
 

 
 

Technický list  
 
 

 
Dátum revízie: 2.5.2013 

SOUDAGAP – flexibilná škárovacia malta 

 
 
Poznámka: Informácie obsiahnuté  v tomto dokumente sú výsledkom našich  testov a skúseností a sú  uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť  materiálov, podkladov, počet ich možných 
kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme všeobecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. 
V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať. 
S.N.A.I.L. s.r.o., Rastislavova 14, 951 41 Nitra - Lužianky, Tel.: 037 6555 841  www.soudal.sk 

 
SOUDAGAP je mrazuvzdorná flexibilná škárovacia malta bez piesku so zníženou nasiakavosťou a zvýšenou 
odolnosťou proti oderu, určená na vypĺňanie škár od 1 mm do 5 mm medzi keramickými obkladmi, dlažbami, 
dlažbami a keramickou mozaikou. 
 
Technické dáta: 

Báza Cement, pomocné plnivá, pigmenty, zušľachtené 
chemické prísady 

Konzistencia sypká hmota 

Spracovate ľnos ť zmesi pri teplote 20°C 2 hodiny od zmiešania s vodou 

Spotreba všeobecne pre vnútorný obklad formátu 150 x 150 mm cca 0,5 
kg/m2 

Pracovná teplota +5°C až +30°C 

Trieda pod ľa STN EN 13888 CG 2 WA 
 
Charakteristika: 
� jednozložková suchá lepiaca maltová zmes bez piesku so 

zníženou nasiakavosťou a zvýšenou odolnosťou proti 
oderu 

� slúži na vypĺňanie škár od 1 mm do 5 mm medzi 
keramickými obkladmi, dlažbami, dlažbami a keramickou 
mozaikou.  

� mrazuvzdorná 
� nie je vhodná pre chemicky agresívne prostredie ( 

anorganické a organické kyseliny) 
 

Príklady použitia: 
� vypĺňanie škár medzi keramickými obkladmi, dlažbami 

a keramickou mozaikou 
 
 

Prevedenie: 
Farba: šedá 
Balenie: papierové vrecia s PE vložkou 5kg, 25kg  
 
Skladovate ľnos ť: 
6 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale 
v suchom a vetranom prostredí. Chráňte pred dažďom a 
vlhkosťou! 
 
Pracovný postup: 
Práškovú zmes dokonale rozmiešajte s čistou studenou vodou 
v určenom pomere 0,29 l vody na 1kg suchej zmesi t.j. 1,45l 
vody na vrece hmotnosti 5 kg, za pomoci elektrického miešadla 
(max. 200 otá čok za minútu ) do stavu bez hrudiek tak, aby 
vznikla vláčna dobre roztierateľná pasta. Nechajte cca 10 minút 
zrieť a opäť premiešajte. Ideálna konzistencia je tuhšia, 
krémovitá hmota. Vyvarujte sa predávkovaniu vody, znížite 
kvalitu vykonaného diela a ovplyvníte farebný odtie ň 
škárovacej hmoty!  Škáry zbavte všetkých nečistôt. Preverte 
existenciu dilatačných škár v podklade a zaistite možnosť 
dilatácie v obklade alebo dlažbe po obvode a ploche v súlade 
s požiadavkami projektu alebo technických noriem. Rozotrite  
a natlačte zmes do škár pomocou tvrdšej gumovej stierky. 
Stierku je potrebné viesť pod 45° uhlom a šikmo ku škáram. Po 
10 až 20 minútach urobte konečnú úpravu škáry, očistite povrch 
dlaždíc vlhkou hubkou alebo handrou a následne utrite celú 
plochu do sucha. Chlad a vlhkosť môžu tieto doby aj podstatne 
predĺžiť.Prebyto čnú škárovaciu hmotu je zakázané 
rozmýva ť väčším množstvom vody!  Môže to negatívne 
ovplyvniť výsledný farebný odtieň škáry vymytím pigmentu 
a značne sťažiť čistenie poréznych povrchov v dôsledku 
vyplavenia farbiva do týchto pórov. Spracovávajte pri teplote +5 
° C až +30° C.  
 
 

 
 
 
Upozornenie:  
Škárovacie malty obsahujú veľmi jemné farbivá, ktoré môžu 
znečistiť  a sfarbiť porézne materiály a povrchy. Odporúčame 
pri neglazovanom povrchu dlaždíc vopred vykonať skúšku 
čistenia na vzorke zmesi a konkrétnej dlaždici.  
 
Bezpečnos ť a hygiena: 
Dodržujte bežné zásady bezpečnosti a hygieny práce. 
Používajte ochranný odev, ochranné rukavice a okuliare alebo 
tvárový štít, prípadne respirátor. Ďalšie informácie viď. 
bezpečnostný list výrobku a údaje uvedené na etikete. 


