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maxit 810 štěrbinová a výplňová malta 

 ■ minerálně lehčená
 ■ velmi dobrá vydatnost
 ■ strojně zpracovatelná
 ■ reakce na oheň A1
 ■ velmi dobrá stabilita bez smrštění
 ■ CS II dle ČSN EN 998-1

Č. Art. Spotřeba 
cca hodnota

Forma dodávky Prodejní balení 

101686 1700 l/t, 34 l/pytel 35 pytlů / paleta 20 kg/pytel, 0,70 t/paleta

Popis
Štěrbinová, výplňová a opravná speciální malta k vyplňování 
drážek a štěrbin ve zdivu ručně nebo strojně. Mnohostranné 
použití  při rekonstrukcích, sanacích a při hrubé stavbě. Ur-
čená pro profi i hobby zpracování.

maxit 810 je malta třídy CS II dle EN 998-1.

Použití
Používá se jako výplňová malta pro dutiny a drážky ve zdivu 
a jako vyrovnávací malta při montáži oken, zárubní a po-
dobně, stejně tak i při běžných zdicích pracích. Dále je velmi 
vhodná do násypů podlah a to na základě své nízké hmot-
nosti.

Vysoké produktivity lze dosáhnout strojním zpracováním.

Vlastnosti
 ■ speciální malta s vysokým podílem minerálních vyleh-
čujících přísad

 ■ velmi dobrá stabilita s minimálním smrštěním

 ■ dobrá přídržnost na trubkách

 ■ snadno zpracovatelná ručně

 ■ vysoká produktivita práce při strojním zpracování.

Zvláštní upozornění
V případě pochybností ohledně zpracování, podkladu nebo 
u konstrukčních zvláštností si vyžádejte odborné poraden-
ství. Nepřidávat žádné cizí látky. V ostatním platí ustanovení 
norem EN 998-1 a DIN V 18550. Je nezbytně nutné dbát 
pokynů v aktuálních technických a bezpečnostních listech na 
www.maxit.cz. 

Požadavky na staveniště
Nezpracovávat při teplotách podkladu a vzduchu pod +5 °C 
a přes +30 °C stejně tak při očekávaných nočních mrazech. 
Stavební prvky citlivé na zašpinění v předstihu zakrýt a vo-
dotěsně zalepit. Omítané plochy vystavené vlivům počasí 
chránit před deštěm a přímým slunečním zářením.

Zpracování
Materiál se zpracovává běžnými omítačkami nebo ručně. 
Drážky a dutiny postupně vyplnit. Na nasákavých podkla-
dech lze maxit 810 používat v jednom kroku až do vrstvy 
10 cm. Po ztuhnutí první vrstvy lze nanášet vrstvu další. Po-
slední vrstvu srovnat a v průběhu tvrdnutí povrch oškrábat 
škrabákem.

Technické údaje

Třída malty CS II dle ČSN EN 998-1

Pevnost v tlaku: 
(po 28 dnech)

≥ 2,0 N/mm² 

Vydatnost: 1700 l / t

Součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,21 W/mK 
(tabulková hodnota P90% dle EN 1745)

Reakce na oheň A1, nehořlavé

Potřeba vody cca 12 l na 20 kg pytel

Použití ve vnitřních prostorech: ano

Použití ve vnějších prostorech: ano

Teplota při zpracování: podklad: ne pod + 5° a ne přes +30 °C 
vzduch:  ne pod + 5° a ne přes +30 °C

Zařízení pro míchání a zpracování: stavební míchadlo, omítačka m-tec duo-
-mix

Čištění zařízení: Při každém přerušení práce je nutno 
pracovní nástroje očistit čistou vodou.

Forma dodávky
V papírových pytlích po 20 kg na paletě 35 pytlů = 0,7 t. 

Skladování
V suchých prostorech minimálně 9 měsíců. Datum výroby – 
viz tisk na straně obalu.

Pokyny ve vztahu k životnímu prostředí
Obaly řádně vyprázdnit a předat k recyklaci.

Související dokumenty
Bezpečnostní list

Právní upozornění
Údaje v tomto listě jsou založeny na našich současných technických znalostech 
a zkušenostech. Kvůli široké škále možných vlivů při zpracování a použití našich 
výrobků nechrání zpracovatele před možnými vlivy vlastních zkoušek a pokusů 
při zpracování a použití našich výrobků a představují pouze všeobecné směrnice. 
Není možno z nich odvodit právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo 
vhodnosti pro konkrétní způsob použití. Zpracovatel musí vždy na svou vlastní 
odpovědnost dodržovat případná ochranná práva právě tak jako existující zákony 
a nařízení. 

Vydáním tohoto listu pozbývají platnosti všechny dřívější listy.
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