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Sika® Do malty 

Sika® Do malty 

Účinná prísada do mált 

Popis produktu Sika® Do malty je prípravok na syntetickej báze vhodný do cementových mált. 
Prísada zlepšuje a predlžuje spracovateľnosť a uľahčuje nanášanie malty. Zlepšuje 
súdržnosť, znižuje nasiakavosť a priepustnosť maltovej zmesi. V malte vytvára 
stabilné rovnomerné rozptýlenie hydrofobizovaných vzduchových pórov. Zvyšuje 
vodotesnosť, odolnosť proti mrazu a posypovým soliam. Nahradzuje funkciu vápna 
s ohľadom na spracovateľnosť. Zlepšuje tepelno izolačné vlastnosti. 

Použitie Sika® Do malty je vhodná hlavne na:  

 Sanačné omietky, ktoré musia odolávať vonkajšiemu tlaku vody (oporné steny, 
pivničné priestory ...)   

 Nádrže, záchytné nádrže 

Charakteristiky / výhody Sika® Do malty:  

 Zlepšuje spracovateľnosť cementových zmesí 

 Zvyšuje vodotesnosť  

 Zvyšuje mrazuvzdornosť  

 Obmedzuje tvorbu výkvetov a plesní    

Osvedčenia / skúšky   Spĺňa požiadavky EN 934-2  

Údaje o produkte  

Forma / farba   Tmavo hnedá kvapalina                       

Balenie Plastová fľaša, bandaska: 1 l a 5 l 

Skladovanie  

Skladovacie podmienky / 
životnosť 

12 mesiacov iba v originálnom, neotvorenom, nepoškodenom obale. Chráňte 
pred priamym slnečným žiarením a mrazom. Skladujte pri teplote +5 až +40 oC. 
Otvorené balenie spotrebujte čo najskôr. 

Technické údaje  

Chemická báza  Zmes povrchovo aktívnych látok  

Hustota (20 °C) Cca 1.03 ± 0.02kg/l 

pH hodnota  Cca 11,0 ± 0.5 

Obsah chloridových 
iónov 

≤ 0,1 % 

Obsah alkálií (Na2O) ≤ 3.0 hmotn. %  

Spracovanie  

Doporučené dávkovanie 50 – 200 ml prísady na 25 kg cementu (0.2 – 0.8 % z hmotnosti cementu) 

Príprava podkladu   Podklad musí byť čistý, súdržný, bez nečistôt a mastnôt. Odstráňte všetky zvyšky 
starých náterov a omietok.  
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Použitie    Do miešačky za stáleho miešania dajte najprv piesok (drobné kamenivo) 
spoločne so zodpovedajúcim množstvom cementu. Potom pridajte časť vody 
a potrebné množstvo Sika® Do malty. Výslednú konzistenciu upravíte pridaní 
malého množstva vody. 

 Sika® Do malty dávkujte priamo do zmesi pri miešaní a to so zámesovou vodou 
alebo po pridaní zámesovej vody.  

  Nesmie sa dávkovať do suchej zmesi.  

Kombinovateľnosť            Prísadu je možné kombinovať s produktmi Sika® Do poteru a Sika® Zimná prísada. 
Nedávkujte väčšie množstvo ako je doporučené.  

Poznámky Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe 
laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien  
podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.  

Informácie o ochrane 
zdravia a bezpečnosti 

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné    
preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú   
uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.  

Právne oznámenia Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné 
využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných 
poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a 
aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.  
 
V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch  a v skutočných podmienkach na stavbe 
sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo 
vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci 
z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto 
informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. 
Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a 
účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.                                                                                                          

 

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú 
podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by 
sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre 
konkrétny výrobok. 

 
 
 
 
 C

o
n

s
tr

u
c
ti

o
n

 

 
 

Sika Slovensko spol. s r.o., Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava  

Tel: 02 / 49 20 04 41    e-mail: sika@sk.sika.com 
Fax: 02 / 49 20 04 44                  http://www.sika.sk  
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