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Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních 
testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší 
kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou 
aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním. 
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TECHNICKÝ LIST 

CeraFix SH  
Hrubozrnná šedá spárovací hmota 

 

Popis CeraFix SH je normální cementová spárovací malta pro keramické 
obkladové prvky, typ CG 1, podle ČSN EN 13 888:2009. 

 

Výhody 
• mrazuvzdorný 
• při použití plastické přísady Aditive AP je flexibilní 

 

Typické 
aplikace 

• spárování keramických dlaždic a obkladaček všech velikostí, dlaždic z 
přírodního kamene a betonu 

• na stěny i podlahy 
• pro velikost spár do 15 mm 

 
Příprava 
podkladu 

Podkladní maltový tmel musí být dostatečně vytvrdlý. Spáry musí být čisté a 
stejnoměrně zvlhčené. 

 

Míchání 

K rozdělání použijeme pitnou vodu nebo vodu splňující ČSN EN 1008. ČSN 
EN 1008.  Suchá směs se s vodou smíchá dle poměru uvedeném v tabulce 
na homogenní hmotu (nesmí se tvořit hrudky). Pro rozmíchání tmelu je 
vhodné použít vrtačku s nástavcem (míchadlem). Po rozmíchání se 
spárovací směs nechá 5 min. odstát, znovu se krátce promíchá a může se 
aplikovat. 

 

Aplikace 

Spárování se provádí gumovou stěrkou popř. spárovacím hladítkem 
úhlopříčně ke směru spár. Po zavadnutí hmoty se provede očištění spár 
houbovým hladítkem vymytým v čisté vodě, opět v úhlopříčném směru. 
Spárovací hmota musí být před čištěním pěnovou houbou dostatečně 
zaschlá. Předejde se tak nežádoucím barevným skvrnám způsobeným 
vymytím pigmentu. Po úplném zaschnutí se vytvořený povlak odstraní 
suchým hadrem. Při požadované větší pružnosti spáry lze použít plastickou 
přísadu Aditive AP. 
Dodatečné přidávání kameniva, pojiva a přísad k hotové směsi nebo její 
prosévání je nepřípustné. Používat spárovací hmotu se stejným datem 
výroby, aby nevznikly rozdíly v barvě spár. Spárování se nesmí provádět v 
průvanu a při silném slunci. Skutečná barva spárovací hmoty se ustálí po 
úplném vyschnutí (2 – 3 dny). Při teplotách pod 5 °C (vzduch i podklad) a 
při očekávaných mrazech nepoužívat. 
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TECHNICKÝ LIST 

CeraFix SH  
Hrubozrnná šedá spárovací hmota 

Technické 
informace 

Sypná hmotnost suché směsi cca 1,4 kg/dm3 

Spotřeba záměsové vody na 25 kg pytel cca 5,6 litrů 

Zrnitost směsi 0,0 – 0,6 mm 

Hustota čerstvé a vlhké malty cca 1,9 kg/dm3 

Otevřená doba cca 20 minut 

Teplota při zpracování min. 5 °C, max. 25 °C 

Pevnost v ohybu po uložení za sucha ≥ 3,5 N/mm2 

Pevnost v ohybu po vystavení cyklům zmrznutí - roztání ≥ 3,5 N/mm2 

Pevnost v tlaku po uložení za sucha ≥ 15 N/mm2 

Pevnost v tlaku po vystavení cyklům zmrznutí - roztání ≥ 15 N/mm2 

Smrštění ≤ 2 mm/m 

Odolnost proti oděru ≤ 2 000 mm3 

Nasákavost ve vodě po 30 min. ≤ 5 g 

Nasákavost ve vodě po 240 min. ≤ 10 g 

Přídržnost k pokladu ≥ 0,3 N/mm2 

 

Spot řeba 
Vydatnost jednoho 25 kg balení je cca 50 m2 keramických obkladů o 
rozměrech 30 x 30 cm, při šířce spáry 6 mm (spotřeba závisí na velikosti 
obkládacích prvků a šířce spáry). 

 
Vzhled  CeraFix SH je šedý prášek. 
 
Balení  25 kg pytel 
 
Čišt ění a 
údržba 

Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty čistou vodou. Zatvrdlý 
materiál odstraníte mechanicky. 

 

Skladování 
CeraFix SH musí být skladován v suchu pod zakrytím, ne přímo na zemi.  
Chraňte materiály před zdroji vlhkosti a mrazu. 
Záruční doba při dodržení uvedených podmínek je 6 měsíců. 

 

Ochrana 
zdraví 

Výrobek je na cementové bázi, může tedy zapříčinit popálení očí a pokožky, 
které musí být během použití chráněny. Vždy používejte ochranné rukavice 
a obličejový štít. Zasažené oči či pokožku ihned vypláchněte proudem čisté 
vody. Vyhledejte lékaře, pokud potíže přetrvávají. Při náhodném požití 
vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru čisté vody. Okamžitě vyhledejte 
lékaře. Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku. 

 

Kontakt 
Sanax Group s.r.o. 
Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín 
www.sanax.cz 

 


