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Visokokakovostna ognjevzdržna malta za zazidavo in popravila štedilnika, 
peči, kaminov, odprtih kaminov in zunanjih kaminov. Primerno za zunanjo in 
notranjo uporabo. 
 
Namen uporabe:  
Ognjevzdržna malta je primerna za zazidavo ognjišč in dimovodov kurilnega 
plina, za zazidavo negorljivih zidakov, za uporabo zidnih dimnih rozet, za 
popravila manjše škode pri negorljivih oblogah, za zazidavo in popravila 
štedilnikov, peči, kaminov, odprtih kaminov in zunanjih kaminov. 
 
Material:  
Ognjevzdržna malta je visokokakovostni gradbeni material z izbranimi 
vezivnimi sredstvi.  
 
Podlaga:  
Podlaga mora biti trdna, ravna, nosilna, stabilne oblike, čista, brez olj in maščob. Zrahljane dele je treba 
odstraniti. Podlago in kamne je treba predhodno zmočiti. 
 
Uporaba:  
Zmešajte ognjevzdržno malto s pribl. 0,4-0,5 l čiste vode na 2-kg paket ob stalnem mešanju v malto brez 
grudic. Vodo je pri tem potrebno dodati suhemu materialu. Po potrebi je za pripravo želene gostote potrebna 
naknadna odmera. Paziti je treba na uporabo zgolj čiste posode in orodij. Pri uporabi malte kot reparaturno 
maso za manjše poškodbe je treba zmanjšati porabo vode na 0,3-0,4 l na 2 kg pakiranje. 
 
Ne obdelujte pri temperaturah zraka, materiala in podlage, nižjih od +5 °C. Zaščitite sveže zidovje pred 
prehitrim odvajanjem vode (npr. izogibajte se prepihov ali sončnih žarkov), pred zmrzaljo in padavinami. 
 
Čas obdelave in strjevanja:  
Čas obdelave pri +20 °C je pribl. 30-60 minut. Pri ne prehitrem segrevanju lahko že po pribl. 12 urah, 
drugače pa po 24 urah uporabite zidano, popravljeno mesto. 
 
Poraba:  
Poraba je odvisna od debeline nanosa oz. format zidaka. 
 
Skladiščenje:  
suho in strokovno. 
 
Sestavine: 
visokokakovostno vezivno sredstvo, mineralne dodatne substance 
 
Dobavna oblika: 
2-kg vreča 
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Napotek: 
Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C/65 % relativne zračne vlage. Upoštevajte navodila na embalaži. 
 
Proizvod vsebuje cement in reagira na vlago/vodo alkalično. Zato zaščitite kožo in oči. V primeru stika 
načeloma sperite z vodo. V primeru stika z očmi nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Glej tudi natis na 
vrečki. 
 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh ni mogoče prenesti na vsak primer 
uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega razvoja si 
pridržujemo tehnične spremembe. Sicer pa veljajo naši splošni poslovni pogoji. 
 

Nadaljnje informacije preko:  
direktne številke servisne službe:  0049 (0) 180/3 000 462   
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