
Technický list 
Stavební chemie  

 

Malta osazovací 
VS 20  
(Versetzmörtel Repol VS 20)  
 
 

���� vysoká stabilita p ři zpracování  
���� odolává mrazovým zm ěnám  
���� rychlé vytvrzení 
 
 
 

Popis výrobku 
 
Osazovací a opravná cementová malta zušlechtěná 
polymery, s rychlým vytvrzením a vysokou stabilitou 
při zpracování. Odolává mrazovým změnám, vhodná 
k ručnímu nanášení.  
 
 
 
 
 

Použití 
 
V interiéru i exteriéru k osazování a stěrkování 
betonových prvků, zejména na silničních stavbách 
a při výstavbě kanalizací. 
 
 

Balení a skladování 
 
Balení:  
30 kg pytel                 42 pytlů  / 1260 kg na paletě  
 
Skladování:  
V suchu na dřevěných roštech v neporušeném 
originálním balení po dobu cca 6 měsíců.

 

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

Spotřeba: cca 2,2 kg/m2 a 1 mm 

Potřeba vody: cca 0,16 l/kg 

                                                tj. 4,8 l / 30 kg pytel  

Sypná hustota:  cca 1,7 kg/dm3 

Maximální zrno: 2,5 mm 

Tloušťka vrstvy: 5 – 20 mm 

                                                lokálně > 20 mm 

Doba zpracování:                    cca 20 – 30 minut  

Doba míchání:                         cca 3 minuty 

Teplota zpracování:                +5°C až +30°C 

Pevnost v tlaku:                       ≥ 45 N/mm2 (28 dní) 

Přídržnost:                               ≥ 1,5 N/mm2  

Kapilární absorpce:                 ≤ 0,5 kg/m2 h0,5  

Obsah chloridů:                       ≤  0,05 % 
 
 

Zkoušeno podle 
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Zpracování 

 
Doporu čené nářadí: 
Vhodná míchací nádoba, zednická lžíce, hladítko, 
špachtle. Nářadí po upotřebení omyjte vodou. 
 

Podklad: 
Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený 
zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech 
separačních vrstev a volných částic. Extrémně hutné 
hladké podklady a  nesoudržné vrstvy pokud možno 
odstraňte, broušením nebo otryskáním tlakovou vodou.  
 

Vhodné použití: 
Na očištěné minerální podklady.  
 
Míchání: 
V čisté míchací nádobě míchejte ručně prášek 
s předepsaným množstvím vody dokud nevznikne 
homogenní směs bez hrudek. Doba míchání cca 3 
minuty.  
Mísící poměr: 
cca 0,16 litru vody na 1 kg malty VS 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracování: 
Namíchanou maltu pokud možno co nejrychleji  
zpracujte. Pokud malta započne tuhnout, není již 
možné dalším přídavkem vody upravovat její 
zpracovatelnost. Příliš dlouhé míchání nebo vysoká 
dávka záměsové vody může narušit průběh tuhnutí 
a tvrdnutí malty.  
Při nižších teplotách se doporučuje použití teplé 
záměsové vody, neboť jinak by mohl být průběh 
tuhnutí také nepříznivě ovlivněn.  
Úprava povrchu filcováním by měla být prováděna 
pokud možno bez přídavku vody tak, aby se 
vlastnosti malty nezměnily.  
 
 
Důležité: 
Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C a nad 
+30°C. Nep řidávejte písek, cement nebo jiné 
substance měnící složení směsi. Již namíchanou 
směs neřeďte dalším přídavkem vody.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro perfektní systém 

Zpevnění podkladu, sanace trhlin:  
Zpevn ění pot ěru IH 16 , Repol injektážní paker IP 10 , Repol injektážní prysky řice PU 18  
 
 
 
 
 
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.      
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