
        
 

 
 

 
 
 

Technický list č. 03 
 
 

TTSS  GGRREESS  
tenkovrstvá lepiaca cementová malta C1T  

• PPoouužžiittiiee:: Flexibilná tenkovrstvá mrazuvzdorná cementová lepiaca malta na lepenie keramických obkladov a dlažieb všetkých druhov 
a obkladových prvkov z hutného betónu do maltového lôžka o hrúbke 2 – 5 mm vo vnútornom a vonkajšom prostredí, vrátane plôch s 
teplovodným podlahovým vykurovaním. Lepenie na anhydritové a sádrové stierky je možné, ale po naaplikovaní dvojnásobnej 
penetrácii. Tixotropná úprava receptúry znižuje sklz dlaždíc na zvislých plochách. Malta nie je vhodná pre chemicky agresívne 
prostredia. 

 
• PPooddkkllaadd:: Vhodným podkladom pre lepenie je omietané murivo, murivo z presných tvárnic, sadrokartón, betón, cementové potery 

a mazaniny s vysokým prevádzkovým zaťažením vrátane plôch s teplovodným vykurovaním. Podklad musí byť suchý, rovný, súdržný, 
zbavený všetkých nečistôt a prachu, objemovo stabilizovaný. Sadrokartón je vždy nutné pred lepením penetrovať disperznou 
penetráciou, náter musí zaschnúť. Nevhodné podklady pre lepenie sú kov, sklo, drevo a materiály s podielom dreva, plasty, živice, 
laminát a tapety. Preverte existenciu dilatujúcich škár a zaistite ich priznanie v dlažbe rovnako ako aj možnosť obvodovej dilatácie, 
predovšetkým u plôch s podlahovým vykurovaním.  

 
• PPrríípprraavvaa  nnaa  kkllaaddeenniiee:: Pri kladení je nutné zaistiť teplotu prostredia, podkladu aj dlaždíc v rozsahu od + 5 °C do  + 25 °C. Pre 

prácu potrebujeme rotačné miešadlo s vŕtačkou, miešaciu nádobu, zubovú stierku pre nanášanie malty – pre formát dlaždíc do 200 x 
200mm so zubom 6mm, pre formát do 350 x 350mm so zubom 8mm a pre formáty väčšie so zubom 10mm. Pri voľbe zubu stierky je 
nutné ďalej rešpektovať aj rovinatosť podkladu a dezén rubovej strany lepených prvkov. 

 
• MMiieeššaanniiee:: Zmiešajte suchú zmes TS GRES s čistou studenou vodou v pomere cca 0,25 l na 1 kg suchej zmesi (tj. 6,25 l vody na     

25 kg vrece). Po premiešaní nechajte maltu 10 minút odstať a opäť premiešajte. Počas  spracovania nedolievať ďalšiu vodu. 
Správne zamiešaná zmes po nanesení zubovou stierkou drží na podklade a podrží si profil zubov, nesmie sa roztekať. Pri použití 
rotačného miešadla neprekračujte 200 otáčok za minútu a vrtuľu miešadla držte stále pod hladinou (zabráňte speneniu primiešaním 
vzduchu). Je zakázané pridávať akékoľvek ďalšie prísady. 

  
• PPookkllaaddaanniiee:: Podklad ani dlaždice nenamáčajte! Natiahnite lepiacu maltu na penetrovaný podklad rovnou stranou stierky. Rozotrite 

potrebné plošné množstvo malty zubovou stranou stierky. Dlaždice pokladajte do malty krúživým pritláčaním, u dlažieb požite poklep 
gumovým kladivkom. Overte vždy pokrytie zadnej stany dlaždice lepiacou maltou odtrhnutím prvej položenej dlaždice – zadná 
strana dlaždíc musí byť u zvislých obkladov pokrytá lepiacou maltou minimálne na 75 % plochy, u vnútorných dlažieb na 
minimálne 85 %, u vonkajších dlažieb minimálne 95 % plochy. Túto skúšku vykonávajte náhodne i v priebehu kladenia. 
Lepiacu maltu rozotierajte iba na plochu, ktorá sa dá obložiť v priebehu cca 10 minút – pozor na zaschnutie povrchu lepiacej malty. 
Doba spracovateľnosti malty v nádobe je cca 2 hodiny od rozmiešania s vodou, táto doba je však ovplyvnená teplotou a vlhkosťou 
okolitého vzduchu. Zatuhnutú zmes nie je možné znovu riediť a ďalej použiť. Pred škárovaním alebo iným zaťažovaním je nutné 
nechať lepiacu maltu tvrdnúť  24 – 48 hodín. 

 
• SSppoottrreebbaa:: Zubová stierka 6 x 6 mm: cca 2,5 kg/m2, stierka 8 x 8 mm: cca 3,4 kg/m2 , stierka 10 x 10 mm: cca  4,2 kg/m2 
 
• VVllaassttnnoossttii:: Klasifikácia podľa STN EN 12004 + A1: cementová malta C1T. 
 
• BBaalleenniiee  aa  sskkllaaddoovvaanniiee:: Papierové vrecia s PE vložkou a 25 kg. Použiteľnosť 1 rok od dátumu výroby (uvedený na obale).                                                                                                                                                                                                                               

Skladovať v suchu v krytých skladoch v pôvodnom neporušenom obale na palete alebo drevenom rošte. 
 

Výrobok v záručnej dobe odpovedá uvedenej klasifikácii a výrobnému etalónu. Informácie a poskytnuté údaje v tomto technickom liste 
spočívajú na našich dlhoročných skúsenostiach, výskume, vývoji, objektivnom testovaní a praktickým používáním daného výrobku. 
Predpokladáme, že sú spolahlivé a odpovedajú najnovším poznatkom. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitia, kde a za 
akých podmienok bude výrobok použitý v stavbe, ani poznať zamýšlané metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnyh okolností záruku 
nad rámec uvedených informácií, bez predchádzajúcej konzultácie s technickým oddelením spoločnosti. Vyššie uvedené údaje sú len 
všeobecnej povahy. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. 

 
  
   

       technický list platí od 01.01.2011 – piate vydanie. 


