
Technický list 
Stavební chemie  

 

Malta fixa ční  
blesková BP 33 
(Blitzpulver BP 33)  
 
 
 

���� vytvrzení po 2,5 minutách 
���� plně zatížitelná po 15 minutách  
����   použití i pro vlhké prostory 
����   interiér i exteriér 
 
 

Popis výrobku 
 
Rychletuhnoucí prášková cementová malta  bez 
obsahu chloridů s mimořádně rychlým tuhnutím 
a tvrdnutím. Tuhne hydraulicky již po 2,5 minutách, 
plné zatížení možné již po 15 minutách. 
 
 
 

Použití 
 
V interiéru i exteriéru, také v  trvale vlhkých 
prostorách, k  rychlým  montážím  a  upevnění 
plynových instalací, vodovodních i  topenářských 
rozvodů a elektroinstalací. K upevňování hmoždinek, 
dveřních zárubní, stojin zábradlí a všech typů konzol  
zařizovacích  předmětů.  Také k velmi rychlým 
opravám a stěrkování děr, lunkrů a  trhlin  betonových 
povrchů.  
 
 

Balení a skladování 
 
Balení:  
2 kg karton                               216 kartonů / 432 kg na paletě 
6 kg karton                84 kartonů/ 504 kg na paletě  
10 kg kbelík                                36 kbelíků /  360kg na paletě 
20 kg kbelík                                24 kbelíků / 480 kg na paletě  
25 kg pytel                                    48 pytlů / 1200 kg na paletě   
 
Skladování:  
V suchu na dřevěných roštech v neporušeném 
originálním balení po dobu cca 12 měsíců.

 

Technické údaje 
 
Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %. 

Spotřeba: cca 1 kg  

 na 0,7 litru čerstvé  

                                                malty           

Sypná hustota:  cca 1,08 kg / dm3 

Potřeba vody:                          0,33 l / kg (=33%) 

Zpracovatelnost:                      cca 2 minuty 

Plná zátěž:                               po cca 15 minutách 

Teplota zpracování:                 nad +5°C 
    
 
 

Zkoušeno podle 
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Zpracování 

 
Doporu čené nářadí: 
Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací 
nádoba (gumová nádobka), zednická lžíce, hladítko, 
špachtle. 
 

Podklad: 
Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený 
zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech 
separačních vrstev a volných částic.  
Vhodné použití na všechny obvyklé minerální stavební 
podklady, cihelné zdivo, beton, kámen, potěry, omítky 
apod.. 
Podklad, zejména silně nasákavý, pečlivě 
předvlhčete. 
 

Nevhodné použití: 
Na dřevo, plasty, kovy a vodoodpudivé podklady.  
 
Míchání: 
V čisté míchací nádobě míchejte nízkootáčkovým  
elektrickým mísidlem prášek s předepsaným 
množstvím vody dokud nevznikne homogenní směs 
bez hrudek. Doba míchání cca 0,5 minuty. 
 
Mísící poměr: 
cca 0,33 litru vody na 1 kg malty  
 
 
 
 
 

Zpracování: 
Maltu nanášejte na připravený předvlhčený podklad 
a pokud možno velmi rychle zpracujte. Doba 
zpracování činí jen cca 2 minuty. Již po krátkém 
čase lze vytvrzený povrch přebrousit do hladka. 
Přidáním 1 – 2 objemových dílů suchého 
křemičitého písku (např. zrnitosti 0,3 – 0,8 mm) lze 
dobu zpracovatelnosti prodloužit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro perfektní systém 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrana p ři práci 
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při 
jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.   
Důležité 

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná 
vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál. 

 
Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi 
Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené 
informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů 
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování 
materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.      
 

38940-00/01 Malta fixa ční blesková BP 33,  26.2.2008, jda, str. 2 

MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice  
Tel.: 548 426 711  Fax: 548 426 721 
e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz 


