
 � nástup procesu viazania už po 5 minútach

 � má veľmi dobrú pevnosť

 � nespôsobuje koróziu oceľových prvkov, neobsahuje chlór

 � zastavuje miestny priesak vody

ATLAS MONTER T-5
rýchlotuhnúca montážna maltová zmes

MRAZU 
A VODOVZDORNÁ

PRE INTERIÉRY 
A EXTERIÉRY

LAHKÁ
APLIKÁCIA

NA STENY 
A PODLAHY

Určenie:
Kotvenie prvkov v horizontálnych polohách – základové (kotevné) šrúby, zá-
bradlia na balkónoch alebo schodiskách a pod.
Kotvenie prvkov vo vertikálnych polohách – kotiev, hákov, hmoždiniek, zápust-
kov, klinov, závesov okien, brán a dverí, pripevňovacích strmeňov pre vodovodné, 
plynové potrubie vrátane vykurovania, prvkov elektroinštalácie – rozvodných 
krabíc, omietníkov alebo hranových líšt, mriežok a pod.
Osadzovanie a spojovanie betónových prvkov – studničných skruží, odtokov 
a pod.
Okamžitá rýchlooprava povrchov – vyrovnávanie prasklín a plošných nerovností 
na stropných a stenových plochách, podlahách a cementových omietkach a 
prefabrikovaných stavebných prvkoch. 
Montáž stavebných prvkov – parapet, nadpraží, schodiskových ramien a jed-
notlivých schodov.
Utesňovanie miestnych priesakov vody – efektívne utesňuje miestne priesaky 
vody.
Reprofilácia betónových prvkov – oprava profilov a rekonštrukcia do pôvodného 
tvaru poškodených betónových prvkov, napríklad hrán.
Možnosť použitia v bazénoch, nádržiach a zariadeniach určených pre pitnú 
vodu.

Druh kotvených prvkov – oceľové, železobetónové a umelohmotné.
Druh povrchov, v ktorom má byť ukotvený prvok – murované, betónové 
a železobetónové konštrukčné prvky.

Vlastnosti
Rýchlotuhnúci výrobok – vyznačuje sa krátkou dobou zavädnutia a rýchlym 
nárastom pevnosti.
Umožňuje vytvoriť pevné kotvenie už po uplynutí 5 minút.
Má regulovateľnú konzistenciu – od polotekutej, ktorá umožňuje starostlivo 
vyplniť kotviaci priestor (dutinu) v priebehu kotvenia prvkov vo vodorovných 
polohách, po plastickú, ktorá umožňuje vyplnenie hmoty v priestoroch (dutinách) 
vo zvislých plochách napr. stenách a pod.
Umožňuje zvýšiť rozsah použitia - po zmiešaní s kremičitým pieskom (zrnitosť 
do 2 mm) v pomere 1:1 je možné vyplňovať dutiny až do šírky 40 mm.
Eliminuje možnosť vzniku povrchových prasklín na zatuhnutej maltovej zmesi.
Nespôsobuje chlórovú koróziu kovových stavebných prvkov.

Technické údaje
ATLAS MONTER T-5 sa  vyrába a dodáva v podobe suchej zmesi s obsahom 
najkvalitnejších cementových pojív, plnidiel a modifikačných prísad.

Násypná hustota (suchej zmesi) cca 1,4 kg/dm³

Objemová hustota hmoty 
(po zmiešaní)

cca 1,8 kg/dm³

Hustota v suchom stave 
(po zavädnutí)

 cca 1,8 kg/dm³

Miešacie pomery
voda / suchá zmes

cca 0,25 l / 1 kg
cca 1,25  l / 5 kg

cca 6,25  l / 25 kg

Min. / max  hrúbka

1 mm / 25 mm
u väčších šírok medzery (do 40 mm) 
používajte naviac kremičitý piesok 

(zrnitosť do 2 mm) v miešacom 
pomere 1:1

Prídržnosť min. 2,0 MPa

Pevnosť v tlaku
po 6 hod. >10,0 MPa

po 24 hod. >25,0 MPa
po 28 dňoch >60,0 MPa

Pevnosť v ohybe
po 6 hod. >2,0 MPa

po 24 hod. >4,0 MPa
po 28 dňoch >9,0 MPa

Teplota prípravy zmesi a podkladu 
Okolitá teplota v priebehu práce 

s maltovou zmesou
od +5 °C do +30 °C

Doba spracovateľnosti cca 5 minút

Otvorený čas práce cca 5 minút

MANUÁLNA 
VÝLEVKA

DOBA 
SPRACOVATEĽNOSTI
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Technické požiadavky
Výrobok má:
- Technické schválenie ITB (v SR obdoba TSÚS)  č. AT-15-8722/2011. Národné pre-
hlásenie o vlastnostiach č. 105 zo dňa 2.01.2017.

- Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji /certifikát Podnikovej kontroly kvality/ 
č. ITB-0492/Z
-  prevedené Meranie obsahu prírodných radionuklidov 
- Hygienický atest PZH (obdoba Hlavného hygienika SR) HK/W/0335/01/2013

Montáž prvkov
Príprava podkladu
Podklad musí byť patrične pevný, zbavený vrstiev, ktoré by mohli nepriaznivo 
ovplyvniť prídržnosť maltovej zmesi, hlavne prachu, vápna, nečistôt, tukov, vosku 
a pod. Rovnako je potrebné očistiť a pripraviť kotvený prvok. Odporúčame 
odstrániť hrdzu a staré maliarske nátery. Pre zníženie savosti sa pred použitím 
malty odporúča plochu podkladu a kotveného prvku (pokiaľ je vyrobený z 
betónu alebo železobetónu) navlhčiť vodou.
Príprava hmoty
Materiál vysypeme z vreca do nádoby s presne odmeraným množstvom zámes-
ovej vody (miešací pomer je uvedený v Technických údajoch) a miešame po-
mocou vŕtačky s miešacím nástavcom, tak dlho, až získame konzistentnú zmes. 
Maltu je potrebné použiť (spracovať) v priebehu cca 5-10 minút. U kotvenia 
alebo vyrovnávania plošných nerovností, keď hrúbka vrstvy bude väčšia ako 25 
mm, musíme pridať piesok v pomere 1:1.
Kotvenie prvkov
Veľkosť vyplňovaného priestoru medzi okrajmi montážneho otvoru a hranami 
kotveného prvku by mala byť cca 25 mm. V opodstatnených prípadoch napr. v 
priebehu vykonávania výlevok sa odporúča použiť bednenie. Kotvený prvok je 
potrebné umiestniť v pripravenom otvore a patrične aretovať proti nechcenému 
pohybu v priebehu zavädnutia malty. Voľný priestor okolo kotveného prvku sa 
vyplní maltou ATLAS MONTER T-5.
Poznámka. Nie je možné pohybovať s kotveným prvkom v priebehu až do 
zavädnutia zmesi

Spotreba
Priemerná spotreba je cca 1,8 kg suchej zmesi na 1 dm³ výplňovej hmoty.

Dôležité dodatočné informácie
• S ohľadom na výskyt javu korózie kovových prvkov vo vlhkom prostredí sa pri 

použití maltovej montážnej zmesi Atlas Monter T-5 odporúča aby boli kovové 
prvky pred ukotvením ošetrené vhodným antikoróznym náterom.

• Pridanie kremičitého piesku (v miešacom pomere 1:1, v prípade kedy sa malta 
aplikuje v medzerách so šírkou od 25 mm do 40 mm) znižuje pevnosť ukotvenia.

• Doba zavädnutia zmesi (popísaná v dĺžke 5 minút) sa odvíja od teploty: u 
nízkych teplôt (cca 5°C) bude dlhšia a pri vysokých teplotách (cca 30°C) sa 
bude skracovať.

• Opracovávané plochy je potrebné chrániť v priebehu práce a po jej ukončení 
pred nepriaznivými atmosférickými podmienkami a príliš rýchlym schnutím 
(odporúča sa zvlhčovanie alebo zakrytie kotvenia fóliou)).

• Nádrže na pitnú vodu, po vyzretí výrobku je potrebné opláchnuť vodou.
• Náradie čistiť ihneď po použití. Prischnuté zbytky zavädnutej malty odstrániť 

prostriedkom ATLAS SZOP.
• Obsahuje cement. Môže dráždiť dýchacie cesty. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne 

poškodenie očí. Môže spôsobovať senzibilizáciu kože. Skladovať mimo dosahu 
detí. Nevdychovať prach. Používať ochranné pracovné rukavice, ochranný pra-
covný odev, ochranné okuliare alebo tvárový štít. V prípade kontaktu s kožou 
(alebo vlasmi) okamžite vyzliecť zašpinený odev. Oplachovať kožu tečúcou 
vodou (sprchovať). Pri podráždení kože, alebo pokiaľ sa objaví vyrážka, vyhľadať 
lekársku pomoc. V prípade vniknutia do očí, vyplachovať vodou niekoľko 
minút. Pokiaľ používate kontaktné šošovky – je potrebné ich vybrať, pokiaľ 
to umožňujú podmienky. Ďalej preplachovať. Riadiť sa pokynmi uvedenými v 
Karte bezpečnostných údajov..

• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach, v suchých 
a chladných podmienkach (najlepšie na paletách). Chrániť pred vlhkom. Doba 
skladovania za podmienok zhodných s uvedenými požiadavkami je 12 mesiacov 
od dátumu výroby uvedeného na obale. Obsah rozpustného chrómu (VI) v 
hotovej zmesi je ≤ 0,0002 %.  

Balenie
Fóliové sáčky 5 kg, papierové vrecia, 25 kg.

Informácie uvedené v Technickej karte sú iba základnými pokynmi pre použitie 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné prevádzať v súlade s bezpečnostnými 
predpismi a stavebnou zručnosťou  Vydanie tejto Technickej karty ruší platnosť 
predchádzajúcich Technických kariet tohto výrobku. Aktuálna technická doku-
mentácia je prístupná na www.atlas.com.pl.
Dátum aktualizácie: 2017-06-29
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