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 Špecifikácia výrobku 
Tenkovrstvá cementová malta zušľachtená prídavkom vlákien s nízkym difúznym koeficientom. 
Primárne určená na zatepľovanie difúzne otvorených zatepľovacích systémov. Je spracovateľná ručne aj strojovo. 
Spĺňa požiadavky normy EN 998-1:2011. 
 
Popis výrobku 
Malta CHEMA SET Exclusive je primárne určená na lepenie difúzne otvorených zatepľovacích systémov 
(drevovláknitá doska- napr. Steico, Pavetex a i., minerálna vata) na bežné minerálne podklady a tiež na podklady 
z materiálov na báze dreva (CLT panely, sadrovláknité dosky, difúzne a stredne tvrdé drevovláknité dosky a i.) 
V kombinácii s vhodnou armovacou sieťkou je určená pre vytváranie vrchných základných vrstiev zatepľovacích 
systémov pod finálnu omietku. 
 
Príprava podkladu 
Podklad musí byť únosný, pevný, čistý, zbavený prachu, soľných výkvetov, nečistôt a nesúdržných 
častí, bez biologického napadnutia. Veľké praskliny v podklade je potrebné vopred vyspraviť, prípadné dilatačné 
škáry je nutné zachovať funkčné. Podklad penetrujte spôsobom, ktorý predpisuje výrobca. Penetrácia musí vždy 
dôkladne vyschnúť (min. 12hod., v závislosti na teplote okolia). 
 
Príprava stierky 
Lepiaca stierka sa pripraví vsypaním 25kg suchej zmesi do 4,8-5,5 litrov vody. Miešajte pomocou nízko-
otáčkového miešadla (200-400 ot/min) po dobu min. 2 minút, čím sa vytvorí homogénna malta. Vrtuľu miešadla 
držte neustále ponorenú pod hladinou malty, aby nedochádzalo k vnášaniu vzduchu do zmesi. Potom nechajte 
hmotu 5 minút odstáť a opäť krátko premiešajte. Doba spracovateľnosti je  min. 2 hodiny ( pri teplote 20°C 
a relatívnej vlhkosti 50%). Zvýšenie obsahu vody vedie k zhoršeniu garantovaných vlastností. 
 
 
Použitie 
Zatepľovací systém: Pri doskách zatepľovacieho systému nanášajte lepiacu maltu na dosky izolantu (viď. 
montážny návod ETICS, nutné dôkladne zatrieť). Následne dosku osadiť a pritlačiť. Pri aplikácii základnej 
(armovacej) vrstvy zatepľovacích systémov rozotrite maltu zubovou stierkou na podklad, vložte sklo-textilnú 
výstužnú sieťovinu s protialkalickou úpravou a zahlaďte nerezovým hladítkom. Cieľom je vytvoriť kompaktnú 
vrstvu malty o hrúbke min. 3mm, v ktorej je dokonale zatretá armovacia tkanina. 
Spracovávajte pri teplotách od +5°C do +30°C. Aplikovanú stierku je potrebné min. 24 hodín chrániť pred 
priamym slnkom, prudkým vysychaním a teplotnými šokmi. 
 
Spotreba:  lepenie izolantov ETICS                                    3-5kg/m2 podľa podkladu 
                   Stierkovanie vrchnej armovacej vrstvy          4 kg/m2 
 
 
Technické parametre 

Pevnosť v tlaku: CS IV 

Prídržnosť ≥0,5 N/mm2-FP: A,B 

Absorpcia vody: W1 

Koeficient priepustnosti vodných pár: µ ≤ 13 
Tepelná vodivosť (stredná tabuľková hodnota; P=50%): (λ10,dry) 0,47 W/m.K 

Trvanlivosť: min. 10 cyklov 

 
Balenie 
Papierové vrecia s PE vložkou po 25 kg. 
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 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.  
 
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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