
TEKAMAL SILIKA MSM ST 
za sanacijo in izravnavo grobih poškodb
betona

LASTNOSTI IN PODROČJE UPORABE

Tekamal Silika MSM ST je pripravljena mešanica cementa, kremenčevih peskov, specialnih
kemijskih dodatkov, polimernih vlaken in mikrosilike. 
Namenjena je sanaciji poškodovanega betona in malt na objektih izpostavljenih večjim
mehanskim in fizikalnim obremenitvam ali kemijski koroziji.
Zaradi posebne sestave jo lahko nanašamo v debelejših slojih kot druge sanacijske mase
in je posebej primerna za strojno nanašanje na navpične in nadglavne površine.
Pri večplastnih nanosih nanesemo naslednji sloj šele, ko se je prvi že dobro sprijel in je
stabilen, vendar še ni vezal.

PREDNOSTI UPORABE

Tekamal Silika MSM ST vsebuje mikrosiliko, to je amorfen SiO2 prah izredno velike
specifične površine, ki zapolni tudi najfinejše pore in ima poleg tega prikrite cementne
lastnosti, ki se razvijejo ob reakciji z apnom, ki se sprošča pri hidrataciji cementa. Zato ima
utrjena Tekamal Silika MSM ST zelo nizko vodovpojnost in je mnogo bolj odporna na
korozijo zaradi reakcije različnih soli z apnom.

V svežem stanju:
• gotova mešanica: na mestu uporabe dodamo samo potrebno količino vode,
• odlična obdelavnost,
• enostavno vgrajevanje: v enem sloju do 4 cm,
• se ne lepi na orodje,
• enostavno zaglajevanje / zaključna obdelava,
• možno ročno in strojno nanašanje, 
• majhen odpad pri strojnem nanašanju,
• preprečeno nastajanje razpok zaradi plastičnega krčenja.

V strjenem stanju:
• cementna osnova: odlična kompatibilnost s podlago in visoka alkalna zaščita armature,
• visoke začetne in končne trdnosti: sprijemna, upogibna, tlačna,
• nizka kapilarna vodovpojnost,
• visoka vodonepropustnost,
• visoka odpornost na

- delovanje mraza in soli,
- kemijsko agresijo,
- abrazijo.

NAVODILA ZA UPORABO

• PRIPRAVA PODLAGE
Površine, na katere nanašamo Tekamal Silika MSM ST, morajo biti čvrste, očiščene prahu,
mastnih madežev, korozijskih produktov, plesni in drugih nečistoč. Slabo vezane dele ali
ostanke starih premazov moramo odstraniti z brušenjem ali peskanjem. Najboljši način
priprave podlage je priprava z visokotlačnim vodnim curkom s pritiskom ca. 400 barov.
Čista površina mora biti globinsko prepojena – kapilarno zasičena z vodo, vendar na njej
ne sme biti stoječe vode ali vodnega filma, ki preprečujeta dobro vezanje Tekamala Silika
MSM ST s podlago.

24 Tekamal Slika MSM ST slo.qxd  28.5.2008  9:46  Page 1



• PRIPRAVA MALTE
- Zamesna voda: ca. 15 l vode / 100 kg malte – odvisno od želene

obdelavnosti
- Najprimernejši način priprave malte je vmešavanje suhe malte v

vodo med stalnim mešanjem.  Običajni betonski mešalci niso
primerni!

- Mešamo tako dolgo, da dobimo homogeno mešanico in da
vnesemo čim manj zraku. 

- Malto pustimo zoreti 5 – 10 minut, nato jo ponovno premešamo in
uporabimo. 

- Čas uporabnosti je 30 – 60 minut, odvisno od konsistence malte
in od temperature. Občasno jo premešamo.

• NANAŠANJE MALTE
- Tekamal Siliko MSM ST nanašamo ročno z običajnimi zidarskimi

orodji – zidarsko žlico, grobo ščetko ali strojno s stroji za mokro
ali suho brizganje. Izbira je odvisna od vrste poškodb in površine,
na katero jo nanašamo (gladka, vdolbine, vodoravna, poševna,
nadglavna, ...). Nanešeno svežo Tekamal Siliko MSM ST
zatesnimo z glajenjem. Pri debelejših nanosih oz. pri zelo gladkih
površinah malto po potrebi podpremo z opažem. Pomembno je,
da malto dobro vgradimo – pritisnemo k podlagi. 

- Pri večplastnih nanosih moramo paziti, da so predhodno
nanešene plasti dobro "sprijete" in stabilne pred nanašanjem
novih plasti. 

- Pri sanaciji manjših površin – krpanju, moramo poškodovana
mesta oblikovati tako, da imajo ostre robove (pod kotom 45° do
90°) in se ne iztekajo v ničlo, sicer zaradi neenakomernega
sušenja malte lahko nastane razpoka na stiku stara podlaga-
malta. 

- Pri izdelavi estrihov moramo upoštevati dilatacijske, delovne in
robne fuge! Za zatesnitev dilatacijskih fug priporočamo TKK
trajnoelastične tesnilne mase Tioelast KVZ, Tioelast KOS, Tekasil
Neutral Profi, Tekaflex MS ali Tekaflex PU. 

- Optimalna temperatura za uporabo Tekamala Silika MSM ST je 10
– 25°C. 

- Površine, sanirane s Tekamalom Silika MSM ST lahko naknadno
barvamo ali ščitimo z disperzijskimi barvami ali polimernimi
zaščitnimi premazi (akrilati, epoksi ipd.). Paziti moramo, da so
sanirane površine dovolj suhe. Priporočamo, da se v vsakem
primeru pogovorite s proizvajalcem barve ali premaza!

- Končno obdelavo/zaglajevanje Tekamala Silika MSM ST opravimo
po ca. 0,5 – 1 ure, odvisno od pogojev dela.

- S Tekamalom Silika MSM 0-0,3 ali Tekamalom Silika MSM 0-1
izravnamo Tekamal Silika MSM ST, ko je le-ta strjena, to je po 1 –
2 dneh.

• NEGA SVEŽE MALTE
Sveže vgrajeno malto moramo najmanj 3 – 4 dni ščititi pred
prehitrim izsuševanjem (sonce, visoke temperature, veter, prepihi).
V bolj kritičnih pogojih moramo malto negovati 7 – 10 dni.To lahko
storimo z občasnim vlaženjem, pokrivanjem z mokrim filcem in
polietilensko folijo, ipd. ali s sredstvom za zaščito in nego svežih
betonov in TKK malt Kontrasolom 22 V.

• ČIŠČENJE ORODJA IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV
Vsa orodja in delovne pripomočke moramo takoj po končanem
delu temeljito oprati z vodo.

PORABA

• 20 kg/m2/cm

PAKIRANJE 

• vreče 25 kg

SKLADIŠČENJE

• Tekamal Silika MSM ST moramo skladiščiti v dobro zaprti
embalaži, v suhem in zračnem prostoru, tako da jo zaščitimo pred
poškodbami in vlago.

• V dobro zaprti, nepoškodovani embalaži, skladiščeni v suhih
prostorih, je rok uporabnosti min. 1 leto od datuma proizvodnje. 

• Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben,
vendar je potrebno preiskati tiste lastnosti, ki so pomembne za
nameravano uporabo.

VARNOSTNO OPOZORILO

Zaradi vsebnosti cementa malta draži oči in kožo, v stiku s kožo
lahko povzroči alergijske reakcije. Zato moramo pri delu z maltami
nositi primerne zaščitne rokavice ter preprečiti stik z očmi
(zaščitna očala). Prav tako se moramo izogibati vdihavanju prahu.
Pri stalnem delu z maltami je treba nositi zaščito za dihala.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših laboratorijskih preiskav in
prvih izkušenj uporabnikov. Zato in zaradi specifičnih pogojev in
načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak primer
uporabe. Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne
odgovarjamo za kvaliteto del.
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