
Stegu lepidlo Multielastik PRO  
25 kg 
 

POUŽITIE 
Multielastik PRO je lepiaca malta určená na lepenie všetkých druhov keramických obkladov a dlažieb 
(dlaždice, terakota, slinok, kamenina), tiež veľkoformátových, tuhých i elastických alebo deformovateľných, s 
dobrou alebo zlou priľnavosťou, v interiéri - a pri použití mrazuvzdornej dlažby - v exteriéri, vrátane terás a 
balkónov (so sklonom > 2%). Môže byť tiež použitá na pripevnenie obkladov z prírodného kameňa (okrem 
mramoru), po kontrole, že nedochádza u nich k zmene farby. Podkladom môže byť: bežný betón, betón z 
ľahkého kameniva, pórobetón, cementové a vápenno-cementové omietky, nosné vápenné omietky a 
sadrové omietky, pevné sadrokartónové a sadrové vystužené dosky, cementové a anhydritové potery, 
vnútorné liate asfalty, pevné drevotrieskové stenové panely, povrchy pokryté tekutou fóliou alebo tesniacou 
maltou. 

 
VLASTNOSTI 
Lepiaca malta Multielastik PRO je hotová, suchá zmes vysoko kvalitného cementového spojiva, kameniva a 
modifikačných prísad. Vyznačuje sa vysokou flexibilitou, priľnavosťou a širokým spektrom použitia. Malta 
Multielastik PRO je vodeodolný a mrazuvzdorný výrobok. 

 
PRÍPRAVA PODKLADU 
Podklad by mal byť riadne vytvrdený, suchý, stabilný, rovný a nosný, teda primerane pevný, očistený od 
prachu, nečistôt, vápna, oleja, mastnôt, vosku, zvyškov farieb atď. Nestabilné malty a nátery s 
nedostatočnou priľnavosťou je nutné odstrániť. Nerovnosti podkladu, ktoré bránia naneseniu správnej 
hrúbky maltovej vrstvy Multielastik PRO, je vhodné upraviť vhodnými materiálmi pre tento typ prác, 
napr.: vyrovnávacou maltou alebo v prípade podláh samonivelačným poterom. Silne a nerovnomerne savé 
podklady a prašné podklady ošetrite vhodnými základnými nátermi. 

 
PRÍPRAVA MALTY 
Suchú zmes postupne nasypte do nádoby s primeraným množstvom čistej studenej vody a miešajte ručne 
alebo mechanicky pomocou pomaly rotujúceho miešadla, kým nevznikne jednotná hmota bez hrudiek. 
Nechajte 5 minút odležať a znova dôkladne premiešajte. Ak chcete spotrebovať iba časť balenia, musíte 
dôkladne premiešať celú suchú zmes, pretože sa jednotlivé zložky môžu počas prepravy oddeliť. Stvrdnutá 
hmota sa nesmie zmiešať s vodou ani s čerstvým materiálom. 

 
SPÔSOB POUŽITIA 
Lepiacu maltu Multielastik PRO naneste na pripravený podklad tenkou vrstvou oceľovým hladítkom, 
potom naneste hrubšiu vrstvu malty a rovnomerne rozotrite pomocou zúbkovaného okraja hladítka pod 
uhlom 45-60° k podkladu. Maltu by sa nemalo nanášať na príliš veľkú plochu, aby sa neprekročil otvorený 
čas schnutia lepiacej malty. Po nanesení malty priložte dlaždicu a opatrne ju pritlačte k podkladu. Styčná 
plocha dlaždice s lepidlom by mala tvoriť minimálne 70 % povrchu dlaždice. Veľmi veľké dlaždice, väčšie ako 
30x30 cm, by sa mali pokladať tak, aby malta priľnula aspoň k 90 % povrchu dlaždice. Všetky dlaždice 
pokladané v exteriéri a na trvale vlhkých miestach, rovnako ako na intenzívne využívaných podlahách, je 
vhodné lepiť tak, aby malta priľnula k celej ploche dlaždice. Aby bola táto podmienka splnená, mala by byť 
malta nanesená aj na celú plochu zadnej strany dlaždice v tenkej vrstve rovnakej hrúbky, pokrývajúcu 
všetky profily. Pred zatvrdnutím malty odstráňte zo škár prípadné zvyšky malty a dlaždice opláchnite vodou. 
Šírku škár zvoľte v závislosti na umiestnení podlahovej krytiny a veľkosti dlaždíc. Dlaždice sa nesmú pred 
prilepením namočiť! 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Klasifikácia malty podľa EN 12004:2007+A1:2012 C2TE S1 
Priľnavosť po 28 dňoch ≥ 1,0 N/mm2 
Otvorený čas: priľnavosť po 30 min ≥ 0,5 N/mm2 Priečna 
deformácia ≥ 2,5 mm 
Teplotná odolnosť vytvrdnutej malty: od -30 °C do + 70 °C Obsah 
rozpustného chrómu VI ≤ 0,0002 % 



APLIKAČNÉ ÚDAJE 
Aplikačná teplota (vzduch, podklad, materiály): od +5 ° C do +25 ° C Pomer 
miešania s vodou: cca 7,0 litrov vody na 25 kg suchej zmesi  
Veľkosť zubov hladidla: od 3 do 10 mm 
Maximálna hrúbka vrstvy malty: 5 mm 
Čas použiteľnosti po zmiešaní s vodou: cca 2 hodiny (pri + 20 °C) Doba pokládky dlaždíc po 
nanesení lepidla na podklad: do 30 minút 
Čas úpravy umiestnenia dlaždíc: do 20 minút 
Vstup na hotovú podlahu: po 24 hodinách  
Škárovanie: po 48 hodinách 

 
SPOTREBA 
Spotreba materiálu závisí od druhu podkladu a stupňa jeho nerovnosti, v priemere cca 1,3 kg/m2 na 1mm 
hrúbky vrstvy malty. 

 
BALENIE 
Výrobok je balený v 25 kg vreciach a je dodávaný na paletách po 48 kusoch. 

 
SKLADOVANIE 
Maltu skladujte v tesne uzavretých vreciach v suchu. Chráňte pred vlhkosťou. Doba skladovateľnosti malty 
za podmienok zodpovedajúcich vyššie uvedeným je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 

 
POZOR 
Zmes sa nesmie preosievať, obohacovať o ďalšie prísady a používať pri teplotách nižších ako 
+ 5 ºC a vyšších ako + 25 ºC. Zmes obsahuje hydraulické spojivá a výrobok je pod vodou alkalický. Vyhnite 
sa kontaktu s pokožkou a chráňte oči. V prípade kontaktu s očami ich vypláchnite veľkým množstvom čistej 
vody a vyhľadajte lekársku pomoc. 

 
REFERENČNÝ DOKUMENT 
Výrobok zodpovedá EN 12004: 2007+A1:2012 Lepidlá na obklady. Definície a technické požiadavky. 

 
VŠEOBECNÉ POKYNY: 
Tento list nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste 
predstavujú naše súčasné znalosti a praktické skúsenosti. Ide iba o všeobecné informácie a nepredstavujú 
zodpovednosť výrobcu za spracovanie a použitie. Môžu existovať odlišnosti a špecifické podmienky spôsobu 
vykonania. Výrobok používajte v súlade s požadovanými technickými znalosťami a pravidlami BOZP. Vyhnite 
sa kontaktu s pokožkou a chráňte oči. V prípade kontaktu s očami ich vypláchnite veľkým množstvom čistej 
vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Odporúča sa používať rukavice, okuliare a ochranný odev. 


