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106 Rychletvrdnoucí cement 
- dovnitř i na ven - 
 

Pro rychlé ukotvení silně namáhaných držáků 
 

 
 

Materiál   
 

Použití Pro rychlé a bezpečné ukotvení silně namáhaných železných vrat, 
balkónových a schodišťových zábradlí, regálů, umyvadel, pro 
těsnění sáknoucích míst ve zdivu a betonových trubkách atd. 
Vhodný pro všechny čisté, únosné, pevné a přilnavé minerální 
podklady. 

Vlastnosti MODULAN Rychletvrdnoucí cement je hydraulicky rychle 
tvrdnoucí montážní malta na bázi cementu, bez obsahu chloridů, 
odolná povětrnostním vlivům. Lze jej výborně zpracovat a je, podle 
teploty, zatížitelný již po několika minutách. MODULAN 
Rychletvrdnoucí cement dosahuje velmi vysoké pevnosti již po 
krátké době. 

Forma dodání Prášková stěrková hmota 

Barevný odstín Šedý. 

Obsažené látky Portlandský cement, minerální a organické přísady. 

Kód produktu ZP1 

Skladování Na suchém a chladném místě, ale bez mrazu. Otevřený obal dobře 
uzavřít a brzy spotřebovat. 

Velikosti balení 1 kg a 5 kg. 

 

 
 

Zpracování   
 

Podklad Vhodný pro únosné, pevné, suché a čisté podklady, které byly 
odborně připraveny. Doporučujeme respektování VOB, DIN 18 363, 
část C, odst. 3. Prach, volný materiál, tapety, mastnoty, vosk a 
nepřilnavé nátěry z podkladu důkladně odstranit. Hladké plochy 
zdrsnit, silně savé podklady jako omítku, beton, pórobeton atd. 
předem navlhčit. Žádná přídržnost na skle, kovu a hladkém plastu. 

Zpracování Cca 300 ml rozmíchat s 1 kg MODULAN Rychletvrdnoucího 
cementu na plastickou maltu a ihned zpracovat. 
Doba zpracovatelnosti činí cca 4 minuty (20 °C). 
Vyšší teploty urychlují, nižší teploty zpomalují průběh tvrdnutí. 
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  Upozornění: 

K tuhnoucí maltě se nesmí přimíchávat ani voda ani čerstvý materiál, 
nemíchat se sádrou a vápennými přísadami. 

Čištění nástrojů Po použití vyčistit vodou. 

Spotřeba V závislosti na způsobu nanášení a tloušťce vrstvy. 

Doba schnutí Průběžně schne ve všech tloušťkách vrstvy. Podle tloušťky vrstvy to 
trvá až několik dnů. Pokračovat v pracích lze po cca 24 hodinách. 

Teplota zpracování Minimálně + 8 °C pro teplotu objektu a okolí, při zpracování a během 
schnutí. 

 

Upozornění   
 

Bezpečnostní pokyny Dráždí. Obsahuje: Portlandský cement. Dráždí 
pokožku. Nebezpečí vážného poškození očí. 
Uchovávat mimo dosah dětí. Nevdechovat 
prach. 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchnout vodou a vyhledat 
lékařskou pomoc. Používat vhodné ochranné rukavice a ochranné 
brýle nebo obličejový štít. 
Při požití okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat tento obal nebo
označení. Respektovat označení v bezpečnostním datovém listu! 

Likvidace Na recyklaci předávat pouze obal zbavený zbytků. Respektovat místní 
předpisy. Kód odpadu AVV č. 170904. 

 

Stav 05.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Údaje v tomto katalogovém listu vycházejí z intenzivních testů v laboratoři a praxi a slouží jako orientační 
hodnoty. Odpovědnost za dané použití však má zpracovatel. Nepředstavují záruku nebo ujištění. 

 
 

Hornbach Baumarkt AG 
76879 Bornheim bei Landau 

 
Dodavatel: 

 
    Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach 

Telefon 06 71 / 8 70-0 · fax 06 71 / 8 70-488 


