
Technický List

MULTIFILL MARBLE 0-3 

Jemnozrná škárovacia hmota na mramor, vodoodpudivá, s 
porcelánovým efektom

Popis 

MULTIFILL MARBLE 0-3 je farebná, 
cementová, živicami obohatená škárovacia 
hmota na mramor, žulu a dlažbu. Poskytuje 
vysokú mechanickú pevnosť, vynikajúcu 
farebnú stálosť a výsokú vodoodpudivosť. 
Vytvára jemný a lesklý (porcelánový) koncový 
vzhľad. Je vhodná pre škáry o šírke medzi 0-3 
mm.
Je certifikovaná podľa normy EN 13888 ako 
CG2 WA škárovacia hmota. 

Použitie

MULTIFILL MARBLE 0-3 sa používa na 
škárovanie obkladov a dlažby z mramoru, žuly 
a sklennej mozajky na stenách aj podlahách. 
Je určená pre vnútorné aj vonkajšie použitie 
vrátene bazénov.

Technické údaje 

Forma: cementový prášok
Farieb: 

Potreba vody: 

5 

1.30 l/ 4 kg balenie 

Objemová hustota 
suchej zmesi: 0.92 ± 0.10 kg/l 

Objemová hustota 
mokrej zmesi: 1.75 ± 0.10 kg/l 

Aplikačná 
teplota: od +50C do +350C 

Odolnosť proti obrusu: ≤ 1000 mm3 

Pevnosť v tlaku, po: 
• 28 dňoch: 30.00 N/mm2 
• 25 cykloch zmrazenia  27.00 N/mm2

a rozmrazenia: 

Pevnosť v ťahu, po: 

• 28 dňoch: 9.00 N/mm2 
• 25 cykloch zmrazenia  8.00 N/mm2

a rozmrazenia:
Zmraštenie: ≤ 3 mm/m 

Nasiakavosť, po: 
• 30 min:
• 240 min:

Spracovateľnosť: 
Pochôdznosť: 

≤ 2 g 
≤ 5 g 
60 min. pri +200C 
po 8-10 h pri +200C 

Aplikačné inštrukcie

1. Príprava podkladu
Podklad na ktorý sa bude pokladať mramor 
alebo žula musí byť úplne čistý. Škáry 
dôkladne vyčistite a navlhčite vlhkou 
špongiou. 

2. Nanášanie
MULTIFILL MARBLE 0-3 sa za stáleho 
miešania pridáva do vody až do vytvorenia 
rovnorodej hmoty. Na miešanie použitie 
miešadlo s nízkymi otáčkami. Hmotu nechajte 
odstáť po dobu 10 minút a potom znova 
zľahka premiešajte. 
Škárovaciu hmotu naneste gumovým 
hladidlom v diagonálnom smere, a uistite sa, 
že škáry sú úplne zaplnené. Prebytočnú 
škárovaciu hmotu po chvíli odstráňte 
navlhčenou špongiou. Nakoniec, povrch 
očistite suchou látkou.
Pri nanášaní vonku a pri vyšších teplotách, 
navlhčite škáry niekoľko hodín potom ako 
škárovacia hmota zaschla. 

Spotreba 

Spotreba MULTIFILL MARBLE 0-3 závisí od 
veľkosti obkladových dlaždíc a hrúbky škár. V 
nasledujúcej tabuľke sú uvedené približné 
hodnoty v kg/m2: 



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.

Balenie - Farby 

MULTIFILL MARBLE 0-3 je dostupný v 
piatich farebných odtieňoch: 

Farba 4 kg 
01   Biela •

02   Čierna •

05   Svetlošedá •

06   Bahama béžová •

17   Sivá "anemone" •

Skladovanie

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

Poznámky 

• MULTIFILL MARBLE 0-3 obsahuje 
cement, ktorý pri reakcii s vodou tvorı ́
zásady. Preto je výrobok klasifikovaný ako 
dráždivý.

• Prečítajte si nebezpečenstvo pri použití a 
bezpečnostné odporúčania uvedené na 
obale.
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       Veľkosť                      Hrúbka škár
    dlaždíc (cm)          1 mm    2 mm      3 mm 

2 x 2 x 0.3 0.40 0.79 1.19 

10 x 10 x 0.6 0.16 0.32 0.48 

15 x 15 x 0.7 0.12 0.25 0.37 

20 x 20 x 0.7 0.09 0.18 0.28 

20 x 30 x 0.7 0.08 0.15 0.23 

30 x 30 x 0.8 0.07 0.14 0.21 




