLAS NA 

LÍCOVÉ CIHLY  
zdicí malta s obsahem trasu 

▪ nezpůsobuje výkvěty 

▪ nešpiní povrch cihel 

▪ pro zdění a spárování pohledového zdiva  

▪ na bázi filtrovaného zrna 

 

             
NA STĚNY            MRAZU-      DO INTERIÉRŮ     APLIKACE         TLOUŠŤKA                
                             A VODO-        A EXTERIÉRŮ    ZEDNICKOU          VRSTVY 
                            VZDORNÝ                                        LŽÍCÍ                  

                         
 
 

  

 

VLASTNOSTI 
 

Malta nezpůsobuje solní výkvěty  – malta se vyrábí na bázi vysoce 

kvalitního čistého portlandského cementu s přídavkem trasu (mi-

nerálu vulkanického původu). Nízký podíl záměsové vody, dodatek 

trasu a vybrané pojivo bez příměsí chrání maltu před tvorbou 

výkvětů. 

 

Filtrované zrno – křemenná drť použitá k výrobě malty byla proseta 

a promyta, díky čemuž byla štěrková zrna očištěna od nečistot, roz-

pustných solí a dalších minerálů, které jsou příčinou zasolení. 

 

Odolná proti UV záření - vhodně zvolené chemické složení 

práškových pigmentů malty (oxid železitý) způsobuje, že malta je 

odolná proti ultrafialovému záření. Díky tomu intenzivní barvy 

během používání nevyblednou a malta neztrácí  své pevnostní para-

metry. 

 

Velmi dobré pracovní parametry – vhodně zvolená tloušťka zrna (do 

1,2 mm) umožňuje snadnou aplikaci a tvarování malty. Je možné zdít 

velké plochy, aniž by materiál vytékal ze spodních vrstev. 

 

Nešpiní povrch cihel – díky obsahu speciálně vybraných anorga-

nických pigmentů a nízké úrovni záměsové vody se cihlové povrchy 

snadno čistí (na sucho) pomocí měkkých kartáčů  - v konečném 

výsledku zeď je čistá.  

 

Pevnost v tlaku – kategória M5. 

 

Má vysokou přilnavost k prvkům s nízkou nasákavostí. 

 

Malta je paropropustná a hydrofobní.  

 

Malta se vyrábí v 5 barvách – shodujících se s typickou barvou slinku: 

antracitová, šedá, béžová, grafitová, tmavě hnědá. 

 

URČENÍ 
 
Zdění prvků s nasákavostí 3-8 %: lícové (klinkerové) cihly a tvarovky, 
plné cihly a přírodní kámen.  
 
Pro tradiční, silné vrstvy – doporučená tloušťka od 6 do 40 mm. 
 
Zdění konstrukčních a dekorativních prvků – vnějších a obvodových 
plášťů, šachet, pilířů, plotových sloupků a pod. 
 
Spárování pohledového zdiva z lícových (klinkerových) cihel a  ob-
kladů z lícových (klinkerových) obkladových prvků. 
 
 
Lze ji použít v oblasti renovace starých budov a historických 
památek. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Objemová hmotnost (v su-

chém stavu) 
cca 1,6 kg/dm³ 

Poměry míchání - zdění 

voda / suchá směs 

0,1÷0,12 l / 1 kg 

2,5 ÷3,0 l / 25 kg 

Poměry míchání – spárování 

(doporučené množství vody) 

voda / suchá směs 

cca 0,08 l / 1 kg 

cca 2,0 l / 25 kg 

Min/max tloušťka vrstvy 6 mm / 40 mm 

Teplota přípravy malty, pod-
kladu a okolní teplota během 
aplikace  

od +5 °C do +30 °C 

Zpracovatelnost cca 3 hodiny 
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TECHNICKÉ POŽADAVKY 
 

Výrobek vyhovuje požadavkům PN-EN 998-2:2016-12 -  Průmyslově 

vyráběná návrhová Zdicí malta  všeobecného použití (G), pro inte-

riéry a exteriéry, v prvcích podléhajících konstrukčním požadav-kům, 

určená pro vyztužené a nevyztužené zdivo, na stěny, sloupy, příčky. 

 

ZDICÍ MALTA ATLAS NA LÍCOVÉ CIHLY (2019) 

Prohlášení o vlastnostech č. 086/2/CPR. 

EN 998-2:2016 (PN-EN 998-2:2016-12) 

Zamýšlené použití: na zdivo, sloupy a příčky 

Pevnost v tlaku 5,0 N/mm² 

Obsah chloridů 0,07% Cl 

Reakce na oheň A1 

Absorbce vody 0,05 kg/m²min0,5 

 

Výrobek má Certifikát shody ITB č. 1488-CPD-0013/Z. 

 

ZDĚNÍ 
 
Příprava lícových klinkerových prvků 

Lícové cihly by měly být čisté, bezprašné a suché. Během skladování 

by měly být chráněny před dešťem a nadměrným slunečním 

zářením. Vzhledem k možnosti nepatrných rozdílů v barevných od-

stínech mezi cihlami z různých výrobních šarží, před zděním se do-

poručuje promíchat cihly z několika palet.  

 

Atmosférické podmínky 

Před zahájením práce je třeba vzít v úvahu klimatické podmínky, za 

kterých  se práce provádějí, a také  podmínky, v nichž bude malta 

tuhnout a vysýchat. Veškeré práce by měly být prováděny při teplotě 

od +5 °C do +30 °C. Během prací a po jejich dokončení (po dobu 

nejméně 7 dní), by měly být zděné prvky přikryty fólií nebo ro-

hožemi, které chrání před případnými srážkami a příliš rychlým za-

sycháním malty, způsobeným větrem nebo sluncem. Práce nesmí 

být prováděny za deště. Rovněž se nedoporučuje začínat práci, po-

kud předpověď počasí hlásí srážky nebo pokles teploty během 

nejbližších několika dní. Kromě toho musí být zděná konstrukce a její 

základy chráněny vhodnými izolacemi proti nekontrolované vlhkosti, 

např. kapilárnímu vzlínání z podkladu. 

 

Příprava malty pro zdění nebo spárování 

Obsah pytle vsypat do čisté nádoby s odměřeným množstvím vody 

(poměry jsou uvedené v Technických údajích – poznámka: poměry 

se líší pro spárování a pro zdění) a zamíchat vrtačkou s míchadlem 

(nebo v stavební míchačce), dokud nevznikne homogenní konzi-

stence. Malta je připravená k použití ihned po promíchání a měla by 

být spotřebována během cca 3 hodin. 

 

Jednostupňové zdění 

Při provádění lícového zdiva maltu nanášet na cihly celoplošně, s 

důrazem na vyplnění všech styčných spár, protože tím se omezí 

možnost pronikání dešťové vody do přepážky. Tloušťka spáry by 

měla být rovnoměrná pro celou vrstvu.  Pro vyhlazení spáry je třeba 

předem připravit vhodný nástroj se zaobleným průřezem, vyrobený 

z plastu nebo dřeva. Zahájení vyhlazování spár záleží na atmos-

férických podmínkách, nasákavosti cihly a rychlosti tuhnutí malty. 

Mělo by to být několik nebo několik desítek minut po nanesení 

malty, když prst položený na čerstvou maltu se neušpiní. Poznámka  

 

 

 

 

- stupeň tuhnutí malty během spárování musí být stejný pro celý 

povrch zdiva. 

 

Dvoustupňové zdění 

Pro dosažení rovných spár a zachování úrovně dalších vrstev, lze 

použít vhodně připravené lišty nebo jiné podobné omezovače (do-

poručená tloušťka 10÷12 mm), umístěné na zděné vrstvě cihel podél 

jejích okrajů. První krok – zdění - spojení cihel s maltou a ponechání 

prostoru pro spáru (malta vyplňuje pouze prostor mezi lištami). 

Spárování takto provedeného zdiva lze začít nejdříve 7 dní po 

ukončení prvního kroku. Pro spárování se rovněž používá ZDICÍ 

MALTA ATLAS NA LÍCOVÉ CIHLY.  

 

SPOTŘEBA 
 
Z pytle 25 kg se získá asi14 litrů malty. 

Pro provedení 1 m² zdi s tloušťkou 12 cm (cihla tradičních roz-

měrů), spotřeba je:  

- 34 kg malty při tloušťce spáry 1 cm  

- 40 kg malty při tloušťce spáry 1,2 cm. 

 

Dostupné BARVY 
 

barva číslo 
béžová 201 

tmavě hnědá 241 
šedá 351 

grafitová 371 
antracitová 391 

 

BALENIE 
 
Papírové pytle 25 kg. 

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 
Výrobek má Certifikát radiační higieny. 

 

Obsahuje cement. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí 

pokožku. Způsobuje vážné poškození očí.  Může vyvolat alergickou 

kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování 

prachu.  Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranu očí, 

ochranu obličeje. Při styku s pokožkou nebo vlasy, okamžitě 

svlékněte kontaminovaný oděv. Opláchněte pokožku vodou (např. 

osprchujte). Pokud dojde k podráždění kůže nebo vyrážce, vyhle-

dejte lékařskou pomoc/ošetření. Při zasažení očí, opatrně je vypla-

chujte vodou několik minut. Vyjměte kontaktní čočky (jsou-li nasa-

zeny  a je možné je odstranit). Postupujte v souladu s Bezpečnostním 

listem. 

 

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA 
 
Přepravujte a skladujte v uzavřených, originálních a označených oba-
lech v suchých místnostech, nejlépe na paletách, nevystavujte 
přímému slunečnímu záření. Skladujte v suché, chladné a dobře 
větrané místnosti, mimo dosah nekompatibilních materiálů (viz Bez-
pečnostní list - oddíl 10), nápojů a potravin. Chraňte před vlhkostí – 
výrobek nevratně ztvrdne vlivem vlhkosti. Doba použitelnosti malty 
v podmínkách vyhovujících specifikovaným požadavkům je do 12 
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měsíců od data výroby uvedeného na obalu.  Obsah rozpustného 
chrómu  (VI) v hmotnosti hotového výrobku ≤ 0,0002 %. 
 

DŮLEŽITÉ DODATEČNÉ INFORMACE 

 
Na určenou část povrchu používejte maltu z jedné výrobní šarže a 

pro její přípravu vždy použijte stejné množství záměsové vody.  

 

Zvláštní pozornost věnujte čistotě pokládání dalších prvků. V případě 

styku malty s lícem cihly , odstraňte špínu co nejdříve (najlépe na 

sucho).  

 

Nedodržení pokynů a požadavků týkajících se přípravy malty, jejího 

používání a údržby, může způsobit tvorbu výkvětů solí a vápna. 

Tvorba výkvětů je přirozeným jevem při použití cementových malt a 

přímo nesouvisí s použitím ZDICÍ MALTY ATLAS NA LÍCOVÉ CIHLY. 

Výkvětové soli mohou pocházet z jiných malt, z podkladu nebo ze 

samotných lícových (klinkerových) prvků. 

 

Ihned po použití nářadí očistěte čistou vodou. Těžce odstranitelné 
zbytky tuhnoucí malty lze umýt přípravkem ATLAS PRO OD-
STRAŇOVÁNÍ USAZENIN A CEMENTOVÝCH SKVRN. 
 
Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze základními 

pokyny pro použití výrobku a nezbavují uživatele povinnosti 

provádět práce v souladu s prav-idly správné stavební praxe a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu se 

všechny předchozí technické listy stávají neplatnými. Ostatní doku-

menty k výrobku jsou k dispozici na www.atlas.com. 

 

Obsah technického listu spolu s použitým v něm označením a ob-

chodními názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. o. Jejich 

neoprávněné použití je trestné. 

Datum aktualizace: 2019-06-11 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


