
POUŽITÍ: 

Flexibilní cementová hmota pro spárování obkladů a  dlažby  
z keramiky, skla, kameniny a přírodního kamene (vyjma mramoru)  
na  běžných podkladech v  kuchyních, koupelnách a  ostatních  
bytových i nebytových prostorách. Na místech jako jsou bazény, 
nádrže na vodu apod., kde je vyžadována vodotěsnost a chemic-
ká odolnost spáry, použijte jiné vhodné spárovací hmoty. Vhodná 
pro spáry šířky od 2 do 7 mm na podkladech jako anhydrit, sád-
rové podklady, pórobeton, utěsňující hmoty, beton, cementové 
potěry i potěry s podlahovým vytápěním, cementové i vápeno-
-cementové omítky apod. Voděodolná a mrazuvzdorná, pro po-
užití v interiéru i exteriéru. Na balkónech a lodžiích doporučuje-
me použítí na plochách do max. 10m2. Pro extrémně zatěžované 
venkovní plochy – terasy, balkóny, fasády a pro větší šířku spár – 
použijte jinou vhodnou spárovací hmotu. Z praktického hlediska 
doporučujeme pro spárování v exteriéru používat spárovací hmo-
ty v barvě šedé. Výsledná spára je ideálně hladká a stálobarevná.

PŘÍPRAVA PODKLADU: 

Spáry a okraje obkladů musí být čisté a zbavené zbytků lepidel 
a substancí ovlivňujících přídržnost, jako jsou tuky, živice, prach 
atp. Znečištění a  vrstvy s  nedostatečnou přídržností úplně od-
straňte a podklad očistěte. Spárujte ve chvíli, kdy je lepidlo pod 
obkladem dostatečně vyschlé a vytvrzelé. Přesvědčte se, zda spá-
rovací hmota trvale nepoškozuje povrch obkladů. Očištěné okraje 
obkladů před spárovaním navlhčete vlhkou houbou. 

ZPRACOVÁNÍ: 

Do  odměřeného množství čisté studené vody vsypte spárovací 
hmotu a míchejte, dokud nezískáte jednolitou hmotu bez hrudek. 
Nepoužívejte nářadí ani míchací nádoby zasažené korozí. Spáro-
vací hmotu zatřete důkladně gumovou stěrkou do spár mezi ob-
klady tak, aby spáry byly zcela zaplněny. Po úvodním zaschnutí, tj. 
po cca 15 minutách (závisí na podmínkách na stavbě), odstraňte 
přebytečný materiál vlhkou, často vymývanou houbou. Správnou 
dobu pro spárování je možno určit tak, že při dotyku prstem se 
spárovací hmota ve spáře na prst nelepí, ani se pod ním nepro-
padá. V případě, že spárovací hmota příliš rychle vysychá, navlh-
čete ji lehce namočenou houbou. Povlak vytvořený na povrchu 
obkladů po úplném zaschnutí spárovací hmoty odstraňte suchým 
hadrem. Vyspárovaná plocha je pochozí po 24 hodinách. 

ČIŠTĚNÍ: 

Čerstvé zbytky spárovací hmoty lze odstranit vodou, vytvrzený 
materiál lze odstranit pouze mechanicky. 

UPOZORNĚNÍ: 

Práce provádějte v suchém prostředí, při teplotě vzduchu i pod-
kladu od +5 °C do +25 °C. Veškeré údaje byly stanoveny při teplo-
tě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Za jiných klimatických 
podmínek přihlédněte ke zkrácení, případně prodloužení doby vy-
tvrzení materiálu. Čerstvé spáry chraňte před deštěm, rosou a sní-
žením teploty pod +5 °C do doby celkového ztvrdnutí a vyschnutí. 
Velké množství záměsové vody při míchání spárovací hmoty může 
způsobit sedimentaci plniva a tím ovlivnit pevnost a kvalitu povr-
chu spár. Vysoká vlhkost pod obklady, nestejnoměrné dávkování 
vody, příliš intenzivní vymývání a  nestejnoměrné podmínky při 
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vysychání mohou zapříčinit vymývání barevných pig-
mentů a způsobit odchylky v barvách spár.  Skutečný 
barevný odstín spárovací hmoty se může lišit od barvy 
na etiketě umístěné na obalu výrobku. V případě spáro-
vání větších ploch, vzhledem k možným drobným od-
chylkám v barevných odstínech, doporučujeme zpra-
cování spárovací hmoty se stejným označením šarže  
a data výroby, uvedeném na každém obalu. Spárovací 
hmota obsahuje cement a při smíchání s vodou reagu-
je alkalicky. Chraňte si pokožku a  oči. Snížený obsah 
chromu. Chrom VI - méně než 2ppm během doby tr-
vanlivosti produktu. Bližší informace o produktu nalez-
nete v jeho bezpečnostním listu. 

PRVNÍ POMOC: 

Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošet-
řete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vypla-
chujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a  vyhledejte 
lékaře. Pří požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 
sklenice vody a  vyhledejte lékaře. Při nadýchání do-
pravte postiženého mimo kontaminované prostředí 
a poraďte se s lékařem. 

SKLADOVÁNÍ: 

Do 12 měsíců od data výroby při skladování na pale-
tách v suchém prostředí a v originálních a nepoškoze-
ných obalech.

OBALY A LIKVIDACE ODPADU: 

Balení předejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázd-
něné. Vytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru od-
padu, nevytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru 
zvláštního / nebezpečného odpadu. Kód druhu odpa-
du: 17 01 01 Beton.

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Složení – směs cementů s minerálními plnivy, barevný-
mi pigmenty a polymerovými modifikátory zlepšující-
mi zpracování a výsledné vlastnosti spárovací hmoty.

Poměr míchání: cca 1,5 l vody na 5 kg
Doba zpracování: cca 90 min.
Pochozí po: min. 24 hod.
Plné zatížení po:  5 dnech
Odolnost proti teplotě:  od -30 do +70 °C
Orientační spotřeba: cca 0,4–0,7 kg/m2 
Vydatnost 5kg balení:  při průměrné spotřebě 
 cca 10 m2

Orientační spotřeba (závisí na rovnosti podkladu, ve-
likosti a druhu obkladů a dlažby). Veškeré údaje byly 
stanoveny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzdu-
chu 50 %. 
Výrobek odpovídá normě ČSN EN 13888:2009 a splňuje 
všechny požadavky v souladu s platnými předpisy. Vý-
robce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrob-
ku s technickou dokumentací a zákonnými požadavky.

DOPORUČENÍ: 

K míchání používejte čistou a studenou vodu, do spáro-
vací hmoty nepřidávejte žádná další plniva nebo pojiva. 
Pro míchání používejte vždy čisté nářadí bez případné 
koroze a čistou nádobu. 
Míchání provádějte zásadně dvakrát s časovým odstu-
pem min. 3 -5 minut.
Dodržujte předepsané množství záměsové vody uve-
dené na obalu nebo v technickém listu výrobku.
Větší množství záměsové vody může vést k  nerov-
noměrnému rozložení jednotlivých složek, způsobit 
sedání plniva a  ovlivnit výslednou kvalitu produktu, 
v tomto případě pevnost spárovací hmoty a vznik pří-
padných barevných odchylek.
Po prvním rozmíchání se může hustota spárovací hmo-
ty jevit jako vysoká a malta se pak může zdát pro zpra-
cování příliš hustá, v tomto případě nepřidávejte další 
vodu, ale počkejte do druhého promíchání.
Po  druhém promíchání lze v  běžných podmínkách 
spárovací hmotu lehce zpracovávat, zůstane-li však její 
hustota nadále vysoká, doporučujeme přidání malého 
množství vody a opětovné promíchání.
U  nasákavých obkladů je vhodné spárovaný obklad 
lehce navlhčit a zamezit tak příliš rychlému úniku vody 
ze spárovací hmoty, její rychlá ztráta zabrání cementu 
dokončit dostatečně proces krystalizace a  spárovací 
hmota ztrácí v tomto případě svou výslednou pevnost. 
Dalšími faktory, které mohou ovlivnit rychlý úbytek 
vlhkosti ze spárovací hmoty při jejím zpracování je pří-
liš vysoká teplota, sluneční žár nebo rychlá cirkulace 
vzduchu (průvan).
Při mytí nanesené spárovací hmoty tmavších odstínů 
doporučujeme nejprve vytvořit správný tvar spáry 
a případné zbytky omýt čistou vodou cca po 15 – 20 
minutách, v  případě nutnosti postup několikrát opa-
kujte. Pozor: Nikdy se nesnažte spárovací hmotu omýt 
v jednom pracovním kroku velkým množstvím vody!
Při posuzování podmínek pro zpracování přihlédněte 
nejen k hodnotě teploty vzduchu, ale hlavně podkla-
du. Příliš nízké teploty prodlužují možnou dobu zpra-
cování, vysoké teploty ji naopak zkracují.
Požadované barvy vybírejte podle fyzického vzorníku 
spárovacích hmot, barevné štítky na obalu slouží pou-
ze jako informativní.

NAŠE DOPORUČENÍ: 

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí 
a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při rea-
lizacích a k množství používaných materiálů slouží naše 
písemné a  ústní poradenství jako nezávazné doporu-
čení. V  případě pochybností a  nepříznivých podmínek 
doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si 
vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním 
těchto informací o  výrobku pozbývají všechny dříve 
uveřejněné informace svoji platnost.
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POUŽITIE: 

Flexibilná cementová hmota na  škárovanie obkladov a  dlažby 
z keramiky, skla, kameniny a prírodného kameňa (okrem mramo-
ru) na bežné podklady v kuchyni, kúpeľni a ostatných bytových 
a  nebytových priestoroch. Na  miestach ako sú bazény, nádrže 
na vodu a pod., kde sa vyžaduje vodotesnosť a chemická odolno-
sť škáry použite inú vhodnú škárovaciu hmotu. Vhodná na škáry 
šírky od 2 do 7 mm na podklady ako anhydrit, sadrové podklady, 
pórobetón, hydroizolačné stierky, betón, cementové potery aj po-
tery s podlahovým vykurovaním, cementové a vápennocemento-
vé omietky a pod. Odolná proti vode a mrazuvzdorná, na použitie 
v interiéri aj exteriéri. Na balkóny a lodžie odporúčame použitie 
na ploche do max 10m². Na extrémne zaťažované vonkajšie plo-
chy - terasy, balkóny, fasády a na väčšiu šírku škár – použite inú 
vhodnú škárovaciu hmotu. Z  praktického hľadiska odporúčame 
na škárovanie v exteriéri používať škárovacie hmoty v šedej farbe. 
Výsledná škára je ideálne hladká a stálofarebná.

PRÍPRAVA PODKLADU: 

Škáry a okraje obkladu musia byť čisté a zbavené zvyškov lepidiel 
a  častíc ovplyvňujúcich priľnavosť, ako sú tuk, živica, prach atď. 
Znečistenie a vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou úplne odstráň-
te a podklad očistite. Škárujte vo chvíli, keď je lepidlo pod obkla-
dom dostatočne vytvrdnuté a dostatočne suché. Presvedčte sa, či 
škárovacia hmota trvalo nepoškodzuje povrch obkladu. Očistené 
okraje obkladu pred škárovaním navlhčite vlhkou špongiou. 

SPRACOVANIE: 

Do odmeraného množstva čistej studenej vody vsypte škáro-
vaciu hmotu a miešajte, kým nezískate jednoliatu hmotu bez 
hrudiek. Nepoužívajte náradie ani miešacie nádoby zasiahnuté 
koróziou. Škárovaciu hmotu zatrite dôkladne gumovou stier-
kou do škár medzi obklady tak, aby škáry boli úplne zaplnené. 
Po úvodnom zaschnutí, t.j. po cca 15 minútach (závisí od pod-
mienok na stavbe), odstráňte prebytočný materiál vlhkou, čas-
to vymývanou špongiou. Správnu dobu na škárovanie je mož-
né určiť tak, že pri dotyku prstom sa škárovacia hmota v škáre 
na prst nelepí, ani sa pod ním neprepadáva. V prípade, že šká-
rovacia hmota príliš rýchlo vysychá, navlhčite ju zľahka vlhkou 
špongiou. Povlak vytvorený na  povrchu obkladu po  úplnom 
zaschnutí škárovacej hmoty odstráňte suchou handrou. Vyšká-
rovaná plocha je pochôdzna po 24 hodinách. 

ČISTENIE: 

Čerstvé zvyšky škárovacej hmoty možno odstrániť vodou, vytvrd-
nutý materiál sa dá odstrániť iba mechanicky. 

UPOZORNENIE: 

Prácu vykonávajte v  suchom prostredí, pri teplote vzduchu 
a podkladu od +5°C do +25°C. Všetky údaje boli stanovené pri 
teplote +23°C a  relatívnej vlhkosti vzduchu 50%. Za  iných kli-
matických podmienok rátajte so skrátením, prípadne predĺže-
ním doby vytvrdnutia materiálu. Čerstvé škáry chráňte pred 
dažďom, rosou a znížením teploty pod +5°C do doby celkové-
ho stvrdnutia a vyschnutia. Veľké množstvo zámesovej vody pri 
miešaní škárovacej hmoty môže spôsobiť sedimentáciu plniva 
a tým ovplyvniť pevnosť a kvalitu povrchu škár. Vysoká vlhkosť 
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pod obkladmi, nerovnomerné dávkovanie vody, príliš 
intenzívne vymývanie a nerovnomerné podmienky pri 
vysychaní môžu zapríčiniť vymývanie farebných pig-
mentov a spôsobiť odchýlky vo farbách škár. Skutočný 
farebný odtieň škárovacej hmoty sa môže líšiť od farby 
na  etikete umiestnenej na  obale výrobku. V  prípade 
škárovania väčších plôch, vzhľadom k možným drob-
ným odchýlkam vo farebných odtieňoch, odporúčame 
spracovanie škárovacej hmoty s rovnakým označením 
šarže a  dátumu výroby, uvedenom na  každom oba-
le. Po  vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte 
na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Škáro-
vacia hmota obsahuje cement a pri zmiešaní s vodou 
reaguje alkalicky. Chráňte si pokožku a oči. 

PRVÁ POMOC: 

Pri zasiahnutí očí ich dôkladne vypláchnite väčším 
množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Zasiah-
nutú pokožku umyte vodou a  mydlom, ošetrite vhod-
ným regeneračným krémom. Bližšie informácie o  pro-
dukte nájdete v jeho karte bezpečnostných údajov. 

SKLADOVANIE: 

Do  12 mesiacov od  dátumu výroby pri skladovaní 
na paletách v suchom prostredí a v originálnych a ne-
poškodených obaloch.

TECHNICKÉ PARAMETRE: 

Zloženie - zmes cementov s minerálnymi plnivami, fareb-
nými pigmentmi a polymérovými modifikátormi zlepšuj-
úcimi spracovanie a výsledné vlastnosti škárovacej hmoty.

Pomer miešania: cca 1,5 l vody na 5 kg
Doba spracovania: cca 90 min.
Pochôdzna po: min. 24 hod.
Plné zaťaženie po:  5 dňoch
Odolnosť proti teplote:  od -30 do +70 °C
Orientačná spotreba: cca 0,4–0,7 kg/m2 
Výdatnosť 5kg balenie:  pri priemernej spotrebe 
 cca 10 m2

Orientačná spotreba (závisí od  rovnosti podkladu, 
veľkosti a  druhu obkladov a  dlažby). Všetky údaje 
boli stanovené pri teplote +23°C a relatívnej vlhkosti 
vzduchu 50%.
Výrobok zodpovedá norme STN EN 13888:2009 a spĺ-
ňa všetky požiadavky v súlade s platnými predpismi.
Výrobca prijal opatrenia, ktorými zabezpečuje zhodu 
výrobku s  technickou dokumentáciou a  zákonnými 
požiadavkami.

ODPORÚČANIE: 

Na miešanie používajte čistú a studenú vodu, do šká-
rovacej hmoty nepridávajte žiadne ďalšie plnivá alebo 
spojivá.
Na miešanie používajte vždy čisté náradie bez prípadnej 
korózie a čistú nádobu. 
Miešanie vykonávajte zásadne dvakrát s  časovým od-
stupom min. 3 -5 minút. 
Dodržujte predpísané množstvo zámesovej vody uve-
dené na obale alebo v technickom liste výrobku. 
Väčšie množstvo zámesovej vody môže viesť k  nerov-
nomernému rozloženiu jednotlivých zložiek, spôsobiť 

sadanie plniva a  ovplyvniť výslednú kvalitu produktu, 
v tomto prípade pevnosť škárovacej hmoty a vznik prí-
padných farebných odchýlok. 
Po prvom rozmiešaní sa môže hustota škárovacej hmoty 
javiť ako vysoká a malta sa potom môže zdať pre spraco-
vanie príliš hustá, v  tomto prípade nepridávajte ďalšiu 
vodu, ale počkajte do druhého premiešania. 
Po druhom premiešaní možno v bežných podmienkach 
škárovaciu hmotu ľahko spracovávať, ak ostane však jej 
hustota naďalej vysoká, odporúčame pridanie malého 
množstvo vody a opätovné premiešanie. 
Na  nasiakavých obkladoch je vhodné škárovaný ob-
klad ľahko navlhčiť a zamedziť tak príliš rýchlemu úniku 
vody zo škárovacej hmoty, jej rýchla strata zabraňuje ce-
mentu úplne dokončiť proces kryštalizácie a škárovacia 
hmota stráca v tomto prípade svoju výslednú pevnosť. 
Ďalšími faktormi, ktoré môžu ovplyvniť rýchly úbytok 
vlhkosti zo škárovacej hmoty pri jej spracovaní je príliš 
vysoká teplota, dopadajúce slnečné žiarenie alebo rých-
la cirkuláciavzduchu (prievan). 
Pri umývaní nanesenej škárovacej hmoty tmavších od-
tieňov odporúčame najprv vytvoriť správny tvar škáry 
a  prípadné zvyšky umyť čistou vodou cca po  15 - 20 
minútach, v prípade potreby postup niekoľkokrát opa-
kujte. Pozor: Nikdy sa nesnažte škárovaciu hmotu umyť 
v jednom pracovnom kroku veľkým množstvom vody!
Pri posudzovaní podmienok na spracovanie prihliadnite 
nielen na  teplotu vzduchu, ale hlavne podkladu. Príliš 
nízke teploty predlžujú možnú dobu spracovania, vyso-
ké teploty ju naopak skracujú. 
Požadované farby vyberajte podľa fyzického vzorkovní-
ka škárovacích hmôt, farebné štítky na obale slúžia len 
informatívne.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: 

Nebezpečenstvo 
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne po-
škodenie očí. Môže spôsobiť podráž-
denie dýchacích ciest. Uchovávajte 
mimo dosahu detí. Nevdychujte 
prach. Noste ochranné rukavice/
ochranné okuliare. PO ZASIAHNU-
TÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne 
vyplachujte vodou. Ak používate 
kontaktné šošovky a je to možné, 
odstráňte ich. Pokračujte vo vypla-
chovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc/
starostlivosť. PRI KONTAKTE S PO-
KOŽKOU: Umyte veľkým množstvom 

vody. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 
CENTRUM/lekára. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade 
s vnútroštátnymi 

NAŠE ODPORÚČANIE: 

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalos-
tí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri 
realizácii a  na množstvo používaných materiálov slú-
ži naše písomné a  ústne poradenstvo ako nezáväzné 
odporúčanie. V  prípade pochybností a  nepriaznivých 
podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprí-
pade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uve-
rejnením týchto informácií o  výrobku strácajú všetky 
skôr uverejnené informácie svoju platnosť.
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