
NVL 300, malta pro pokládání přírodního kamene 
Pro snadné a jisté pokládání desek z přírodního kamene. Pokládání a spárování v jedné 

pracovní operaci. 

Technické údaje: 

Pevnost v tlaku: min. 10 MPa 

Zpracovatelnost cca 1-2 hodiny 

Teplota při zpracování min. + 5°C 

Záměsová voda: cca 4-6 l / 40 kg 

Vydatnost: cca 26 l / 40 kg 

K dodání: pytle 40 kg 

Použití: 

K pokládání desek z přírodního kamene a desek z porfyru, břidlice, pískovce, mramoru atd., do silného maltového lože. Vhodné 

pro podlahy, terasy, schodišťové stupně, podesty, parapety a obklady stěn. 

Složení: 

Cement, písek, trass a zušlechťující přísady zajišťující nejlepší možnou zpracovatelnost. 

Zpracování: 

Obsah pytle o váze 40 kg rozmíchat s 4-6 l vody. 

Podlahy – Desky z přírodního kamene, ať již řezané nebo nepravidelného tvaru s drsnou úložnou plochou uložte do plastického 

maltového lože o síle alespoň 2 cm. Desky usaďte tak, aby vytlačená malta zcela vyplnila spáry mezi nimi. Přebytečnou maltu 

pak seškrábněte čistou zednickou lžící a po zaschnutí a patřičném zatuhnutí malty uhlaďte spáru příručním košťátkem. 

K uhlazení spáry nepoužívejte houbu, hadr nebo vodu, aby nedošlo k vytvoření cementového závoje, popřípadě k ušpinění lícní 

plochy. Pro nutné vyrovnání výškových nerovností podkladu naneste maltu NVL 300. Je možno i použít další výrobky Quit-mix a 

to ESTRICH-BETON nebo REP 03, vždy v polosuché konzistenci. 

Stěny – Před vlastním obkladem stěn je třeba ušpiněné plochy očistit, případně umýt. Je možno opatřit plochu nástřikem 

cementové malty. Rubové strany obkladových desek opatříme tenkou vrstvou malty NVL 300, nebo ji řídkou maltou NVL 300 

natřeme. Potom naneseme způsobem ‘‘mokrá do mokré‘‘ patřičnou vrstvu NVL 300 malty a celoplošně, bez dutých míst 

osadíme. Spáry uhladíme vhodným nářadím v tomto případě gumovou hadicí, nebo dřevěným špalíkem. 

Vydatnost: 

Z jednoho 40 kg pytle připravíme 34 l hotové malty. 

Skladování: 

V suchých skladech nebo paletách. Doporučujeme zpracovat do 6. měsíců.  

Ochrana zdraví při práci: 

Tento výrobek obsahuje cement a s vlhkostí reaguje zásaditě. Maltová směs dráždí kůži a oči. Představuje nebezpečí 

senzibilisace při styku s kůží. Nevdechujte prach. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, 

ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový štít. Osobní pracovní ochranné prostředky musí být 

udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní 

přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a potom pokožku ošetřete reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah 

dětí. 

První pomoc: 

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení oči je vymývejte 10-

15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších 

případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento 

technický list. 

Poznámka: 

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne vždy odpovídají 

podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazujeme si však právo na technické změny plynoucí 

z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní podmínky. 
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