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Drenážna malta 
Trass DMT 40 
 (Drainagemörtel Trass DMT 40)  
 
 

 odolná mrazu  
 vysoká vodopriepustnosť  
   trassová prísada, nevytvára výkvety 
  
 

Popis výrobku 
 
Vodopriepustná, trassová, rovnorodá, hotová suchá 
maltová zmes odolávajúca mrazu a tvorbe vápenných 
výkvetov. Malta triedy C 16/20, obsahuje kvalitné 
kremičité plnivo.  
 
 
 

Použitie 
 
V exteriéri ako drenážny podkladný betón pri kladení 
dlažieb a prírodného kameňa, ako vodopriepustný 
spriahnutý poter, ako zavlhnutá malta pri kladení 
dlažieb systémom „mokré do mokrého“, alebo po 
vytvrdnutí ako podklad pre tenkovrstvé lepenie a na 
systémové drenážne rohože.  
 
 

Balenie a skladovanie 
 
Balenie:  
30 kg vrece   42 vriec / 1260  kg na palete  
 
 
Skladovanie:  
V suchu, chlade v nezmrznutom stave na drevených 
roštoch v neporušenom originálnom balení po dobu 
cca 12 mesiacov. 

 

Technické údaje 
 
Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %. 

Spotreba: cca 19 kg/m2/1cm 

Veľkosť zrna: 4 mm 
Spotreba vody: cca 2 l / 30 kg   
Doba spracovania:   cca 3 hod. 
Vodopriepustnosť: cca 7*10-5 m/s  
 podľa DIN 18130-1 
Pokládka:  a) ihneď do mokrého maltového lôžka       
                  b) po cca 24 hod. (podľa hrúbky vrstvy) 

Plné zaťaženie: po cca 3 dňoch  
Hrúbka vrstvy:  s dostatočným sklonom asi 30 - 60 

mm v závislosti od zaťaženia a 
zhutnenia                                           

 
 

Skúšané podľa 
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Spracovanie 
 
 
Odporúčané náradie: 
Miešadlo, vhodná miešacia nádoba, stavebná 
miešačka, murárska lyžica, hladidlo, uhladzovacia 
lata. 
 
Podklad: 
Nosné betónové dosky alebo potery so spádom 
minimálne 2 %. 
Podklad očistite a zbavte voľných nesúdržných 
častíc.   
 
Miešanie: 
Vo vhodnej miešacej nádobe pomocou miešadla 
alebo v stavebnej miešačke miešajte do vzniku 
zavlhnutej homogénnej zmesi bez hrudiek. 
Miešací pomer: 
cca 2 litre vody na 30 kg Murexin Drenážnej malty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spracovanie: 
Čerstvú maltu naneste do ešte zavlhnutého 
adhézneho mostíka Repol HS 1 a  stiahnite latou do 
roviny. Následne zhutnite a dreveným hladidlom 
uhlaďte. Na druhý deň je možné lepiť dlažbu. 
 
Lepenie do zavlhnutého maltového lôžka: 
Čerstvú maltu naneste do ešte zavlhnutého 
adhézneho mostíka Repol HS 1 a  stiahnite latou do 
požadovanej hrúbky. Na zadnú stranu 
nekalibrovaných dlaždíc z prírodného kameňa 
naneste lepiacu maltu a dlaždice vtlačte do 
maltového lôžka systémom „mokré do mokrého“.  
 
Kladenie dlažby: 
Drenážnu maltu rozprestrite na pripravený podklad 
v potrebnej hrúbke a následne položte dlažbu 
a zavibrujte. 
 
Ďalšie spracovanie: 
Vhodnými opatreniami zamedzte príliš rýchlemu 
vysychaniu čerstvej malty (napr. zakrytím). 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pre perfektný systém 
 
Adhézny mostík: Repol Adhézny mostík HS1  
Lepenie: Murexin Pružná lepiaca malta TRASS KTF 55 
 
 
Ochrana pri práci 
Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvy na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúce opatrenia pri 
jeho likvidácii nájdete v Karta bezpečnostných údajov.  
Dôležité 
Dodržujte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajte pri teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná 
vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál. 
 
Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi 
Obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len 
obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prirodzene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných aj budúcich prípadov 
použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné 
spracovanie materiálu ani konzultácií pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.  
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