
KATALÓG
P R O D U K T O V

DOKONALÁ STAVEBNÁ CHÉMIA



SVET dokonalej 
stavebnej chémie

V STAVEBNÍCTVE
na kvalite záleží
Dodržiavanie európskych noriem u našich výrobkov a do-
držiavanie kvality, dosiahnutej predovšetkým dôslednou 
výstupnou kontrolou považujeme v našej spoločnosti za 
samozrejmosť. 

Dbáme na to, aby naše výrobky zodpovedali najnovším 
trendom v stavebníctve a zároveň na to, aby boli veľmi 
dobre spracovateľné. Nie len vysoká kvalita ale aj  ľahká 
a príjemná aplikácia je dôležitým parametrom našich vý-
robkov. Náš sortiment vzniká za použitia vysoko pokro-
čilých technológií, a  to vďaka úzkej spolupráci s  radou 
našich renomovaných dodávateľov surovín.

Základné parametre našich výrobkov sú overované nie 
len v  laboratóriu našej spoločnosti, ale aj  v  nezávislých 
štátnych skúšobniach.

DOBRÁ RADA
odborníka vám uľahčí prácu
Kladieme dôraz na kvalitný servis a  odborné poraden-
stvo. Naši špecialisti sú pripravení vás v prípade potreby 
navštíviť a poradiť pri aplikácii našich výrobkov. Stretnu-
tie s  vami je pre nás veľmi dôležité, pretože bez vašich 

pripomienok by sme nikdy nedokázali prispôsobiť spra-
covateľnosť našich výrobkov vašim potrebám.

Veríme v  stále zlepšovanie, špičkovú kvalitu produktov 
a ich dlhú životnosť.

VYBERTE
si vhodnú stavebnú chémiu
pre konkrétnu činnosť
 pre prípravu stavebných podkladov;
 pre lepenie a škárovanie obkladov, dlažieb a kameňa;
 pre vyrovnanie a reprofiláciu podkladov;
  pre murovanie z lícových tehál a plynosilikátových 

tvárnic;
  pre lepenie a stierkovanie v procese zatepľovania 

budov s omietkovou povrchovou úpravou 
a fasádnymi obkladovými prvkami;

 pre rekonštrukciu balkónov a opravy stavieb.

Sme rovnako dodávateľom:
 špeciálnych žiaruvzdorných zmesí;
  špeciálnych hmôt proti úniku radónu, ionizačnému 

či röntgenovému žiareniu;
  systémových výrobkov ako sú podkladové alebo 

hydroizolačné nátery.

Nie je to len prášok v niekoľko kilogramovom vreci. Za ucelenou produktovou radou EXCEL MIX stojí 
štvrť storočie našich i zahraničných skúseností s vývojom a výrobou lepidiel, stierok a mnoho ďalších 
výrobkov patriacich do skupiny stavebnej chémie.

Váš tím EXCEL MIX, s.r.o.

slovenský výrobca



1

Thin - Set®

Prečo EXCEL MIX...
MISIA
Naším poslaním je byť spoľahlivým dodávateľom dokona-
lej stavebnej chémie tej najvyššej kvality, poskytovať zákaz-
níkom odborné poradenstvo a kvalitný servis, ktorý prekra-
čuje vaše očakávania. Chceme byť tými, ktorí zjednodušujú 
a urýchľujú práce v stavebníctve. 

VÍZIA
Prajeme si prehlbovať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi, 
ponúkať im produkty a služby v  najvyššej možnej kvalite 
pre optimálne riešenie ich potrieb. Prajeme si naďalej roz-
širovať produktové portfólio EXCEL MIX a byť flexibilným 
dodávateľom.

HODNOTY
Našou hlavnou hodnotou je kvalita a neustály kontinuálny 
vývoj. Prajeme si naďalej zachovávať 100% certifikáciu 
všetkých produktov a  držať sa prísne daných kritérií. I  do 
budúcna si chceme udržať povesť značky, u ktorej zákazníci 
nemajú potrebu tovar reklamovať.

 Vyrovnáváme

Lepíme

Zatepľujeme

Opravujeme Murujeme

Škárujeme

TRU-SET
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OBLASTI POUŽITIA

PODKLADY

Teplovodné podlahové 
kúrenie

DRUH MATERIÁLU

Prírodný kameň

VLASTNOSTI VÝROBKU

Dvojzložkový produkt

PRE APLIKÁCIU

Zubové hladítko

Prevzdušňovací valček

Nízkootáčkové miešadlo

Škárovacie vrece

LEGENDA

NOVINKA Novinka

Lepenie do tekutého lôžka

Odolnosť proti prenikaniu 
radónu z podložia

Bezškárové lepenie 
– šírka škáry ≤1 mm

Odolnosť proti tlakovej vode

Exteriér

Interiér

Balkóny, lodžie

Terasy

Vlhké prostredie

Kúpeľne, sprchy

Bazény, umyvárky

Schodisko

Chemické zaťaženie

Dlažba interiér a exteriér

Obklady interiér a exteriér

Vysoké zaťaženie

Elektrické rohože

Utesnenie 

Kritické podklady

Dlažba na dlažbu 

Mozaika 

Bežný formát
do 35/35 cm

Veľké formáty
nad 35/35 cm

UV

Polkruhové hladítko 

Hladké hladítko

Štetec 

Valček

Rn

Super elastický 

Rýchlo tuhnúci / schnúci

Mrazuvzdorný 

Rozšírená aplikačná teplota

Odolnosť proti UV žiareniu

Znížený sklz

Paropriepustný

Kvalitný výrobok
Spĺňa najprísnejšie požiadavky 
technických noriem

Najžiadanejší produkt

Bez vápenného hydrátu

Normové označenie výrobku

Európske technické 
schválenie

ODPORÚČAME

TOP

ETA

Ca 2

C2
TE-S1
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d

e  
s 

normou EN 12
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0
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MALTY PRE MUROVANIE A REPROFILÁCIU
5

REPROFILAČNÁ MALTA  34 
TS POROMALTA  34
MALTA KLINKER 35
LÍCOVÁ MALTA 35

EXCEL MIX 2K 38
EXCEL MIX 1K 38
TESNIACI PÁS 2K 39
SAMOLEPIACA TESNIACA PÁSKA 39
Vysvetlivky EN 14891  39
DISPERZNÁ PENETRÁCIA – KONCENTRÁT 40
HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER  40
ADHÉZNY MOSTÍK  41
FEST MÖRTEL (žiaruvzdorná kachliarska malta) 41
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Thin - Set®

TS EXCELQUICK – C2FT 
EXCELBOND – C2TE S1 
TS FLEX PLUS – C2TE S1
TS FLEX FBM – C2E S2 
TS FLEX – C2TE
TS BASIC ELASTIC - C2T
TS FASTGRES – C1T 
TS STANDARD – C1T

pre lepenie keramických obkladov 
a dlažieb, fasádnych obkladových 
prvkov a kameňa

LEPIDLÁ
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TS EXCELQUICK – C2FT

POUŽITIE
  Tam, kde potrebujeme skrátiť čas výstavby t. j. re-

konštrukcie vykonávané behom užívania stavby
  Lepenie mozaiky, keramických obkladov a  dlažieb, 

spekanej a mrazuvzdornej dlažby
  Lepenie obkladov a dlažieb z umelého a prírodného 

kameňa, hutného betónu
  Na bežné minerálne podklady - omietky, vyrovnávacie 

stierky, betón, pórobetón a neomietnuté murivo
  Na doskové materiály - sadrokartónové, cementovlák-

nité, drevotrieskové a OSB dosky
  Na problematické podklady ako je starý obklad 

a  dlažba, umakart, staré nátery (napr. linkrusta), tera-
zzo, anhydrid

  Plochy s podlahovým vykurovaním

Prvotriedne rýchlotuhnúce tenkovrstvé konštrukč-
né lepidlo. Vyznačuje sa zníženým sklzom a umožňuje 
lepenie aj ťažkých obkladových prvkov. Dosahuje 
normovú prídržnosť už po 6 hod., a konečnú prídržnosť 
nad 1,0 MPa. Výrazne tak kráti technologické prestáv-
ky a celkovú dobu výstavby. Vyniká vysokou prídrž-
nosťou k mnohým typom konštrukčných podkladov a 
lepeným prvkom. Lepidlo je vhodné používať aj pri níz-
kych teplotách vzduchu a podkladu od +0 °C. Vyhovuje 
európskej norme EN 12004:2007+A1:2012 pre typ C2FT.

VÝHODY / VLASTNOSTI

 Znížený sklz
 Rýchlotuhnúce
 Škárovanie obkladov stien už po 2 hod.
 Pochôdznosť po 4 hodinách
 Pre vnútorné a vonkajšie použitie
 Vysoká prídržnosť k podkladu
 Odolné voči vode a mrazu
 Spracovateľnosť 20 minút
  Lepenie prí nízkych 

teplotách od +0 °C

EXCELBOND – C2TE S1

POUŽITIE
  Lepenie tehlových alebo betónových obklado-

vých prvkov na armovaciu vrstvu zatepľovacích 
systémov ETICS alebo na murivo vystavené nároč-
ným klimatickým podmienkam v interiéri a exteriéri

  Lepenie mozaiky, keramických obkladov a dlažieb, spe-
kanej a mrazuvzdornej dlažby, obkladov a dlažieb z ume-
lého a prírodného kameňa na minerálne podklady

  Na bežné minerálne podklady - omietky, vyrovnávajú-
ce stierky, betón, pórobetón a neomietnuté murivo

  Na doskové materiály - sadrokartónové, cementovlák-
nité, drevotrieskové a OSB dosky

  Lepenie obkladov a dlažby na problematické 
podklady ako je starý obklad a dlažba, umakart, staré 
nátery (napr. linkrusta), terazzo, anhydrid

  Lepenie dlažby na betónové zálievky s  podlahovým 
vykurovaním a lepenie dlažby na vykurovacie el. rohože

Vysokokvalitné flexibilné tenkovrstvé konstrukčné 
lepidlo pre náročné klimatické podmienky a  zaťaže-
nie. Vyznačuje sa vysokou prídržnosťou k  podkladu 
a  k  lepeným prvkom, zníženým sklzom. Predĺžená 
doba zavädnutia umožňuje väčší časový priestor pre 
obkladanie, zvlášť pri pokládke veľkých plôch či nao-
pak pri riešení zložitých detailov. Lepidlo je určené pre 
lepenie fasádnych obkladových prvkov z tehál 
alebo umelého kameňa na murivo alebo zatep-
ľovacie systémy ETICS. Vyhovuje európskej norme 
EN 12004:2007+A1:2012 pre typ C2TE S1.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Znížený sklz
   Možnosť lepenia obkladov s hmotnosťou 

max. 25 kg/m2

  Predĺžená doba zavädnutia až 30 minút.
   Pre vonkajšie a vnútorné použitie
  Vysoká prídržnosť k podkladu
   Odolné voči vode a mrazu
  Spracovateľnosť až 2 hodiny

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TSQ sivá 25 kg vrece 48/1200 8588003487803

 TSQ 5 sivá 5 kg vedro voľne 8588003487278

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

EB sivá 25 kg vrece 48/1200 8588006323078

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Podľa typu podkladu a veľkosti zubov stierky 
cca 2,5 – 4,2 kg/m2

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Podľa typu podkladu a veľkosti zubov stierky
cca 3,0 – 5,0 kg/m2

LEPIDLÁ pre lepenie keramických obkladov a dlažieb, fasádnych obkladových prvkov a kameňa

ďalšie informácie na www.excelmix.sk
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Thin - Set®

POUŽITIE
  Pre bezškárové lepenie,  t. j. so škárou medzi obkladovými 

prvkami do 1 mm
  Lepenie veľkoformátových keramických obkladov 

a dlažieb, spekanej a mrazuvzdornej dlažby, mozaiky, 
obkladov a dlažieb z umelého a prírodného kameňa

  Na bežné minerálne podklady - omietky, vyrovnávajúce 
stierky, betón, pórobetón a neomietnuté murivo a na 
hydroizolácie nanášané v tekutom stave (cementové 
a disperzné)

  Na doskové materiály - sadrokartónové, cementovláknité, 
drevotrieskové a OSB dosky

   Lepenie obkladov a dlažieb na problematické podklady 
ako je starý obklad a dlažba, umakart, staré nátery (napr. 
linkrusta), terazzo, anhydrid

   Lepenie dlažby na betónové zálievky s podlahovým vyku-
rovaním a lepenie dlažby na vykurovacie el. rohože

Vysokokvalitné flexibilné tenkovrstvé konstrukčné le-
pidlo. Vyhovuje najnáročnejším klimatickým podmien-
kam. Vyznačuje sa zvýšenou deformovateľnosťou t. j. 
schopnosťou prispôsobiť sa danému namáhaniu pri 
zachovaní vysokej prídržnosti k podkladu a k lepenému 
prvku. Predĺžená doba zavädnutia umožňuje väčší časo-
vý priestor pre nalepenie obkladov a dlažieb, zvlášť pri 
pokládke veľkých plôch, či naopak, pri riešení zložitých 
detailov. Ideálne pre skladby na starých trámových 
stropoch, v priečkach s jednoduchým pružným 
plášťom a plochy s veľkými rozdielmi teplôt. Vyho-
vuje európskej norme EN 12004:2007+A1:2012 pre typ 
C2TE S1.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Znížený sklz
  Flexibilná trieda S1
  Zvýšená deformovateľnosť
  Predĺžená doba zavädnutia až 30 minút.
  Pre vonkajšie a vnútorné použitie
  Vysoká prídržnosť k podkladu
  Odolné voči vode a mrazu
  Spracovateľnosť až 2 hodiny

TS FLEX FBM – C2E S2

POUŽITIE
  Pre bezškárové lepenie, t.j. so škárou medzi obklado-

vými prvkami do 1 mm
   Lepenie dlažby do tzv. tekutého lôžka
  Dlažbu nie je potrebné podmazávať
  Lepenie dlažby nadmerne veľkých formátov, 

spekanej a mrazuvzdornej dlažby, dlažby z umelého 
a prírodného kameňa

  Na minerálne podklady vyrovnávajúcej stierky, betón, 
ľahčené betóny, tehly a na hydroizoláciu nanášanú 
v tekutom stave (cementové a disperzné)

  Na doskové podklady cementovláknité, drevotrieskové 
a OSB dosky

  Lepenie dlažby na problematické podklady ako je 
stará dlažba, terazzo, anhydrid

  Lepenie dlažby na betónové zálievky s podlahovým 
vykurovaním a lepenie dlažby na vykurovacie el. rohože

Vysokokvalitné flexibilné tenkovrstvé konštrukčné le-
pidlo. Umožňuje kladenie dlažby nadmerne veľ-
kých formátov do tekutého lôžka. Vyznačuje sa vyso-
kou prídržnosťou k podkladu a k lepeným prvkom s pre-
dĺženou dobou zavädnutia, umožňujúcu väčší časový 
priestor pre nalepenie dlažby, zvlášť pri presnej poklád-
ke veľkoformátových prvkov. Používa sa pre lepenie 
dlažby na plochy s veľkým teplotným namáhaním. 
Vyhovuje európskej norme EN 12004:2007+A1:2012 pre 
typ C2E S2.

VÝHODY / VLASTNOSTI

 Extrémne flexibilné - trieda S2
  Dlažbu nie je potrebné podmazávať
  Predĺžená doba zavädnutia až 30 minút
  Pre vnútorné a vonkajšie použitie
  Vysoká prídržnosť k podkladu
  Odolné voči vode a mrazu
  Spracovateľnosť až 2 hodiny
  Nízka spotreba

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TSF P sivá 25 kg vrece 48/1200 8588003487452

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TSF FBM 20 sivá 20 kg vrece 54/1080 8588003487445

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Podľa typu podkladu a veľkosti zubov stierky 
cca 2,5 – 4,2 kg/m2

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Podľa typu podkladu a veľkosti zubov stierky 
cca 2,0 – 3,5 kg/m2

ďalšie informácie na www.excelmix.sk

TS FLEX PLUS – C2TE S1

C2
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TS FLEX – C2TE

POUŽITIE
  Lepenie keramických obkladov a dlažieb, spekanej 

a mrazuvzdornej dlažby, mozaiky, obkladov a dlažieb 
z umelého a prírodného kameňa

  Na bežné minerálne podklady - omietky, vyrovnáva-
cie stierky, betón, pórobetón, neomietnuté murivo 
a na hydroizolácie nanášané v tekutom stave (cemen-
tové a disperzné)

  Na doskové materiály - sadrokartónové, cementovlák-
nité, drevotrieskové a OSB dosky

  Lepenie obkladov a dlažieb na problematické 
podklady ako je starý obklad a dlažba, umakart, 
staré nátery (napr. linkrusta), terazzo, anhydrid

  Lepenie dlažby na betónové zálievky s podlahovým 
vykurovaním a lepenie dlažby na vykurovacie 
elektrické rohože

  Lepenie expandovaného a extrudovaného polystyré-
nu a minerálnej vaty

Najpredávanejšie lepidlo vo svojej triede. Vysoko kvalitné 
tenkovrstvé konštrukčné lepidlo. Vyhovuje tým, ktorí vy-
žadujú najlepší pomer kvality a ceny. Dosahuje vysokých 
prídržností k rôznym typom podkladov a k lepeným prv-
kom. Predĺžená doba zavädnutia umožňujúca väčší ča-
sový priestor pre nalepenie obkladov a dlažieb, zvlášť pri 
pokládke veľkých plôch či naopak pri riešení zložitejších 
detailov. Varianta z bieleho cementu umožňuje použitie 
na prírodný kameň alebo mramor, kde šedé cementy 
spôsobujú šednutie kalcitu. Vyhovuje európskej norme 
EN 12004:2007+A1:2012 pre typ C2TE

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Pre vnútorné a vonkajšie použitie
  Znížený sklz
  Predĺžená doba zavädnutia až 30 minút.
  Vysoká prídržnosť k podkladu
  Odolné voči vode a mrazu
  Spracovateľnosť až 2 hodiny

TS BASIC ELASTIC – C2T

POUŽITIE
  Lepenie keramických obkladov a dlažieb veľkých 

formátov, spekanej a mrazuvzdornej dlažby, moza-
iky, obkladov a dlažieb z  umelého a prírodného 
kameňa

  Na bežné minerálne podklady - omietky, vyrovnávajúce 
stierky, betón, pórobetón, neomietnuté murivo a na 
hydroizolácie nanášané v  tekutom stave (cementové 
a disperzné)

  Na doskové materiály - sadrokartónové, cementovlák-
nité, drevotrieskové a OSB dosky

  Lepenie obkladov na problematické podklady ako 
je starý obklad, umakart, staré nátery (napr. 
linkrusta), a dlažby na terazzo alebo anhydridové 
podklady

  Lepenie dlažby na betónové zálievky s podlahovým 
vykurovaním

  Lepenie expandovaného a extrudovaného polystyrénu 
a minerálnej vaty

Kvalitné tenkovrstvé mrazuvzdorné konštrukčné lepidlo 
so zníženým sklzom. Vykazuje vysokú prídržnosť k pod-
kladu a k lepeným prvkom. Ideálne pre lepenie keramic-
kých obkladov a dlažieb veľkých formátov, nenasiakavej, 
mrazuvzdornej a spekanej dlažby, umelého a prírodné-
ho kameňa, dosiek z betónu nekonštantnéj hrúbky na 
betóny, cementové potery, cementové a vápeno-cemen-
tové omietky, pórobetóny a neomietnuté murivo. Lepe-
nie obkladov a dlažieb na starý obklad a dlažbu, 
umakart, terazzo, anhydrid a pod. Vyhovuje európ-
skej norme EN 12004:2007+A1:2012 pre typ C2T.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Pre vonkajšie a vnútorné použitie
  Znížený sklz
  Cementové lepidlo s vylepšenými 

vlastnosťami
  Vysoká prídržnosť k podkladu
  Odolné voči vode a mrazu
  Spracovateľnosť až 2 hodiny

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TSF sivá 25 kg vrece 48/1200 8588003487032

TSF b biela 25 kg vrece 48/1200 8588003487070 na objednávku

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TSB sivá 25 kg vrece 48/1200 8588003487087

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Podľa typu podkladu a veľkosti zubov stierky 
cca 2,5 – 4,2 kg/m2

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Podľa typu podkladu a veľkosti zubov stierky 
cca 2,5 – 4,2 kg/m2

LEPIDLÁ pre lepenie keramických obkladov a dlažieb, fasádnych obkladových prvkov a kameňa

ďalšie informácie na www.excelmix.sk

C2
T

V súla
d

e  
s 

normou EN 12
0

0
4+A1

TOP

C2
TE

V súla
d

e  
s 

normou EN 12
0

0
4+A1

TOP

zdenekvintrich
Lístek s poznámkou
Marked nastavil zdenekvintrich
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Thin - Set®

VÝHODY / VLASTNOSTI

   Mrazuvzdorné
   Znížený sklz
   Vysoká prídržnosť k podkladu
  Spracovateľnosť až 2 hodiny
  Možnosť škárovať po 24 hodinách

POUŽITIE
  Tam, kde potrebujeme skrátiť čas výstavby
  Lepenie keramických obkladov a dlažieb, spekanej 

a mrazuvzdornej dlažby, mozaiky, obkladov a dlažieb 
z umelého kameňa

  Na bežné minerálne podklady - omietky, 
vyrovnávajúce stierky, betón, pórobetón, 
neomietnuté murivo, anhydrid a hydroizolácie 
na báze cementu nanášané v tekutom stave

  Lepenie obkladov na doskové materiály 
- sadrokartónové, cementovláknité dosky

  Lepenie dlažby na betónové zálievky s podlahovým 
vykurovaním

  Lepenie expandovaného a extrudovaného 
polystyrénu a minerálnej vaty

Lepidlo so skrátenou dobou tuhnutia, so zníženým 
sklzom, s  výbornou prídržnosťou k  podkladu a  k  le-
peným prvkom. Ideálne pre rýchle lepenie keramic-
kých obkladov a  dlažieb, nenasiakavej, mrazuvzdornej 
a  spekanej dlažby, umelého kameňa, dosiek z  betónu 
nekonštantnej hrúbky na betón, cementové potery, 
cementové a  vápeno-cementové omietky, pórobetón 
a  neomietnuté murivo. Vyhovuje európskej norme EN 
12004:2007+A1:2012 pre typ C1T.

VÝHODY / VLASTNOSTI

 Rýchlotuhnúce
  Znížený sklz
 Škárovanie obkladu stien už po 3 hod.
 Pochôdznosť po 6 hodinách
  Pre vnútorné a vonkajšie použitie
  Vysoká prídržnosť k podkladu
  Odolné voči vode a mrazu
  Spracovateľnosť 20 minút

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TSG R sivá 25 kg vrece 48/1200 8588006323092

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Podľa typu podkladu a veľkosti zubov stierky 
cca 2,5 – 4,2 kg/m2

ďalšie informácie na www.excelmix.sk

TS FASTGRES (RÝCHLOTUHNÚCE) – C1T

TS STANDARD – C1T

POUŽITIE
   Lepenie keramických obkladových prvkov
  Lepenie dlažieb z umelého kameňa – betónu
  Na bežné minerálne podklady - omietky, 

samonivelačné hmoty, betón, pórobetón 
a neomietnuté murivo

  Do nevykurovaných priestorov (garáže, záhradné chaty)

Tenkovrstvé mrazuvzdorné cementové lepidlo so zní-
ženým sklzom vhodné k  lepeniu keramických obkla-
dov a  dlažieb, dlažby z  umelého kameňa na väčšinu 
bežných minerálnych podkladov. Pre exteriéry vysta-
vené vysokému teplotnému namáhaniu napr. balkóny, 
lodžie odporúčame používať lepidlá triedy C2 napr. 
TS FLEX , TS FLEX PLUS. Vyhovuje európskej norme EN 
12004:2007+A1:2012 pre typ C1T.

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TST sivá 25 kg vrece 48/1200 8588003487025

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Podľa typu podkladu a veľkosti zubov stierky 
cca 2,5 – 4,2 kg/m2

C1
T

V súla
d

e  
s 

normou EN 12
0

0
4+A1

C1
T

V súla
d

e  
s 

normou EN 12
0

0
4+A1

ODPORÚČAME
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ZOZNAM CHARAKTERISTÍK A POUŽITIA
TS EXCELQUICK 

C2FT
EXCELBOND 

C2TE S1
TS FLEX PLUS 

C2TE S1
TS FLEX FBM 

C2E S2

Interiér - suché prostredie

Interiér - mokré prostredie

Exteriér

Lepidlo triedy C1 (prídržnosť k podkladu ≥ 0,5 N/mm2)

Lepidlo triedy C2  (prídržnosť k podkladu ≥ 1,0 N/mm2)

T (znížený sklz)

E (predĺžená doba zavädnutia 30 min.)

F (rýchle tvrdnúce lepidlo ≥ 0,5 MPa po 6 hod.)

S1 (deformovateľné lepidlo - priehyb 2,5 mm ≤ x ≤ 5 mm)

S2 (vysoko deformovateťné lepidlo - priehyb ≥ 5 mm)

O
BK

LA
D

Y 
A

 D
LA

Ž
BA

Mozaika

Klasické obklady / dlažba - do 35x35 cm

Klasické obklady / dlažba - nad 35x35 cm

Spekaná, mrazuvzdorná dlažba

Prírodný kameň (napr. čadič, žula) 4

Prírodný kameň (mramor) 4

Dlažba (umelý kameň - betón)

Obklad (umelý kameň - betón)

Fasádny obkladový prvok (tehla, betón)

D
RU

H
 P

O
D

KL
A

D
U

Bežné minerálne podklady (betón, murivo, stierky, omietky)

Sadrokartónové dosky (obklad/dlažba)  /  /  /   / 

Cementovláknité dosky (obklad/dlažba) 2  /  /  /   / 

OSB dosky (obklad/dlažba) 1  /  /  /   / 

Drevotrieskové dosky (obklad/dlažba) 2  /  /  /   / 

Starý keramický obklad/stará dlažba 1  /  /  /   / 

Terazzo nesavé 1

Terazzo savé 2

Umakart 1

Pevné staré nátery (napr. linkrusta) 1

Anhydrid (síran vápenatý) 2

Lepenie do tekutého lôžka

Pre bezškárové lepenie do šírky škáry 1 mm

Na betónové zálievky s podlahovým kúrením

Lepenie na elektrické rohože

Lepenie EPS a MW

Doba zavädnutia max. 10 min. 30 min. 30 min. 30 min.

Doba spracovateľnosti 30 min. 120 min. 120 min. 120 min.

Možnosť škárovať 2 hod./4 hod. min. 24 hod. min. 24 hod. min. 24 hod.

Spotreba zámesovéj vody (lit./vrece) 24–26 %, t. j. 6,0-6,25 lit. 24–26 %, t. j. 6,0-6,5 lit. 24–26 %, t. j. 6,0-6,5 lit. 23–26 %, t. j. 4,6-5,2 lit.

Balenie 25 kg (5 kg) 25 kg 25 kg 20 kg

NOVINKA

LEPIDLÁ pre lepenie keramických obkladov a dlažieb, fasádnych obkladových prvkov a kameňa

1 úprava podkladu ADHÉZNY MOSTÍK / 2 nutná penetrácia DISPERZNÁ PENETRÁCIA-koncentrát / 3 iba TS FLEX biely / 4 iba na nosné minerálne podklady
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Thin - Set®

TS FLEX
C2TE

TS BASIC
ELASTIC

C2T

TS FASTGRES 
C1T 

TS STANDARD 
C1T

TRU-SET Extra
C1T

TRU-SET 
Masterblend

C1

 
*3

 /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  /  / 

30 min. 20 min. 20 min. 20 min. 20 min. 20 min.

120 min. 120 min. 30 min. 120 min. 120 min. 90 min.

min. 24 hod. min. 24 hod. 3 hod./6 hod. min. 24 hod. min. 24 hod. min. 24–48 hod.

25-26 % t. j. 6,25-6,5 lit. 25–26 %, t. j. 6,25–6,5 l 19 %, t. j. 4,75 lit. 25 %, t. j. 6,25 lit. 25 %, t. j. 6,25 lit. 23 %, t. j. 5,75 lit.

25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg
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Thin - Set®

a vyrovnávajúce stierky

SAMONIVELAČNÉ 
HMOTY

LEVEL FIBER
LEVEL 20 R 
TS LEVEL 10 
RÝCHLY BETÓN
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA 
VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R
TS STIERKA S VLÁKNOM
ŠTRK FRAKCIE 4–8 mm
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SAMONIVELAČNÉ HMOTY a vyrovnávajúce stierky

LEVEL 20 R

POUŽITIE
  Použitie pre interiér a exteriér
  Ako konečná vrstva s finálnym náterom
  Pod všetky druhy parkiet a ostatných podláh z dreva
  Pod keramiku a ostatné podlahoviny
  Vyrovnanie starých betónových a tehlových podláh
  S použitím ADHÉZNEHO MOSTÍKA možno aplikovať 

na nesavé podklady terazzo, starú dlažbu
  Pre zálievku elektrických rohoží

Cementová rýchlotvrdnúca samonivelačná hmota. 
K  vykonávaniu vyrovnávacích vrstiev bezprostredne 
zviazaných s podkladom. Môže byť použitá k vyrovna-
niu podláh z betónu, ako ukončovacia podlahová vrstva 
alebo vrstva pod nášľapné vrstvy podláh (dlažba, lami-
no, vlysy, koberce, PVC, lino). Použitie je možné v interiéri 
a exteriéri. Vyhovuje európskej norme EN 13813 pre typ 
CT–C30–F6–B1,0–AR0,5.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Pre hrúbku od 2 do 20 mm, lokálne až 30 mm
  Pre väčšie hrúbky možno nastaviť pridaním 

štrku (frakcia 4 – 8 mm)
  Mrazuvzdorná, vodeodolná
  Odolná proti bodovému zaťaženiu a obrusu
  Spracovateľnosť cca 20 minút.
  Pochôdznosť po cca 4 – 8 hod.
  Lepenie dlažby po cca 24 hod.
  Pevnosť v tlaku ≥ 30 MPa
  Pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 6,0 MPa
  Prídržnosť k betónu ≥ 1,0 MPa
  Hĺbka obrusu 20 μm

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

LEV 20 sivá 20 kg vrece 48/1200 8588006323009

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Pri hrúbke 10 mm cca 19 kg⁄m2

Pozn.: Pokládka podlahových krytín a nášlapnych vrstiev závisí 
na okolitej teplote, hrúbke aplikovaného samonivelačného 
poteru a na vlhkosti podkladu podľa STN 74 4505.

TOP

ďalšie informácie na www.excelmix.sk

LEVEL FIBER

POUŽITIE
  Ako finálna vrstva, ukončená uzatváracím náterom
  Pod všetky druhy parkiet a ostatných podláh z dreva
  Pod keramiku a ostatné podlahoviny
  Vyrovnanie starých betónových a tehlových podláh
  S použitím ADHÉZNEHO MOSTÍKA možno aplikovať 

na nesavé podklady terazzo, starú dlažbu
  Pre zálievku elektrických rohoží

Cementová samonivelačná hmota vyztužená vlák-
nom. Môže byť použita na  vyrovnanie starých betó-
nových a  tehlových podláh, ako vrstva pod nášľapné 
vrstvy. K vyhladeniu, vyrovnaniu a nivelizácii dre-
votrieskových dosiek, OSB dosiek a všetkých mi-
nerálnych podkladov. Vhodná pro pôdne vstavby 
budované na pružných trámových stropoch vykazu-
júcich priehyb. Vyhovuje európskej norme EN 13813 pre 
typ CT–C30–F10–B2,0-AR0,5.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Vystúžená vláknom pre zvýšenie pevnosti 
v ťahu a ohybe

  Pre hrúbku od 2 do 30 mm, 
lokálne až 30 mm

  Pre väčšie hrúbky až 80 mm možno 
nastaviť pridaním štrku (frakcia 4 – 8 mm)

  Spracovateľnosť až 30 minút
  Pochôdznosť po cca 12 hod.
 Lepenie dlažby  po cca 48 hod.
   Pevnosť v tlaku ≥ 30 MPa
 Pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 10 MPa
  Prídržnosť k betónu ≥ 2,0 MPa

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

LEV 30 sivá 25 kg vrece 48/1200 8588006323054

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Pri hrúbke 10 mm cca 19 kg⁄m2

Pozn.: Pokládka podlahových krytín a nášlapnych vrstiev závisí 
na okolitej teplote, hrúbke aplikovaného samonivelačného 
poteru a na vlhkosti podkladu podľa STN 74 4505.

ODPORÚČAME

NOVINKA
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Thin - Set®

ďalšie informácie na www.excelmix.sk

RÝCHLY BETÓN

POUŽITIE
  Pre vnútorné a vonkajšie použitie
  Pre betonárske práce, pri kotvení do zeme - dopravné 

značky, plotové stĺpy atď.
  Pre opravy betónových prvkov ako: schody, podesty, 

rampy, obrubníky a pod.
  Rýchle opravy s náväznosťou ďalších 

technológií v jednom pracovnom dni
  Vhodné pred očakávanými mrazmi
  Opravy výtlkov v podlahových konštrukciách
  Pod keramiku a ostatné podlahoviny

Prvotriedna rýchlotvrdnúca hmota pre betonárske prá-
ce v interiéri a exteriéri, opravy betónu, kotvenie, výplne 
výtlkov a opravy vodorovných plôch v hrúbke jednej vrs-
tvy od 2 mm do 50 mm. Modifikujúce prísady zaručujú 
vysokú prídržnosť k podkladu, pevnosť, odolnosť proti 
mrazu a výbornú spracovateľnosť. Vyhovuje európskej 
norme EN 13813 pre typ CT–C30–F6.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Pre hrúbky od 2 do 50 mm, pri nastavení 
štrkom až 100 mm

  Spracovateľnosť cca 20 minút.
  Pochôdznosť po cca 2 hod.
  Lepenie dlažby min. po 2 hod.
  Pevnosť v tlaku po 24 hod. ≥ 15 MPa
  Pevnosť v ťahu za ohybu po 24 hod. ≥ 4,0 MPa
   Pevnosť v tlaku po 7 dňoch ≥ 25 MPa
  Pevnosť v ťahu za ohybu po 7 dňoch ≥ 6,0 MPa

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Pri hrúbke 10 mm cca 21 kg⁄m2

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TS RB sivá 25 kg vrece 48/1200 8588003487094

TOP

LEVEL 10

POUŽITIE
  Pod všetky druhy parkiet a ostatných podlahovín 

z dreva
  Pod keramiku a ostatné podlahoviny
  Vyrovnanie starých betónových podláh
  S použitím ADHÉZNEHO MOSTÍKA možno aplikovať 

na nenasiakavé podklady terazzo, starú dlažbu a i.

Cementová samonivelizačná hmota, určená na  vyrov-
návanie vrstiev bezprostredne zviazaných s podkladom. 
Môže byť použitá na vyrovnanie podláh z  betónu, ce-
mentových poterov (aj potery s  podlahovým vykuro-
vaním), pod podlahy z  keramiky a  na ostatné krytiny, 
ako napr.: koberce, korok, parkety, PVC a všade tam, kde 
bude položená ďalšie krytina. Samonivelizačná hmota 
nie je určená ako samostatná pochôdzna vrstva. Vyho-
vuje európskej norme EN 13813 pre typ CT–C25–F6.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Pre hrúbky od 2 do 10 mm, lokálne až 15 mm
  Mrazuvzdorná, vodeodolná
  Spracovateľnosť cca 20 minút
  Pochôdznosť po cca 6 – 12 hodinách
  Lepenie dlažby po cca 48 hodinách
  Pevnosť v tlaku ≥ 25 MPa
  Pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 6,0 MPa

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

LEV 10 sivá 25 kg vrece 48/1200 8588006323061

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Pri hrúbke 10 mm cca 19 kg⁄m2

Pozn.: Pokládka podlahových krytín a nášlapnych vrstiev závisí 
na okolitej teplote, hrúbke aplikovaného samonivelačného 
poteru a na vlhkosti podkladu podľa STN 74 4505.

TOP

NOVINKA
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VYROVNÁVAJÚCA STIERKA R

POUŽITIE
  Pre vnútorné a vonkajšie použitie
  Rýchle opravy s náväznosťou ďalších 

technológií v jednom pracovnom dni
  Spádové kliny pri rekonštrukcii balkónov, nájazdové 

rampy, predlžené schodiská
  Vyrovnanie a vystierkovanie podkladových plôch 

pred lepením izolantu
  Vyrovnanie podkladu pred lepením obkladov 

a dlažieb
  Pod keramiku a ostatné podlahoviny
  Ako finálna úprava pod nátery a omietky

Rýchlotvrdnúca cementová vyrovnávajúca stierka ur-
čená pre interiér a exteriér k vytváraniu spádových me-
dzivrstiev, tenkovrstvých poterov v hrúbke jednej vrstvy 
od 2 do 30 mm. Vyrovnávacia hmota vďaka svojej hutnej 
konzistencii umožňuje vytvorenie šikmých plôch, nábe-
hových klinov a nanášanie aj na zvislé steny. Vyhovuje 
európskej norme EN 13813 pre typ CT–C25–F6.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Pre hrúbky od 2 do 30 mm, lokálne až 50 mm
  Aj na zvislé plochy
  Nestekavá
  Spracovateľnosť cca 20 minút.
  Pochôdznosť po cca 4 hod.
  Lepenie dlažby min. po 4 hod.
  Pevnosť v tlaku ≥ 25 MPa
  Pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 6,0 MPa

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TS VS R sivá 25 kg vrece 48/1200 8594156301729

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Pri hrúbke 10 mm cca 20 kg⁄m2

SAMONIVELAČNÉ HMOTY a vyrovnávajúce stierky

VYROVNÁVAJÚCA STIERKA

POUŽITIE
  Pre vnútorné a vonkajšie použitie
  Spádové kliny pri rekonštrukcii balkónov, 

nájazdové rampy, predlžené schodiská
  Vyrovnanie a vystierkovanie podkladových plôch 

pred lepením izolantu
  Vyrovnanie podkladu pred lepením obkladov 

a dlažieb
  Pod keramiku a ostatné podlahoviny
  Ako finálna úprava pod nátery a omietky

Cementová vyrovnávajúca stierka, určená pre interiér 
a exteriér k vytváraniu spádových nedzivrstiev, tenkovrs-
tvých poterov, vyrovnávaniu vodorovných a  zvislých 
plôch súdržných silikátových podkladov v hrúbke jednej 
vrstvy od 2 do 30 mm, s možnosťou vytvárať nábehové 
spádové klíny. Vyrovnávajúcu stierku je možné použiť 
ako jednovrstvovú omietku, ktorá je určená do priesto-
rov, kde často dochádza k zmenám relatívnej vlhkosti. Je 
teda ideálnym povrchom napr. na pórobetón. Vyhovuje 
európskej norme EN 13813 pre typ CT–C25–F6–B2,0.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Pre hrúbky od 2 do 30 mm, lokálne až 50 mm
  Aj na zvislé plochy
  Nestekavá
  Spracovateľnosť cca 60 minút.
  Pochôdznosť po cca 12 – 24 hod.
  Lepenie dlažby po cca 24 hod.
  Pevnosť v tlaku ≥ 25 MPa
  Pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 6,0 MPa 
  Prídržnosť k betónu ≥ 2,0 MPa

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TS VS sivá 25 kg vrece 48/1200 8588003487797

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Pri hrúbke 10 mm cca 18 kg⁄m2

TOP

ODPORÚČAME

ďalšie informácie na www.excelmix.sk
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ďalšie informácie na www.excelmix.sk

ŠTRK FRAKCIE 4 – 8 mm 
PRE ROZŠÍRENIE POUŽITEĽNOSTI SAMONIVELAČNÝCH HMÔT A RÝCHLEHO BETÓNU

Triedený, praný a sušený štrk určený k  nastavovaniu 
samonivelačných hmôt a rýchleho betónu. Pomery 
dávkovania štrku pre jednotlivé výrobky sú uvedené 
v príslušných technických listoch výrobkov.

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

SF sivá 25 kg PE vrece 40/1000 8588006323337

TS STIERKA S VLÁKNOM

POUŽITIE
  Pre vnútorné použitie
  Vyrovnanie a vystierkovanie stien z pórobetónu
  Ako finálna úprava pod nátery a omietky

Cementová vyrovnávajúca stierka určená pre interiéry 
k vytváraniu rovných povrchov stien bez nutnosti vystu-
žovania s pomocou sklotextilnej armovacej sieťky. Ideál-
ne pre murivo z  pórobetónových tvárnic murované na 
tenkovrstvú maltu. Stierku je možné použiť ako jednovrs-
tvovú omietku. Vyhovuje európskej norme EN 998-1 pre 
obyčajnú maltu pre vnútorné omietky označovanú GP 
pre triedu CS II, W1.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Pre hrúbky od 2 do 10 mm
  Na zvislé plochy
  Spracovateľnosť cca 2 hodiny.
  Znižuje technologickú náročnosť
  Zvyšuje efektivitu
  Pevnosť v tlaku ≥ 2,5 MPa
  Pevnosť v ťahu za ohybu ≥ 1,5 MPa
  Prídržnosť k betónu ≥ 0,25 MPa

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TS SV sivá 25 kg vrece 48/1200 8594156301965

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Pri hrúbke 10 mm cca 18 kg⁄m2

NOVINKA

ODPORÚČAME
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CT –  cementový poterový materiál
CA –  poterový materiál zo síranu vápenatého
C –  pevnosť v tlaku
F –  pevnosť v ťahu za ohybu
B – prídržnosť
A –  odolnosť proti obrusu podľa „Böhme“
AR – odolnosť proti obrusu podľa „BCA“

VYSVETLIVKY PODĽA EN 13813

TRIEDY POTEROVÉHO MATERIÁLU PODĽA PEVNOSTI V TLAKU
Trieda C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80

Pevnosť v tlaku v N/mm2 5 7 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80

TRIEDY POTEROVÉHO MATERIÁLU PODĽA PEVNOSTI V ŤAHU ZA OHYBU
Trieda F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50

Pevnosť v ťahu za ohybu v N/mm2 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50

TRIEDY PRÍDRŽNOSTI PRE POTEROVÝ MATERIÁL
Trieda B0,2 B0,5 B1,0 B1,5 B2,0

Prídržnosť v N/mm2 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0

ODOLNOSŤ PROTI OBRUSU V TRIEDACH BÖHME
Trieda A22 A15 A12 A9 A6 A3 A1,5

Množstvo obrusu v cm3/50 cm 22 15 12 9 6 3 1,5

ODOLNOSŤ PROTI OBRUSU V TRIEDACH BCA
Trieda AR6 AR4 AR2 AR1 AR0,5

Maximálna hĺbka obrusu v μm 600 400 200 100 50

TRIEDY PEVNOSTI A ODOLNOSTI POTEROVÝCH MATERIÁLOV PODĽA EN 13813

SAMONIVELAČNÉ HMOTY a vyrovnávajúce stierky

Vlastnosti Kategória Hodnoty

Rozsah pevností v tlaku po 28 dňoch

CS I 0,4 N/mm2 až 2,5 N/mm2

CS II 1,5 N/mm2 až 5,0 N/mm2

CS III 3,5 N/mm2 až 7,5 N/mm2

CS IV ≥ 6,0 N/mm2

Kapilárna nasiakavosť
W0 nie je predpísaná
W1 C ≤ 0,4 kg/m2.min.0,5
W2 C ≤ 0,2 kg/m2.min.0,5

Tepelná vodivosť
T1 ≤ 0,1 W/m.K
T2 ≤ 0,2 W/m.K

TRIEDENIE PODĽA VLASTNOSTÍ ZATVRDNUTEJ MALTY

GP –  Obyčajná malta na vnútorné/vonkajšie omietky
LW –  Ľahká malta na vnútorné/vonkajšie omietky
CR –  Farebná malta na vonkajšiu omietku
OC –  Malta pre jednovrstvovú vonkajšiu omietku
R –  Sanačná malta
T –  Tepelnoizolačná malta

OZNAČENIA A TRIEDY MÁLT PRE OMIETKY PODĽA EN 998-1
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Nášľapná vrstva Cementový poter Poter na báze síranu vápenatého
Kamenná alebo keramická dlažba 5,0 % 0,5 %
Liate podlahoviny na báze cementu 5,0 % Nemožno vykonávať
Syntetické liate podlahoviny 4,0 % 0,5 %
Paropriepustná textília 5,0 % 1,0 %
PVC, linoleum, guma, korok 3,5 % 0,5 %
Drevené podlahy, parkety, laminátové podlahoviny 2,5 % 0,5 %

Najvyššia dovolená vlhkosť cementového poteru alebo poteru na báze síranu vápenatého 
v hmotnostných % v dobe pokládky nášlapnej vrstvy

V prípade, že súčasťou podlahy je systém podlahového vykurovania, musí byť požiadavka na najvyššiu dovolenú vlhkosť u cementových poterov znížená 
o 0,5 %, u poteru na báze síranu vápenatého o 0,2 %

STN 74 4505 Podlahy – Spoločné ustanovenie:

ZOZNAM 
CHARAKTERISTÍK 
A POUŽITIA

LEVEL FIBER LEVEL 20 R LEVEL10 RYCHLÝ
BETON

VYROVNÁVAJÚCA 
STIERKA

VYROVNÁVAJÚCA 
STIERKA R

interiér - suché prostredie

interiér - mokré prostredie

exteriér

drevené podklady

CT -  cementový poterový 
materiál

CA -  poterový materiál 
zo síranu vápenatého

C - pevnosť v tlaku > 25 MPa > 30 MPa > 25 MPa > 30 MPa > 25 MPa > 25 MPa

F - pevnosť v ťahu za ohybu > 6,0 MPa > 6,0 MPa > 6,0 MPa > 6,0 MPa > 6,0 MPa > 6,0 MPa

B - prídržnosť > 2,0 MPa > 1,0 MPa – – > 2,0 MPa –

A - odolnosť proti obrusu – AR 0,5 – – – –

hr. vrstvy - celoplošné 2 – 30 mm 2 – 20 mm 2 – 10 mm 2 – 50 mm 2 – 30 mm 2 – 30 mm

hr. vrstvy - lokálne 2 – 50 mm 2 – 30 mm 2 – 15 mm podľa počtu 
vrstiev 2 – 50 mm 2 – 50 mm

pri nastavení štrkom 
(zrno 4 – 8 mm) až 80 mm až 60 mm – až 100 mm – –

na betón. zálievky 
s podlahovým kúrením nemá nivelačné 

schopnosti, 
max. spád do 2%

nemá nivelačné 
schopnosti, vhodné 

použíť aj na zvislé 
konštrukcie

nemá nivelačné 
schopnosti, vhodné 

použíť aj na zvislé 
konštrukciezálievka elektrických rohoží

doba spracovateľnosti 30 min. 20 min. 20 min. 20 min. 60 min. 20 min.

pochôdznosť (pri 20 °C) 12 – 24 hod. 4 – 8 hod. 6 – 12 hod. 2 hod. 12 – 24 hod. 4 hod.

lepenie keramickej dlažby 
(pri 20 °C) po 48 hod. po 24 hod. po 48 hod. min. 2 hod. po 24 hod. min. 4 hod.

spotreba zámesovej vody 
(na vrece) 24 %, t. j. 6,0 lit. 22 %, t. j. 4,4 lit. 23 %, t. j. 5,75 lit. 13 %, t. j. 3,25 lit. 16 %, t. j. 4,0 lit. 16 %, t. j. 4,0 lit.

balenie 25 kg 20 kg 25 kg 25 kg, (12,5 kg) 25 kg 25 kg

spotreba suchej zmesi 
pri hr. 1 cm 19 kg /m2 19 kg /m2 19 kg /m2 21 kg /m2 18 kg /m2 20 kg /m2
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ŠKÁROVACIE MALTY

PREMIUM BLEND
POLYBLEND S
ŠKÁROVACÍ RUKÁV (VRECE)
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ŠKÁROVACIE MALTY

PREMIUM BLEND
Kvalitná cementová škárovacia malta bez piesku 
so zníženou nasiakavosťou a  so zvýšenou odolnosťou 
proti oderu triedy CG 2 WA podľa STN EN 13888. Pou-
žíva sa k vyplneniu škár v šírke 1 – 8 mm v obkladoch 
a  dlažbách vo vnútornom a  vonkajšom prostredí v  re-
prezentatívnych stavbách so zvýšenými požiadavka-
mi na oderuvzodrnosť, stálofarebnosť a minimál-
nu nasiakavosť. Vyhovuje náročným prevádzkovým 
podmienkam.

Pozn.: Jednotlivé farebné odtiene uvedené v katalógu sa môžu mierne líšiť od skutočného odtieňu škárovacej malty. Vyžiadajte si vzorkovník EXCEL MIX.
Ďalšie odtiene na objednávku. Minimálne množstvo 300 kg.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Pochôdzna po 4 hodinách
  Stálofarebná, mrazuvzdorná
  Vysoká oderuvzdornosť (A)
  Veľmi nízka nasiakavosť (W)
  Výborná spracovateľnosť
  10 základných odtieňov 

podľa vzorkovníka EXCEL MIX
  Spracovateľnosť 90 min.

POUŽITIE
  Plochy s podlahovým vykurovaním
  Do škár v mozaikách, spekaných a mrazuvzdorných 

dlažbách
  Reprezentatívne plochy – foyer, vestibuly, kryté 

i vonkajšie átriá
  Zimné záhrady, arboréta, terasy, balkóny, lodžie
  Sauny, kúpele, kúpeľne, umyvárne
  Pre šírky škár 1 – 8 mm

Ca 2

ODPORÚČAME

ďalšie informácie na www.excelmix.sk
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KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

 PBW 11 02 biela 2 kg vedro voľne 8588003487469

 PBW 11 05 biela 5 kg vedro voľne 8588003487476

 PBW 29 02 svetlo sivá 2 kg vedro voľne 8588003487506

 PBW 29 05 svetlo sivá 5 kg vedro voľne 8588003487513

 PBW 09 02 sivá 2 kg vedro voľne 8588003487483

 PBW 09 05 sivá 5 kg vedro voľne 8588003487490

 PBW 380 02 bahama 2 kg vedro voľne 8588003487520

 PBW 380 05 bahama 5 kg vedro voľne 8588003487537

PBW 12 02 krémová 2 kg vedro voľne 8588003487605

PBW 12 05 krémová 5 kg vedro voľne 8588003487612

PBW 22 02 sahara 2 kg vedro voľne 8588003487643

PBW 22 05 sahara 5 kg vedro voľne 8588003487650

PBW 35 02 mocca 2 kg vedro voľne 8588003487629

PBW 35 05 mocca 5 kg vedro voľne 8588003487639

PBW 52 02 hnedá 2 kg vedro voľne 8588003487582

PBW 52 05 hnedá 5 kg vedro voľne 8588003487599

PBW 53 02 tmavo hnedá 2 kg vedro voľne 8588003487544

PBW 53 05 tmavo hnedá 5 kg vedro voľne 8588003487551

PBW 60 02 čierna 2 kg vedro voľne 8588003487568

PBW 60 05 čierna 5 kg vedro voľne 8588003487575

CG – cementová škárovacia malta
CG 1 – normálna cementová malta
CG 2 – zlepšená cementová škárovacia malta
W – znížená nasiakavosť
A – vysoká oderuvzdornosť

VYSVETLIVKY PODĽA EN 13888

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Pre obklad formátu 300 x 300 mm, 
šírka škáry 3 mm, hĺbka škáry 5 mm – cca 0,2 kg/m2
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Pozn.: Jednotlivé farebné odtiene uvedené v katalógu sa môžu ľahko líšiť od skutočného odtienu škárovacie malty. Vyžiadajte si vzorkovník EXCEL MIX.
Ďalšie odtiene na objednávku. Minimálne množstvo 300 kg.

POLYBLEND S

POUŽITIE
  Fasádne obkladové prvky napr. Klinker, Brickland, 

Wienerberger, Vaspo, Fabrick a z betónu napr. 
DominArt, Betontvar-Viko ai.

  Škárovanie tehlového muriva, štiepaného betónu 
(plotovej tvarovky)

  Škáry v betónovej a kamennej dlažbe
  Vonkajšie mrazom namáhané i teplom prehrievané 

plochy - steny, átria
  Pre šírky škár 4 – 30 mm

Mrazuvzdorná, flexibilná cementová škárovacia 
malta s pieskom so zníženou nasiakavosťou a so zvý-
šenou odolnosťou proti oderu triedy CG 2 WA podľa STN 
EN 13888. Používa sa k vyplneniu škár šírky 4 – 30 mm 
v  obkladoch a  dlažbách vo vnútornom a  vonkajšom 
prostredí na škárovanie fasádnych obkladov s tehlo-
vým alebo betónovým prvkom a prírodného ka-
meňa. Vyhovuje náročným klimatickým podmienkam 
a tepelnému namáhaniu.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Veľmi nízka nasiakavosť (W)
  Vysoká odolnosť proti oderu (A)
  Veľmi flexibilná a stabilná 

aj v širokej škáre
  Odolná voči vode, mrazu a UV žiareniu
  Spracovateľná až 2 hodiny
  8 základných odtieňov 

podľa vzorkovníka EXCEL MIX
  Spracovateľnosť až 120 min.

TOP

Ca 2

ďalšie informácie na www.excelmix.sk
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s normou EN
 1

3
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CG2
WA

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

 PBS 09 25 sivá 25 kg vrece voľne 8588003487667

 PBS 29 25 svetlo sivá 25 kg vrece voľne 8588003487674

 PBS 52 25 hnedá 25 kg vrece voľne 8588003487681

 PBS 380 25 bahama 25 kg vrece voľne 8588003487698

 PBS 22 25 sahara 25 kg vrece voľne 8588003487704

 PBS 35 25 mocca 25 kg vrece voľne 8588003487711

 PBS 53 25 tmavo hnedá 25 kg vrece voľne 8588003487728

 PBS 60 25 čierna 25 kg vrece voľne 8588003487735  

Charakteristická vlastnosť Požiadavka Skúšobná metóda

CG
1

Oderuvzdornosť ≤ 2000 mm3 EN 12808-2

Pevnosť v ohybe po uložení za sucha ≥ 2,5 N/mm2 EN 12808-3

Pevnosť v ohybe po vystavení zmrazovacím cyklom ≥ 2,5 N/mm2 EN 12808-3

Pevnosť v tlaku po uložení za sucha ≥ 15 N/mm2 EN 12808-3

Pevnosť v tlaku po vystavení zmrazovacím cyklom ≥ 15 N/mm2 EN 12808-3

Zmrštenie ≤ 3 mm/m EN 12808-4

Nasiakavosť vodou po 30 minútach ≤ 5 g EN 12808-5

Nasiakavosť vodou po 240 minútach ≤ 10 g EN 12808-5

ŠPECIFIKÁCIA PRE CEMENTOVÉ ŠKÁROVACIE MALTY - ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Charakteristická vlastnosť Požiadavka Skúšobná metóda

CG
2

Vysoká oderuvzdornosť ≤ 1000 mm3 EN 12808-2 A

Znížená nasiakavosť vodou po 30 minútach ≤ 2 g EN 12808-5
W

Znížená nasiakavosť vodou po 240 minútach ≤ 5 g EN 12808-5

DOPLNKOVÉ CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI PRE CEMENTOVÉ ŠKÁROVACIE MALTY

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Pre obklad formátu 300 x 300 mm, 
šírka škáry 5 mm, hĺbka škáry 8 mm – cca 0,5 kg/m2
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ŠKÁROVACÍ RUKÁV (VRECE)

POUŽITÍ
  Pre všetky typy škárovacích hmôt – pieskové aj 

bezpieskové
  Vhodné pre škáry fasádnych obkladových prvkov 

z prírodného alebo umelého kameňa, tehlových 
prvkov a keramickej dlažby 

  Pre polosuché a mokré škárovanie

VÝHODY / VLASTNOSTI

 Jednoduché použitie
 Zvyšuje efektivitu práce
 Znižuje riziko zašpinenia okolitých plôch
 Umývateľný

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

  SPARRUK čierna   –  – voľne  8588006323344

 

Kvalitné škárovacie umývateľné vrece pre jednoduchú 
aplikáciu škárovacích hmôt do širších škár. Škárovací 
rukáv má lievikový tvar s oválnym výtlačným otvorom 
pre rôzne šírky škár. Rukáv je určený pre všetky typy šká-
rovacích hmôt - pieskové aj bezpieskové. Rukáv plníme 
polosuchou až mokrou škárovacou hmotou, uzavrieme 
a stiskom ruky vytlačíme hmotu do škáry. Škárovaciu 
hmotu necháme mierne zavädnúť a potom rovnomer-
ne zahladíme škárovacou špachtľou.

ŠKÁROVANIE TEHLOVÉHO OBKLADU VÝROBKOM POLYBLEND S - mokrý spôsob škárovania pomocou škárovacieho vreca

ŠKÁROVACIE MALTY

NOVINKA
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SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE 
PRÁC PRI OBKLADOVÝCH 
A FASÁDNYCH PRVKOCH
Spoločnosť EXCEL MIX, s.r.o. Vám poskytuje užitočné typy a stručný postup pri práci 
s obkladovými a fasádnymi prvkami. 

LEPENIE OBKLADOVÝCH A FASÁDNYCH PRVKOV POMOCU MALTY 
EXCELBOND
Lepenie prvkov vykonávame vždy na dobre vyzretú výstužnú vrstvu. Je nutné, aby na seba nadväzovali 
jednotlivé škáry a utvárali tak ucelenú obloženú plochu. Obkladové prvky pred lepením nenamáčajte. 
Na  výstužnú vrstvu nanesieme lepiacu maltu EXCELBOND. Maltu rozotierame celoplošne rovnou 
stranou stierky s náležitým pritlačením tak, aby sme zaistili potrebnú prídržnosť. Rovnomernú vrstvu 
lepiacej malty potom dosiahneme rozotrením lepidla zubovou stranou stierky. Obklad sa do vrstvy 
lepiacej malty EXCELBOND zatlačí a vyrovná. Pri vykonávaní obkladov odporúčame dodržiavať šírku 
škáry 10 – 12 mm. 

ŠKÁROVANIE OBKLADOVÝCH A FASÁDNYCH PRVKOV POMOCOU 
ŠKÁROVACEJ MALTY POLYBLEND S
Škárovanie obkladových prvkov vykonávajte po dokonalom vytvrdnutí lepidla, minimálne však 7 dní 
od lepenia. Škáry musia byť čisté, rovnomerne hlboké a zbavené prachu. Pred škárovaním je potreba 
škáry zvlhčiť vodou a následne počkať, až dôjde k  jej vsiaknutiu alebo odpareniu zo škár. Škárovaciu 
maltu nanášame v  hrúbke, ktorá sa rovná minimálne hrúbke obkladového pásiku. Pri  tzv. mokrej 
metóde použijeme škárovacie vrece, pri tzv. suchej metóde škárovaciu špachtľu, a  s  jej pomocou 
vtlačíme túto zmes do všetkých zvislých a vodorovných škár. Po zavädnutí škárovaciu maltu vyhladíme 
v škáre plastovou hadicou, pomocou dreveného kolíka alebo škárovacou špachtľou.

VYTVORENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR 
Pre zachovanie správnej funkcie fasády a k zamedzeniu prípadného vzniku prasklín je nutné vytvoriť 
v  obkladanej fasáde dilatačné škáry. Počet, rozmiestnenie a  prevedenie dilatačných škár musí byť 
súčasťou projektu pre montáž ETICS s obkladovým pásikom. Obecne platí, že pokiaľ je ucelená plocha 
(bez technologických otvorov) väčšia ako 10 – 12 m2 je nutná dilatačná škára, ktorá musí byť prerezaná 
až k izolantu. 

DOKONČOVACIE PRÁCE 
Po vykonaní úpravy fasády musia byť všetky škáry spoľahlivo utesnené proti vniknutiu zrážkovej 
vody. Tam, kde tento efekt nebol dosiahnutý použitím vhodného profilu, je treba previesť tmelenie 
polyuretánovým tmelom. Vodorovné plochy vo fasáde je doporučené oplachovať. Všetky detaily 
svojím riešením a  vykonávaním musia vylúčiť vznik tepelných mostov a  zatekanie zrážkovej vody 
do súvrstvia.
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Thin - Set®

pre zatepľovanie

LEPIACE 
A STIERKOVÉ HMOTY

TS SPECIAL LD 
TS SPECIAL R
TS SPECIAL 
TS SPECIAL ECO 
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TS SPECIAL LD

POUŽITIE
  Pre difúzne otvorené systémy
  Pre z atepľovanie
  Na bežné podklady – betón, omietky, pórobetóny, tehly
  Na doskové podklady – cementovláknité, sádrovláknité, 

OSB a drevotrieskové dosky
  K lepeniu doskových izolantov – EPS (fasádny expan-

dovaný polystyrén), XPS (extrudovaný polystyrén), PUR 
(polyuretánové dosky), MW pozdĺžne a kolmé vlákno, 
WW (drevovláknité dosky Hofatex, Pavatex, STEICO a i.)

  K stierkovaniu - EPS, XPS, PUR, MW, drevovláknitých 
dosiek ako Hofatex, Pavatex, STEICO a i.

  V kombinácii s armovacou sieťovinou pre renovácie 
starých vypraskaných omietok alebo muriva z pórobe-
tónových tvárnic

Cementové lepiace a  stierkové lepidlo s  vysokou prie-
vzdušnosťou, ideálne pre kompletný proces zatepľova-
nia fasád drevostavieb. Je priamo určené pre lepenie 
tepelno-izolačných doskových materiálov a  rovnako 
tak pre celý proces stierkovania t. j. vytváranie základnej 
výstužnej vrstvy na týchto izolačných materiáloch pred 
aplikáciou povrchových omietok.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Vysoko kvalitné lepiace a stierkové 
lepidlo ako súčasť certifikovaného 
systému EXCEL MIX na drevostavby

  Prídržnosť k podkladom a izolantu 
výrazne prekračujú požiadavky noriem

  Spracovateľnosť cca 90 minút.
  Vysoká difúzna schopnosť μ ≤ 10

TS SPECIAL R

POUŽITIE
  Pre kontaktné zatepľovacie systémy v celom procese 

lepenia a stierkovania EPS, XPS, MW t. j. vkladanie 
výstužnej sklovláknitej armovacej sieťoviny tzv. perlinky

  Možnosť použitia za nízkych teplôt
  Tam, kde potrebujete rýchlo nalepiť izolant 

a stierkovať
  Na bežné podklady – betón, omietky, pórobetóny, tehly
  Na doskové podklady – cementovláknité, 

sádrovláknité, OSB a drevotrieskové dosky
  K lepeniu doskových izolantov – EPS, XPS, MW 

pozdĺžne a kolmé vlákno
  V kombinácii s armovacou sieťovinou pre renováciu 

starých vypraskaných omietok alebo muriva 
z pórobetónových tvárnic

Rýchlotuhnúce lepiace a stierkové lepidlo pre komplet-
ný proces zatepľovania fasád pri nízkych teplotách. Je 
priamo určené pre lepenie tepelne izolačných materiálov 
- fasádneho polystyrénu EPS (expandovaný), XPS (extru-
dovaný polystyrén) s razenou štruktúrou, izolačných do-
siek z minerálnych vlákien MW s  pozdĺžnou i priečnou 
orientáciou vlákien a rovnako tak pre celý proces stierko-
vania, t. j. vytváranie základnej výstužnej vrstvy na týchto 
doskových izolačných materiáloch pred aplikáciou povr-
chových omietok. Je komponentom ETICS v systéme 
EXCEL THERM R s európskym technickým schvále-
ním (ETA), vydaným podľa smernice ETAG 004.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Prídržnosť k podkladom a izolantu výrazne 
prekračujú požiadavky

  Spĺňa požiadavky smernice ETAG 004
  Možno penetrovať pred vykonávaním 

omietok už po 12 hod.
  Aplikačná teplota od 0 °C do 25 °C
  Povolený pokles teploty po 3 hod. 

od aplikácie do -8 °C
  Pri vyšších teplotách (nad 15 °C) možno 

kotviť izolant už po troch hodinách
  Skrátenie doby montáže ETICS
  Spracovateľnosť cca 30 minút.
  Vysoká difúzna schopnosť μ ≤ 20

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TSS LD 20 sivá 20 kg vrece 54/1080 8594156301736

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TSS R sivá 25 kg vrece 48/1200 8594156300289

0°C

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Podľa typu podkladu a veľkosti zubov stierky 
cca 2,5 – 4,0 kg/m2

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Podľa typu podkladu a veľkosti zubov stierky 
cca 3,0 – 5,0 kg/m2

LEPIACE A STIERKOVÉ HMOTY pre zatepľovanie

Ca 2

ETA

Ca 2

TOP

ODPORÚČAME

ďalšie informácie na www.excelmix.sk
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TS SPECIAL

POUŽITIE
  Pre kontaktné zatepľovacie systémy v celom procese 

lepenia a stierkovania EPS, XPS, MW t. j. vkladanie 
výztužnej sklovláknitej armovacej sieťoviny tzv. 
perlinky

  Na bežné podklady – betón, omietky, pórobetóny, 
tehly

  Na doskové podklady – cementovláknité, 
sádrovláknité, OSB a drevotrieskové dosky

  K lepeniu doskových izolantov – EPS, XPS, MW 
pozdĺžne a kolmé vlákno

  K stierkovaniu - EPS, XPS, MW
  V kombinácii s armovacou sieťovinou pre renovácie 

starých vypraskaných omietok alebo muriva 
z pórobetónových tvárnic

Cementové lepiace a stierkové lepidlo pre kompletný 
proces zatepľovania fasád. Je priamo určené pre lepenie 
tepelnoizolačných materiálov - fasádneho polystyrénu 
EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný polystyrén), izo-
lačných dosiek z minerálnych vlákien MW s pozdĺžnou 
a priečnou orientáciou vlákien a rovnako tak pre celý 
proces stierkovania, t. j. vytváranie základnej výstužnej 
vrstvy na týchto doskových izolačných materiáloch pred 
aplikáciou povrchových omietok. Je komponentom 
ETICS v systéme EXCEL THERM a EXCEL THERM MI-
NERAL s európskym technickým schválením (ETA), 
vydaným podľa smernice ETAG 004.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Kvalitné lepiace a stierkové lepidlo
  Spĺňa požiadavky smernice ETAG 004
  Spracovateľnosť cca 90 minút.
  Vysoká difúzna schopnosť μ ≤ 20

TS SPECIAL ECO

POUŽITIE
   Pre kontaktné zatepľovacie systémy
  Na bežné podklady – betón, omietky, pórobetóny, 

tehly
  K lepeniu doskových izolantov – EPS, XPS, MW 

pozdĺžne vlákno
  K stierkovaniu - EPS, MW s pozdĺžnym vláknom
  V kombinácii s armovacou sieťovinou pre renovácie 

starých vypraskaných omietok alebo muriva 
z pórobetónových tvárnic

Cementové lepidlo pre zatepľovanie fasád. Je priamo ur-
čené pre lepenie tepelnoizolačných materiálov - fasád-
neho polystyrénu EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný 
polystyrén), izolačných dosiek z  minerálnych vlákien 
MW s  pozdĺžnou orientáciou vlákien. Je komponen-
tom ETICS pre lepenie v systéme EXCEL THERM 
s európskym technickým schválením (ETA), vyda-
ným podľa smernice ETAG 004.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Kvalitné lepiace a stierkové lepidlo
  Výborný pomer kvality k cene
  Prídržnosť k podkladu a izolantu výrazne 

prekračujú požiadavky
  Spracovateľnosť cca 90 minút.
  Vysoká difúzna schopnosť μ ≤ 20

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TSS sivá 25 kg vrece 48/1200 8588003487018

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TSS ECO sivá 25 kg vrece 48/1200 8588003487063

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Podľa typu podkladu a veľkosti zubov stierky 
cca 3,0 – 5,0 kg/m2

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Podľa typu podkladu a veľkosti zubov stierky 
cca 3,0 – 5,0 kg/m2

ETA

ETA

Ca 2

Ca 2

TOP

ďalšie informácie na www.excelmix.sk
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ZOZNAM CHARAKTERISTÍK 
A POUŽITIE

TS SPECIAL
LD

TS SPECIAL
R TS SPECIAL TS SPECIAL

ECO
TRU-SET

ECO

D
RU

H
 P

O
D

K
LA

D
U Bežné minerálne podklady (betón, 

pálená tehla, pórobetóny, omietky)  D podľa ETA podľa ETA podľa ETA  D

Cementovláknité dosky  D  D  D

Sadrovláknité dosky  D  D  D

OSB dosky  A  A  A

Drevotrieskové dosky  D  D  D

Stierkovanie stien a muriva bez uvažovaného lepenia 
izolantu (nutná penetrácia alebo spojovací mostík)

všetky 
vyššie uvedené

všetky 
vyššie uvedené

všetky 
vyššie uvedené

jedine minerálne 
podklady

jedine minerálne 
podklady

LE
PE

N
IE

 IZ
O

LA
N

TU

EPS podľa ETA podľa ETA podľa ETA

XPS podľa ETA podľa ETA podľa ETA

PUR

MW pozdĺžne vlákno podľa ETA podľa ETA podľa ETA

MW kolmé vlákno

Drevovláknité dosky 
(Pavatex, STEICO, Hofatex, Hobra a i.)

Kontaktné konopné dosky

Aplikačná teplota +5 °C až +25 °C +0 °C až +25 °C +5 °C až +25 °C +5 °C až +25 °C +5 °C až +25 °C

Povolený pokles teploty 
po 3 hod. od aplikácie do 0 °C do -8 °C do 0 °C do 0 °C do 0 °C

Spotreba pre lepenie izolantu 2,5 – 4 kg/m2 3 – 5 kg/m2 3 – 5 kg/m2 3 – 5 kg/m2 3,5 – 5 kg/m2

Kotvenie izolantu po 24 – 48 hod. po 3 hod. po 24 – 48 hod. po 36 – 48 hod. po 36 – 48 hod.

ST
IE

RK
O

VA
N

IE
 

EPS podľa ETA podľa ETA

XPS podľa ETA podľa ETA

PUR

MW pozdĺžne vlákno podľa ETA

MW kolmé vlákno

Drevovláknité dosky 
(Hofatex, Pavatex, STEICO a i.)

Kontaktné konopné dosky

Ekopanely  D  D  D

Aplikačná teplota +5 °C až +25 °C 0 °C až +25 °C +5 °C až +25 °C +5 °C až +25 °C +5 °C až +25 °C

Povolený pokles teploty 
po 3 hod. od aplikácie +5 °C -8 °C +5 °C +5 °C +5 °C

Hodnota μ ≤ 10 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20

Spotreba pre stierkovanie 2,5 – 4 kg/m2 3 – 5 kg/m2 3 – 5 kg/m2 3 – 5 kg/m2 3,5 – 5 kg/m2

Doba spracovateľnosti 90 min. 30 min. 90 min. 90 min. 90 min.

Penetračný náter pred prevedením 
povrchovéj omietky po 48 hod. po 12 hod. po 48 hod. po 48 hod. po 48 hod.

Spotreba zámesovej vody (na vrece) 22 %, t. j. 4,4 lit. 19 %, t. j. 4,75 lit. 21–24 %, 
t. j. 5,3–6,0 lit.

19 – 21 %, 
t. j. 4,75 – 5,25 lit.

19 – 21 %, 
t. j. 4,75 – 5,25 lit.

A úprava podkladu ADHÉZNY MOSTÍK
D doporučená penetrácia DISPERZNÁ PENETRÁCIA-koncentrát

 podľa savosti podkladu, druhu izolantu a aplikačnéj teplote

LEPIACE A STIERKOVÉ HMOTY pre zatepľovanie
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Thin - Set®

CERTIFIKOVANÉ
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM EXCEL THERM
Zatepľovací systém s izolantom z penového stabilizovaného polystyrenu EPS 70 F fasádny (EPS 100 F fasádny) 
Číslo europského technického schválenia je: ETA 05/0280 Systém je uvedený v  SVT (Zoznam výrobkov 
a technológií) SFŽP pod číslom: SVT179.

ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM EXCEL THERM MINERÁL
Zatepľovací systém s  izolantom z  minerálných dosiek (s  pozdĺžnymi vláknami) s  povrchovou úpravou 
z  tenkovrstvej omietky na minerálnej, silikátovej, akrylátovej alebo silikónovej báze. Číslo európskeho 
technického schválenia je: ETA 06/0188 Systém je uvedený v SVT (Zoznam výrobkov a technológií) SFŽP 
pod číslom: SVT371.

ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM EXCEL THERM BR
Kontaktný fasádny zatepľovací systém (ETICS) s  obkladovým pásikom je systém, ktorý je vhodný pre 
novostavby a dodatečné zateplenie budov. Systém je navrhnutý s izolantom z penového polystyrénu EPS 
70 F fasádny (EPS 100 F fasádny). Číslo certifikátu je: 204/C5a/2010/020-024008 Systém je uvedený v SVT 
(Zoznam výrobkov a technológií) SFŽP pod číslom: SVT9678.

ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM EXCEL THERM BR MINERÁL
Kontaktný fasádny zatepľovací systém (ETICS) s  obkladovým pásikom je systém, ktorý je vhodný pre 
novostavby a dodatočné zateplenie budov. Systém je navrhnutý s izolantom z minerálnej vlny s kolmým 
vláknom (lamela). Číslo certifikátu je: 204/C5a/2010/020-024010 Systém je uvedený v SVT (Zoznam výrobkov 
a technológií) SFŽP pod číslom: SVT9685.

ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM EXCEL THERM R
Zatepľovací systém s izolantom z penového stabilizovaného polystyrenu EPS 70 F fasádny (EPS 100 F fasádny) 
s povrchovou úpravou z tenkovrstvej omietky na minerálnej, silikátovej, akrylátovej alebo silikónovej báze. 
Ako lepiaca a stierková malta je použitý výrobok TS Special R. Číslo európskeho technického schválenia je: 
ETA 09/0366. Systém je uvedený v SVT (Zoznam výrobkov a technológií) SFŽP pod číslom: SVT8824.

Spoločnosť EXCEL MIX s.r.o. ako registrovaný výrobca, Vám ponúka tieto certifikované zatepľovacie systémy:

S ohľadom na možné zmeny vo výrobnom programe výrobcov komponentov v ďalšom období, si výrobca ETICS vyhradzuje právo 
technickú špecifikáciu aktualizovať.
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pre murovanie a reprofiláciu
MALTY

REPROFILAČNÁ MALTA

TS POROMALTA

MALTA KLINKER

LÍCOVÁ MALTA



34

REPROFILAČNÁ MALTA

POUŽITIE
  Pre hrúbky do 30 mm v jednom pracovnom kroku
  Reprofilácia – opravy výtlkov podláh a stien
  Ako antikorózna ochrana a spojovací mostík

Reprofilačná malta pre opravy rôznych typov železo-
betónových konštrukcií, stien, podhľadov a vodorovných 
konštrukcií vo vnútornom a  vonkajšom prostredí. 
Je ideálna pre opravu betónových konštrukcií bez statickej 
funkcie. Odpovedá triede R2 podľa EN 1504-3:2005. 

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Skrátená doba tuhnutia
  Spracovateľnosť homogenizovanej hmoty 

cca 60 minút pri 20 °C
  Pochôdznosť po cca 12 – 24 hod.
  Vysoká pevnosť
  Pevnosť v tlaku min. 25 MPa

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TS RM sivá 25 kg vrece 48/1200 8594156300302

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
cca 18 kg suchej zmes na 1 m2 pri hrúbke 10 mm

MALTY pre murovanie a reprofiláciu

ďalšie informácie na www.excelmix.sk

TS POROMALTA

POUŽITIE
  Určená pre vonkajšie a vnútorné murivo 
  Pre tenkovrstvé murovanie z presných 

pórobetónových tvárnic (Ytong, Porfix, Hebel, 
Siporex, H+H a i.)

  Použitie v hrúbke 2 až 5 mm
  Možné použiť k vystierkovaniu muriva, nerovností 

povrchov omietok, betónov, neomietnutých 
pórobetónových stien

Tenkovrstvá malta určená pre murovanie obvodového 
nosného muriva, vnútorných stien a priečok z presných 
pórobetónových tvárnic. Vyhovuje norme EN 998-2:2011 
- Malty pre murovanie.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Lepiaca malta s upraveným modulom 
pružnosti a zníženou pevnosťou v tlaku

  Umožňuje dotvarovanie muriva pri 
vysychaní

  Znižuje riziko vzniku trhlín v styčných 
a ložných škárach

  Možnosť úpravy povrchu malty filcovým 
hladítkom

  Predĺžená doba spracovateľnosti 
120 minút

  Pevnosť v tlaku – trieda M5
  Pevnosť v šmyku ≥ 0,30 MPa
  Dobrá spracovateľnosť

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TS POR sivá 25 kg vrece 48/1200 8588003487056

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
18 - 20 kg⁄m3 muriva

ODPORÚČAME

V s
ú

la
de

 s normou EN
 998-2M5
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MALTA KLINKER

POUŽITIE
  Murovanie na klasickú hrúbku škáry cca 1 cm
   Podhladové a lícové murivo z tehál s nízkou 

nasiakavosťou

Suchá maltová zmes určená pre murovanie podhľa-
dového a  lícového muriva z  tehál s nízkou nasiakavos-
ťou (príjem vody 0 – 11 %) vo vnútornom a vonkajšom 
prostredí. Vyhovuje norme EN 998-2:2011 - Malty pre 
murovanie.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Bez vápenných výkvetov
  Už v predfarbených odtieňoch – nie je nutné 

dodatočné škárovanie muriva
  Spracovateľnosť 120 minút 
  Pevnosť v tlaku – trieda M5
  Pevnosť v šmyku ≥ 0,15 MPa

Ďalšie odtiene podľa priania zákazníka na individuálnu 
objednávku, cena na vyžiadanie, minimálne množstvo 
500 kg.

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Na murovanie a škárovanie cca 25 kg suchej zmesi na 1 m2 muriva

Ca 2

TOP

ďalšie informácie na www.excelmix.sk

V s
ú

la
de

 s normou EN
 998-2M5

LÍCOVÁ MALTA

POUŽITIE
  Murovanie na klasickú hrúbku škáry cca 1 cm
   Podhladové a lícové murivo tiež nazývané rezné 

murivo zo silno savých tehál

Suchá maltová zmes určená pre murovanie podhľado-
vého a lícového muriva so silne savých tehál (príjem 
vody 12 – 22 %) vo vnútornom a vonkajšom prostredí. 
Vyhovuje norme EN 998-2:2011 - Malty pre murovanie.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Bez vápenných výkvetov
  Už v predfarbených odtieňoch – nie je nutné 

dodatočné škárovanie muriva
  Spracovateľnosť 120 minút 
  Pevnosť v tlaku – trieda M5
  Pevnosť v šmyku ≥ 0,15 MPa
  Dobrá spracovateľnosť
  Vhodné použiť pre mokrý aj polosuchý spôsob 

aplikácie pri škárovaní obkladových pásov

Ďalšie odtiene podľa priania zákazníka na individuálnu 
objednávku, cena na vyžiadanie, minimálne množstvo 
500 kg.

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Na murovanie a škárovanie cca 25 kg suchej zmesi na 1 m2 muriva
Len na škárovanie cca 3,5 – 5,0 kg suchej zmesi na 1 m2 muriva

TOP

V s
ú

la
de

 s normou EN
 998-2M5

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

KMS sivá 30 kg vrece 36/1080 8594156301279

KMA antracit 30 kg vrece 36/1080 8594156301293

KMB bahama 30 kg vrece 36/1080 8594156301316

KMSB svetlo béžová 30 kg vrece 36/1080 8594156302849

KMW biela 30 kg vrece 36/1080 8594156302825

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

LMS sivá 30 kg vrece 36/1080 8594156301262

LMA antracit 30 kg vrece 36/1080 8594156301286

LMB bahama 30 kg vrece 36/1080 8594156301309

LMSB svetlo béžová 30 kg vrece 36/1080 8594156302818

LMW biela 30 kg vrece 36/1080 8594156302801
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Thin - Set®

stavebná chémia, opravné 
hmoty a príslušenstvo

ŠPECIÁLNA

EXCEL MIX 2K 

EXCEL MIX 1K 

TESNIACI PÁS 2K 

SAMOLEPIACA TESNIACA PÁSKA 

DISPERZNÁ PENETRÁCIA - KONCENTRÁT

HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER 

ADHÉZNY MOSTÍK

FEST MÖRTEL 

(žiaruvzdorná kachliarska malta)

RAPID SET® Pur Stone

RAPID SET® Water Stop

HYDROFOBIZAČNÝ NÁTER

BALKÓNOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO 
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EXCEL MIX 2K

POUŽITIE
  Interiér a exteriér
   Hydroizolácia základových konštrukcií
  Izolácia pod keramické obklady a dlažby
  Bazény s chlórovanou vodou
  Umývacie linky a iné mokré prevádzky
   Kúpeľne, sprchy, toalety, práčovne, balkóny, terasy
  Izolácia proti prenikaniu radónu z podložia

Prvotriedna, dvojzložková vysokoelastická hyd-
roizolačná náterová hmota proti stekajúcej a tla-
kovej vode vo vnútornom a vonkajšom prostredí pod 
keramické obklady a dlažby, na sadrokartónové steny, 
omietky a betón, pri zhotovovaní kúpeľní, bazénov, von-
kajších terás, balkónov a pod. Hydroizolácia má schop-
nosť premostenia trhlín pri veľmi nízkej teplote -20 °C, 
odolná pri kontakte s chlórovanou vodou. Odolná voči 
tlakovej vode a radónu z podložia Zodpovedá triede 
CM O2P podľa EN 14891:2012+A1:2013.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Komplexná certifikácia výrobku
  Najvyššia dosiahnutá trieda 

u cementových hydroizolácií CM O2P
  Odolná voči tlakovej a stekajúcej vode
  Excelentná odolnosť voči radónu 
  Vhodná do bazénov vďaka odolnosti 

proti chlórovanej vode
  Schopná premostiť trhliny > 0,75 mm 

aj pri -20 °C
  Testovaná pre styk s pitnou vodou
   Vhodná aj pre antikorózne nátery 

oceľových konštrukcií
   Nízka spotreba

EXCEL MIX 1K

POUŽITIE
  Izolácia pod keramické obklady a dlažby
  Sprchovacie kúty, kúpeľne, toalety
  Vnútorné p riestory

Disperzná jednozložková hydroizolácia pripravená 
v  aplikačnej konzistencii pre vnútorné priestory. Slúži 
proti stekajúcej vode, pod keramické obklady a dlažby 
na sadrokartónové steny, cementovláknité a OSB dosky, 
cementové a anhydridové podlahy, omietky a betón pri 
vytváraní kúpeľní a podobných priestorov. Po zaschnutí 
hmoty sa vytvorí vysoko elastický, tesný, vodeodolný ná-
ter s dobrou priľnavosťou k podkladu. 

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Ľahká a rýchla aplikácia
  Dosiahnuteľnosť aj menej prístupných 

miest
  Vysoká priľnavosť k stavebným 

materiálom
  Interiéry s nadmernou vlhkosťou

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

EM 2K 06 sivá 6 kg vedro 52/312 8588003487308

EM 2K 10 sivá 10 kg vedro 32/320 8588003487315

EM 2K 20 sivá 20 kg vedro 18/360 8588003487322

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

H1K 06 sivá 6 kg vedro 52/312 8588003487766

Rn
UV

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
cca 1 ,5 kg/m2 pri dvoch vrstvách a hrúbke 1 mm

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
cca 1,6 kg/m2 pri dvoch vrstvách a hrúbke 1 mm

ŠPECIÁLNA stavebná chémia, opravné hmoty a príslušenstvo

TOP

ODPORÚČAME

ďalšie informácie na www.excelmix.sk

Pozn.: Do hydroizolácie nie je potrebné vkladať 
armovaciu sklotextilnú sieťku. Izolácia má 
dostatočnú pevnosť a schopnosť premostiť trhliny.

Po zmiešaní oboch zložiek, má ideálnu konzistenciu 
pre nanášanie štetcom, valčekom, stierkou alebo 
hladidlom.
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Thin - Set®

TESNIACI PÁS 2K

POUŽITIE
   Pre interiéry a exteriéry
  Pre dilatačné škáry
   Pre vnútorné a vonkajšie zvislé a vodorovné kúty
   K premosťovaniu trhlín a napojovaniu prechodov 

z rôznych materiálov

Trvale pružný tesniaci pás určený do hydroizolačných 
náterov k trvale pružnému utesneniu stykových a dila-
tačných škár, prechodov, vo vnútornom a  vonkajšom 
prostredí a prechody materiálov. Pás je tvorený PP sieť-
kou s kaučukovým nánosom.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Vysoká pružnosť pásky
  Trvale elastická
  Nekrehne pri pôsobení mrazu
  Vysoký difúzny odpor proti radónu

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TP 10 sivá 10 bm krabička voľne 8588003487339

TP 50 sivá 50 bm krabička voľne 8588003487346

Rn

BALENIE
šírka 120 mm, dĺžka 10 m alebo 50 m

SAMOLEPIACA TESNIACA PÁSKA 

POUŽITIE
  Pre interiéry a exteriéry
  Pre dilatačné škáry
  Pre vnútorné a vonkajšie zvislé a vodorovné kúty
   Tesnenie prechodov stĺpikov zábradlia na balkónoch 

a vonkajších schodištiach
   Na prilepenie balkónových profilov 
  K premosťovaniu trhlín a napojovanie prechodov 

z rôznych materiálov

Trvale pružný tesniaci pás, určený k trvale pružnému 
utesneniu stykových a dilatačných škár, prechodov 
pri napojení dvoch rôznych materiálov alebo tesnenia 
okolo priechodiek. Pás je opatrený strhávacim stripom, 
netkanou textíliou z lícovej strany a 1 mm nánosom sa-
molepiaceho butylénu.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Vysoká pružnosť pásky
  Trvale elastická
  Nekrehne pri pôsobení mrazu

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

ES 20 sivá 20 bm krabička voľne 8588003487438
BALENIE
šírka 100 mm, dĺžka 20 m

Charakteristika Požiadavka Skúšobná metóda

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY - základná trieda CM, DM, RM

Počiatočná ťahová prídržnosť ≥ 0,5 N/mm2 A.6.2
Ťahová prídržnosť po kontakte s vodou ≥ 0,5 N/mm2 A.6.3 alebo A.6.4
Ťahová prídržnosť po tepelnom starnutí ≥ 0,5 N/mm2 A.6.5
Ťahová prídržnosť po cyklickom zmrazovaní-rozmrazovaní ≥ 0,5 N/mm2 A.6.6
Ťahová prídržnosť po kontakte s vápenou vodou ≥ 0,5 N/mm2 A.6.9
Vodotesnosť žiadny prienik a prírastok hmotnosti ≤ 20 g A.7
Schopnosť premostenia trhlín v bežných podmienkach ≥ 0,75 mm A.8.2
VOLITEĽNÉ CHARAKTERISTIKY
Ťahová prídržnosť po kontakte s chlórovanou vodou - (P) ≥ 0,5 N/mm2 A.6.7 alebo A.6.8
Schopnosť premostenia trhlín za nízkej teploty (-5 °C) - (O1) ≥ 0,75 mm A.8.3
Schopnosť premostenia trhlín za veľmi nízkej teploty (-20 °C) - (O2) ≥ 0,75 mm A.8.3

CM  –  vodotesný výrobok z cementu modifikovaného polymérom, nanášaný v tekutom stave
DM –  disperzný vodotesný výrobok nanášaný v tekutom stave
RM –  vodotesný výrobok z reaktívnych živíc nanášaný v tekutom stave 

VYSVETLIVKY PODĽA EN 14891

ďalšie informácie na www.excelmix.sk
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ŠPECIÁLNA stavebná chémia, opravné hmoty a príslušenstvo

DISPERZNÁ PENETRÁCIA - KONCENTRÁT

POUŽITIE
  Pre interiéry i exteriéry
  Po zriedení s vodou k penetrácii savých podkladov 

pred lepením, pod omietky, stierky, samonivelačné 
potery, pod maliarske nátery a pod.

   Na bežné minerálne podklady – nové a staré omietky 
(vápenné, sadrové, štukové, vápeno-cementové 
a cementové), vyrovnávajúce stierky, betóny, 
pórobetóny a neomietnuté murivo

  Na doskové materiály - sadrokartónové, 
cementovláknité, drevotrieskové dosky

  Pre prípravu stierkových alebo nástrekových omietok, 
injektážnych a nastavovaných mált, omietok 
a cementom spojených hmôt

Vysoko koncentrovaná styrenakrylátová disperzia. Po 
nariedení s vodou sa používa k obmedzeniu a zjedno-
teniu savosti poréznych materiálov pred lepením ten-
kovrstvými cementovými lepidlami, vyrovnávajúcimi 
stierkami, pod omietky, samonivelačné hmoty a pod. 
Je netoxická a  nehorľavá. Odparením vody sa vytvára 
transparentný, elastický, mierne lepivý a vo vode neroz-
pustný film. Alternatívne ho možno použiť k zlepšeniu 
vlastností injektážnych a nadstavovaných mált, omietok 
a zmesí spojených cementom. 

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Podiel sušiny 48%
  Zjednotenie a zníženie savosti podkladu
  Zvýšenie priľnavosti následných vrstiev
  Paropriepustný pri použití ako 

penetračný náter
  Po zaschnutí vo vode nerozpustný
  Pre penetračné účely riediteľná s vodou 

až v pomere 1:10

HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER

POUŽITIE
  Pre interiéry a exteriéry
   Na spevnenie podkladov pod maliarske nátery 
   K penetrácii savých podkladov pred lepením, pod 

omietky, stierky, samonivelačné potery
  Na bežné minerálne podklady – nové a staré omietky 

(vápenné, sadrové, štukové, vápeno-cementové a ce-
mentové), vyrovnávajúce stierky, betóny, pórobetóny 
a neomietnuté murivo

  Na doskové materiály - sadrokartónové, cementovlák-
nité, drevotrieskové dosky

Už pripravená vodná styrenakrylátová disperzia v  apli-
kačnej konzistencii k  úprave podkladov pred lepením 
tenkovrstvými cementovými lepidlami, vyrovnávajúcimi 
stierkami, pod omietky, samonivelačné hmoty s  hĺb-
kovým účinkom. Je netoxická a nehorľavá. Odparením 
vody sa vytvára transparentný, elastický, mierne lepivý 
a vo vode nerozpustný film. 

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Podiel sušiny 10%
  K priamemu použitiu, riedenie 1:0, max. 1:1
  Zjednocuje a spevňuje podklad
  Zvýšenie priľnavosti následných vrstiev
  Paropriepustný
  Po zaschnutí vo vode nerozpustný

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

EP 01 biela 1 l fľaša 15 ks/kartón 8588003487216

EP 05 biela 5 l kanister 90/450 8588003487223

EP 10 biela 10 l kanister 48/480 8588003487230

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

PN 1 biela 1 l fľaša 15 ks/kartón 8588003487742

PN 5 biela 5 l kanister 90/450 8588003487759

VÝDATNOSŤ
> 50 m2/lit. po nariedení

VÝDATNOSŤ
> 5 m2 / lit.

TOPTOP

5l b
alenie

koncentrá
tu

až na 250 m
2

5l b
alenie

penetrá
cie

až na 50 m
2

ďalšie informácie na www.excelmix.sk

ODPORÚČAMEODPORÚČAME
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Thin - Set®

ďalšie informácie na www.excelmix.sk

POUŽITIE
  Opravy zvislých a vodorovných konštrukcií 
  Pre murovanie a lepenie žiaruvzdorných materiálov 

ako sú šamot, keramika (kachle), liaporové tvarovky 
a pod.

  Pre krby, kachle, komíny, otvorené ohniská a výplne 
opotrebovaného muriva

  Pre väčšie hrúbky vrstiev 

Rýchlotuhnúca, jednozložková, žiaruvzdorná malta ur-
čená pre murovanie a  lepenie žiaruvzdorných materiá-
lov ako sú šamot, keramika (kachle), liaporové tvarovky 
a pod., do teplôt cca 1 100 °C. Maltu je možné použiť aj 
pre väčšie hrúbky vrstiev a  opravy zvislých i  vodorov-
ných konštrukcií krbov, kachieľ, komínov, otvorených 
ohnísk a výplne opotrebovaného muriva a pod., za prí-
davku drte a úlomku spracovávaného staviva.

VÝHODY / VLASTNOSTI

   Rýchle tuhnutie
  Tepelná odolnosť cca 1 100 °C
  Spracovateľnosť namiešanej malty cca 10 min.

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

ZKM 5 sivá 5 kg krabička voľne 8594156301774

ZKM sivá 25 kg vrece 48/1200 8594156301781

NOVINKA

ODPORÚČAME

ADHÉZNY MOSTÍK

POUŽITIE
  Pre interiéry a exteriéry
  Pri požiadavke lepiť novú dlažbu na starú
  K vytvoreniu kontaktnej vrstvy na hladkých plochách, 

ako je gletovaný betón, glazované keramické výrobky, 
sklo a umakart 

  Ako kontaktný náter na doskové materiály 
- sadrokartónové, cementovláknité, OSB 
a drevoštiepkové dosky

  Výrazne zvýši drsnosť podkladu a zaručí tak vyššiu 
prídržnosť lepidiel používaných pre lepenie finálnej 
povrchovej úpravy na vyššie uvedené podklady

Špeciálne modifikovaný spojovací mostík na báze vodnej 
disperzie akrylátových kopolymérov plnený kremičitým 
pieskom pre zaistenie prídržnosti medzi kritickým pod-
kladom a spojovaným prvkom na nesavých podkladoch.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Obsah sušiny min. 63%
  Výborná spracovateľnosť
  Znížená sedimentácia piesku
  Skvelá prídržnosť k podkladu
  Zvýšenie priľnavosti následných vrstiev
  Bez zápachu

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

EM 01 červenohnedá 1 kg fľaša 18 ks/kartón 8588003487186

EM 05 červenohnedá 5 kg  vedro 60/300 8588003487193

EM 12 červenohnedá 12 kg  vedro 30/360 8588003487209

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
cca 0 ,15 – 0,2 kg/m2 

Spotreba pri rozmere tehál 250×125×65 mm:
19,1 kg / m2 pri škáre 5 mm
29,8 kg / m2 pri škáre 8 mm
36,1 kg / m2 pri škáre 10 mm 

TOP

ODPORÚČAME

FEST MÖRTEL (žiaruvzdorná kachliarska malta)
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ŠPECIÁLNA stavebná chémia, opravné hmoty a príslušenstvo

RAPID SET® Pur Stone (kotviaci cement)

POUŽITIE
  Použitie ako malta a zálievková hmota
  Pre kotvenie do vodorovných konštrukcií a rýchle 

opravy
  Vylievanie osadených bezpečnostných zárubní
  Upevňovanie kovových konštrukcií, zábradlí, 

ukotvenie hmoždiniek, konzol, trubiek, hákov 
a kotviacich skrutiek

  K fixácii potrubia a elektrického vedenia rozvádzačov, 
pre uzavretie prestupov trubiek a i.

  K vyplneniu dutín v betónových a tehlových 
podkladoch

  K zaliatiu dutín a priestorov v prírodnom kameni, 
k zaliatiu kotviacich skrutiek a podpier do podkladu

Jednozložková rýchlotuhnúca opravná malta na vodo-
rovné plochy, kotviaca malta a zálievková hmota pre 
exteriér a interiér. Hmota je použiteľná pre kotvenie do 
vodorovných konštrukcií a rýchle opravy, pri ktorých sa 
vyžaduje rýchle zatuhnutie.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Pri aplikácii veľmi mierne expanduje
  Pri tuhnutí dokonale vyplní priestor 
  Spracovateľnosť cca 5 – 10 minút
  Rýchly nárast pevnosti
  Pevnosť v tlaku po 24 hod. cca 30 MPa
  Pevnosť v ťahu za ohybu po 24 hod. cca 4 MPa
  Prídržnosť k betónu min. 2,0 MPa
  Vysoká konečná pevnosť
  Vysoká odolnosť proti vibráciám
  Umožňuje riešenie malých opráv a kotvenie 

vo veľmi krátkom čase
  Zvyšuje produktivitu práce

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

PUR 5 sivá 4,5 kg vedro voľne 8588003487773

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Podľa druhu podkladu, 0,15 – 0,20 kg/m2

TOP

ODPORÚČAME

ďalšie informácie na www.excelmix.sk

POUŽITIE
  Pre vonkajšie a vnútorné použitie
  Veľmi rýchle a spoľahlivé utesnenie priesakov
  K utesňovaniu trhlín a konštrukčných špár v bežných 

kanalizačných prípojkách
  K škárovaniu medzi segmentmi betónových 

a tehlových tunelov a kolektorov v kanalizačnom 
systéme, tesnenie trubiek a baníckych stavieb

  Možno utesňovať konštrukčné alebo podlahové škáry 
a otvory

Super rýchla cementová tesniaca malta pre okamžité 
utesnenie miest s priesakmi a výronom vody prenikajú-
cou trhlinami, škárami a dierami v betóne alebo murive. 
Ideálna pri napojovaní kanalizačných prípojok. K vyplňo-
vaniu škár a spojok, k škárovaniu medzi betónovými seg-
mentmi betónových a tehlových tunelov a kolektorov, 
v kanalizačnom systéme, tesnenie trubiek a baníckych 
stavieb. Po namiešaní s vodou je okamžite pripravená 
k použitiu.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Utesní otvor za 60 sekúnd
  Dobrá a pohodlná spracovateľnosť
  Spracovateľnosť cca 2 minúty
  Pevnosť v tlaku po 30 minútach cca 10 MPa
  Pevnosť v ťahu za ohybu po 30 minútach 

cca 2 MPa
  Prídržnosť k betónu min. 2,0 MPa

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

WAT 5 sivá 4,5 kg vedro voľne 8588003487292

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Podľa druhu podkladu, 0,15 – 0,20 kg/m2

ODPORÚČAME

RAPID SET® Water Stop (tesniaca malta)
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Thin - Set®

ďalšie informácie na www.excelmix.sk

HYDROFOBIZAČNÝ NÁTER

POUŽITÍ
  Pre interiéry a exteriéry
  Pre impregnáciu anorganických povrchov proti 

prieniku vody
  Ako finálny hydrofobizujúci náter na prírodný a umelý 

kameň (sochárske diela, obklady fasád, kamenné 
stavby) a všetky typy minerálnych omietok.

Bezrozpúšťadlový hydrofobizujúcí náter pre minerálne 
a iné savé povrchy, kde dažďová voda spôsobuje zašpi-
nenie a  deštrukciu stavebných materiálov tým, že do 
nich preniká, vnáša so sebou nečistoty a postupne ich 
nasycuje soľami (sírany a siričitany). Narastajúce kryštály 
týchto solí sú potom príčinou straty pevnosti staveb-
ných materiálov a ich postupnej erózie, výkvetov týchto 
solí, špinavých škvŕn a  celkového zašpinenia povrchu. 
Aplikácia hydrofobizačného prípravku  nezvyšuje difúz-
ny odpor, t.j. neznižuje paropriepustnosť.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Nevytvára lesklý povrch a nemení vzhľad 
materiálov

  Na všetkých neutrálnych aj alkalických 
materiáloch muriva rýchlo zasychá

  Hydrofobizačný efekt nastáva už niekoľko 
hodín po jeho aplikácii

  Výrazne predlžuje životnosť stavebných 
materiálov

  Bráni ich zašpineniu
  Oživuje vzhľad stavebných materiálov
  Bráni prístupu vody do trhlín

o šírke až do 0,2 mm
  Je odolný teplotným zmenám, 

ultrafialovému žiareniu aj exhalátom

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

EH 01 transparent. 1 l fľaša voľne 8588006323351

EH 05 transparent. 5 l kanyster 70/350 8588006323368

EH 10 transparent. 10 l kanyster 48/480 8588006323375

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Podľa typu podkladu, pórovitosti a nasiakavosti ošetrovanej plochy 0,2 – 1,0 lit./m2, 
obvyklá spotreba 0,2 – 0,3 lit./m2

NOVINKA
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ŠPECIÁLNA stavebná chémia, opravné hmoty a príslušenstvo

ďalšie informácie na www.excelmix.sk

BALKÓNOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO

Balkónový profil priamy

Balkónový profil rohový

Spojka balkónového profilu

Koncovka balkónového profilu

Klampiarske prvky priame a rohové pre oplechovanie 
balkónov, terás a otvorených lodžií. Sú prispôsobené 
pre priame vloženie do tenkovrstvých hydroizolačných 
hmôt. Sú zhotovené z lakovaného hliníka v rôznych far-
bách a ich súčasťou sú aj spojky a koncovky pre jedno-
duchšie napojenie a ukončenie balkónových profilov.

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Jednoduchšie zapracovanie do 
systémovej skladby

  Zvýšenie kvality vykonávaného diela
  Lakovaný hliník 0,63 mm

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKYDĺžka 
(m)

Počet ks 
v balení

Paleta
(ks/kg)

BPP RAL 9010 biela 2 10 voľne 8588001511456

BPP RAL 8017 hnedá 2 10 voľne 8588001511463

BPP RAL 7001 šedá 2 10 voľne 8588001511470

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKYDĺžka 
(m)

Počet ks 
v balení

Paleta
(ks/kg)

BPR RAL 9010 biela 2 10 voľne 8588001511487

BPR RAL 8017 hnedá 2 10 voľne 8588001511494

BPR RAL 7001 šedá 2 10 voľne 8588001511500

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKYDĺžka 
(m)

Počet ks 
v balení

Paleta
(ks/kg)

SBP RAL 9010 biela - voľne voľne 8595140108003

SBP RAL 8017 hnedá - voľne voľne 8595140108010

SBP RAL 7001 šedá - voľne voľne 8595140108027

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKYDĺžka 
(m)

Počet ks 
v balení

Paleta
(ks/kg)

KBP RAL 9010 biela - pár 
(pravá+ľavá) voľne 8588001511883

KBP RAL 8017 hnedá - pár 
(pravá+ľavá) voľne 8588001511890

KBP RAL 7001 šedá - pár 
(pravá+ľavá) voľne 8588001511906



45

Thin - Set®

POZNÁMKY
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Thin - Set®

TRU-SET

TRU-SET Extra – C1T
TRU-SET Masterblend – C1
TRU-SET Eco
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TRU-SET

TRU-SET MasterBlend – C1

POUŽITIE
  Lepenie keramických obkladov a dlažieb na bežné 

minerálne podklady - omietky, samonivelačné hmoty, 
betón, pórobetón a neomietnuté murivo

  Len pre bytové priestory zaťažené pohybom osôb

Základné tenkovrstvé cementové lepidlo k lepeniu kera-
mických obkladov a dlažieb. Vhodné pre vnútorné priesto-
ry. Vyhovuje európskej norme EN 12004:2007+A1:2012 
pre typ C1.

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Podľa typu podkladu a veľkosti zubov stierky 
cca 2,5 – 4,2 kg⁄m2

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Pre vnútorné prostredie
  Do vykurovaných a nevykurovaných priestorov
  Vysoká prídržnosť k podkladu
  Spracovateľnosť až 90 minút
  Možnosť škárovať po 48 hodinách

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TRU M sivá 25 kg vrece 48/1200 8594156301897

C1

V súla
d

e 
s 

normou EN 12
0

0
4+A1

ďalšie informácie na www.excelmix.sk

POUŽITIE
  Lepenie keramických obkladov a dlažieb, spekané 

mrazuvzdorné dlažby, dlažby z umelého 
kameňa

  Na bežné minerálne podklady - omietky, 
vyrovnávajúce stierky, betón, pórobetón, 
neomietnuté murivo a na hydroizoláciu na báze 
cementu nanášaného v tekutom stave

  Lepenie obkladu na sadrokartónové dosky
  Lepenie dlažby na betónové zálievky 

s podlahovým vykurovaním
  Lepenie expandovaného polystyrénu 

a minerálnej vaty

Veľmi kvalitné tenkovrstvé lepidlo na báze cementu 
určené pre lepenie keramických obkladov a  dlažieb, 
nenasiakavé mrazuvzdorné a spekané dlažby, umelého 
kameňa, dosiek z  betónu nekonštantnej hrúbky, k  po-
kládke keramiky na stabilných a  stálych podkladoch, 
ako sú betón, cementové potery, cementové a vápeno-
-cementové omietky, pórobetón a neomietnuté murivo. 
Vyhovuje európskej norme EN 12004:2007+A1:2012 pre 
typ C1T.

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Podľa typu podkladu a veľkosti zubov stierky 
cca 2,5 – 4,2 kg⁄m2

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Odolné voči vode a mrazu
  Znížený sklz
  Pre interiér a exteriér
  Vysoká prídržnosť k podkladu
  Spracovateľnosť až 2 hodiny

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TRU F sivá 25 kg vrece 48/1200 8594156301903

C1
T

V súla
d

e  
s 

normou EN 12
0

0
4+A1

TRU-SET Extra – C1T 
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Thin - Set®

TRU-SET Eco

POUŽITIE
  Pre kontaktné zatepľovanie budov
  Na bežné podklady – betón, omietky, pórobetóny, 

tehly
  K lepeniu doskových izolantov z EPS a MW
  K vyrovnaniu minerálnych podkladov a k stierkovaniu 

polystyrénu EPS a minerálnej vlny MW
  V kombinácii s armovacou sieťovinou pre renováciu 

starých vypraskaných omietok alebo muriva 
z pórobetónových tvárnic

Cementové lepidlo pre lepenie fasádnych tepelno-izo-
lačných dosiek z expandovaného bieleho penového po-
lystyrénu EPS, alebo fasádnych dosiek z minerálnej vlny 
MW a ďalej pre vytváranie výstužnej (armovacej) vrstvy na 
uvedené izolanty pri montáži vonkajšieho kontaktného 
zatepľovania budov. 

VÝHODY / VLASTNOSTI

  Kvalitne lepiace a stierkové lepidlo
  Výborný pomer kvality k cene
  Prídržnosť k podkladom a izolantu výrazne 

prekračujú požiadavky
  Spracovateľnosť cca 90 minút.
  Vysoká difúzna schopnosť μ ≤ 20

KÓD
PRODUKTU

ODTIEŇ
BALENIE

EAN POZNÁMKY
Obsah Obal Paleta

(ks/kg)

TRU E sivá 25 kg vrece 48/1200 8594156301910

ORIENTAČNÁ SPOTREBA
Podľa typu podkladu a veľkosti zubov stierky 
cca 3,5 – 5,0 kg/m2

Ca 2

ďalšie informácie na www.excelmix.sk

POZNÁMKY
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Panel BALKÓNOVÝ SYSTÉM

vzork
a A

DHÉZNY M
OSTÍK

EXCEL MIX vzorkovník murovacích mált

LÍCOVÁ MALTA a MALTA KLINKER

PROPAGÁCIE

EXCEL MIX vzorkovník škárovacích hmôt

POLYBLEND a POLYBLEND S

EXCEL MIX LEVEL FIBER

EXCEL MIX 2K vzorkovník 

EXCEL MIX1K vzorkovník 

Vzorka RAPID SET® PUR STONE

ďalšie informácie na www.excelmix.sk
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Plachta EXCEL MIX – Exteriér
rozmer: Podľa požíadavky zákazníka

biela plachta

čierna plachta

Tabuľa EXCEL MIX
rozmer: 1000 x 500 mm

Tabuľa EXCEL MIX
rozmer: 1950 x 750 mm

Predajný a propagačný stojan
- zákl. modul

PROPAGÁCIE, PREDAJNÝ A PREZENTAČNÝ STOJAN

212 cm

68 cm
100 cm

60 cm

55 cm

40 cm

ďalšie informácie na www.excelmix.sk
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POZNÁMKY



SEZNAM PRODUKTŮ EXCEL MIX určený pro balkonový systém



SVET DOKONALEJ STAVEBNEJ CHÉMIE

www.excelmix.sk

SOKOLOVCE

VELIM

SÍDLO A VÝROBA 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

EXCEL MIX, s.r.o.
Priemyselná 497/8
922 31 Sokolovce
tel.: +421 337 736 137
e-mail: excelmix@excelmix.sk

SÍDLO A VÝROBA 
ČESKÁ REPUBLIKA

EXCEL MIX CZ, s.r.o.
Palackého 664, 281 01 Velim
te.: + 420 321 762 154
e-mail: prodej@excelmix.cz
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