
Technický list 

   Stránka 1 z 2 
 

CHEMA MUR PoroMalta 
Jemnozrnná malta pre tenkovrstvé  

murovanie pórobetónových tvárnic 
 

stavební hmoty s tradicí 

STACHEMA CZ s.r.o. 
Divize Speciální malty 
tel.: +420 601 332 332 

specialnimalty@stachema.cz  
www.stachema.cz 

 
 
 
 
 
Špecifikácia výrobku 
Ručne spracovateľná malta na podľa EN 998-2 tr. M5 
 
Popis výrobku 
Cementová jemnozrnná zmes určená pre tenkovrstvé lepenie pórobetónových tvárnic. 
 
Príprava podkladu 
Podklad musí byť únosný, pevný, čistý, zbavený prachu, soľných výkvetov, nečistôt a nesúdržných 
častí, bez biologického napadnutia. Nesúdržné podklady je vždy nutné vopred napenetrovať vhodným 
výrobkom zo sortimentu STACHEMA. 
 
Príprava vlhkej zmesi 
Zmes zmiešame so zámesovou vodou (5,6-5,9 litra na vrece-25kg) pomocou nízko-otáčkového 
ručného miešadla vo vhodnej nádobe. Doba spracovateľnosti rozmiešanej zmesi je cca 2 hodiny (pri 
teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%). 
 
 
Použitie 
Rozmiešaná murovacie zmes sa spracováva bežným murárskym náradím, obvykle zubatou stierkou.  
Malta sa nanesie na podklad a do nej sa ihneď pokladajú po vrstvách murárske pórobetónové prvky. 
Ich poloha sa upraví poklepom gumovou paličkou  a celý postup sa ďalej opakuje.  Polohu tvárnic je 
možné upravovať do 5 minút. Spracovávajte pri teplotách od + 5 °C  do + 30 °C. 
 
Technické parametre 
Zrnitosť zmesi je do 0,5 mm 
Spotreba pripravenej zmesi cca 1,45 kg/m2/1mm 
 

Reakcia na oheň: A1 

Pevnosť v tlaku: M5 (MPa) 

Počiatočná pevnosť v šmyku: 0,15 N.mm-2(tabuľková hodnota) 

Obsah chloridov: NPD 

Absorpcia vody: ≤0,6kg.m-2.min-0,5 

Priepustnosti vodných pár: µ 2/20 

Tepelná vodivosť (stredná tabuľková hodnota; P=50%): (λ10,dry) 0,47 W/m.K 

Trvanlivosť: min. 10 cyklov 

Nebezpečné látky: vyhovuje 

 
Balenie 
Papierové vrecia s PE vložkou po 25 kg. 
 
Skladovanie a preprava 
Skladovať a prepravovať v neporušených obaloch v suchom prostredí. Materiál je mierne 
hygroskopický. Materiál nie je horľavý. Pri skladovaní dodržujte platné právne predpisy BOZP a 
ochrany ŽP. 
 
Záručná doba 
12 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania. 
 
Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na 
obale a pripojené informácie o prípravku.  
 
 
 
 



Technický list 

   Stránka 2 z 2 
 

CHEMA MUR PoroMalta 
Jemnozrnná malta pre tenkovrstvé  

murovanie pórobetónových tvárnic 
 

stavební hmoty s tradicí 

STACHEMA CZ s.r.o. 
Divize Speciální malty 
tel.: +420 601 332 332 

specialnimalty@stachema.cz  
www.stachema.cz 

 
 
 
 
 
 
Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc a nakladanie s odpadmi: viď obal / etiketa a Karta 
bezpečnostných údajov výrobku (dostupné na www.stachema.sk). 
 
Obsah rozpustného šesťmocného chrómu je v súlade s platnými právnymi predpismi 
znížený redukčným činidlom, účinným po celú dobu životnosti. 
 
Upozornenie 
Technický list má iba informatívny charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa 
platných technických noriem. 
Pre získanie ďalších informácií o výrobku sa obráťte na dodávateľa tohto produktu. 
 
Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii. 
 
 
 
 
Dátum revízie: 01. 08. 2018 
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