
Technický List

MARMOCRET-BOND 

Mramorový prednástrek

Popis

MARMOCRET-BOND je mramorcementový 
prednástrek. Spracovanie iba zmiešaním s 
vodou. MARMOCRET-BOND ponúka:

• Vynikajúcu priľnavosť k podkladu.
• Vynikajúcu spracovateľnosť.
• Zjednodušenie a urýchlenie prác.
• Nanášateľnosť strojovou omietačkou.
• Stálosť vlastností.
• Vonkajšie aj vnútorné použitie.

Výrobok je klasifikovaný podľa EN 998-1 
ako malta typu GP CS IV, W1.

Fields of application 

MARMOCRET-BOND sa používa ako 
prednástrek na zlepšenie priľnavosti omietok 
na rôzne typy podkladov ako betón, murivo, 
tepelnoizolačné dosky, atď.

Technické údaje

cementový prášokForma:

Farba:

Velkosť častíc:

Potreba vody:

šedá
do 3 mm

4,25 l/25 kg balenie
Objemová hustota 
suchej zmesi    1,65 ± 0,10 kg/l 

Objemová hustota 
mokrej zmesi: 1,90 ± 0,10 kg/l 

Pevnosť v tlaku:           13,00 ± 2,00 N/mm2 

Pevnosť v ťahu:          5,00 ± 0,50N/mm2 

Priľnavosť:   0,60 N/mm2 

Kapilárna 
nasiakavosť: ≤ 0,4 kg/m2 min0,5 

Súčiniteľ tepelnej
vodivosti  (λ10,dry): ≤ 0,71 W/(m.K) pre

Ρ=50% 

15/35 

Faktor difúzneho
odporu (µ):

Spracovateľnosť: 3 h pri +200C

Aplikačné inštrukcie

1. Podklad
Podklad musí byť suchý, pevný, stabilný, bez 
prachu, mastnoty, uvoľňujúcich sa častíc, 
atď. Pred nanášaním MARMOCRET-BOND 
podklad dôkladne navlhčite.

2. Nahadzovanie
MARMOCRET-BOND pridávajte do vody za 
stáleho miešania, dokým nedosiahnete zmes 
s požadovanou spracovateľnosťou. 
Omietku nahadzujte strojovou omietačkou 
prípadne ručne murárskou lyžicou. 
Technologická prestávka pred nanášaním  
jadrovej omietky je min. 1 deň.

Spotreba

cca 5 kg/m2.

Balenie
MARMOCRET-BOND sa dodáva v 25 kg

papierových vreciach.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby, pri 
skladovaní v pôvodných uzavretých obaloch, 
v miestach chránených pred vlhkosťou a 
mrazom.



Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia 
výskumu a vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a 
odporúčania vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo 
kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané 
použitie. Toto vydanie technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa 
rovnakého produktu.

Poznámky

• Teplota pri nahadzovaní musí byť min. 
+50C.

• MARMOCRET-BOND obsahuje cement, 
ktorý pri reakcii s vodou tvorí zásady. 
Preto je výrobok klasifikovaný ako 
dráždivý.

• Prečítajte si riziká a bezpečnostné 
odporúčania uvedené na obale.

ISOMAT S.A. 
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EN 998-1 

Malta na vnútorné / vonkajšie omietky 
(GP) 

Reakcia na oheň: Trieda A1 

Priľnavosť: 0,6 N/mm2 – FP: B 

Nasiakavosť vody: W1 

Faktor difúzneho odporu: µ 15/35 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti: (λ10,dry) 0,71 W/mK 

Odolnosť (voči zmrazovaniu/rozmrazovaniu): 
Hodnotenie na základe platných predpisov v 
zamýšľanom mieste použitia malty
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