
ELASTOSIL 34 - PRAH
sredstvo za povečevanje sprijemljivosti 
in izdelavo sanacijskih in lepilnih malt

PODROČJE UPORABE

Elastosil 34 - PRAH je prašnati dodatek na osnovi umetnih smol - polimerov, ki ga 
uporabljamo kot dodatek malti ali betonu, s čimer dosežemo:

• izredno izboljšanje sprijemljivosti svežega betona ali malte z že strdelim betonom in malto,
• izboljšano odpornost strdele malte ali betona na delovanje soli, razredčenih kislin ali lugov,

olj in bencina, 
• boljšo obdelavnost sveže malte ali betona,
• izboljšano vodonepropustnost,
• povečano abrazijsko odpornost,
• povečano upogibno in sprijemno trdnost.

Zaradi navedenih lastnosti uporabljamo Elastosil 34 - PRAH predvsem za izdelavo že
pripravljenih (suhih) visokokvalitetnih sanacijskih in lepilnih malt z izboljšanimi mehanskimi
in kemijskimi lastnostmi.

DOZIRANJE IN NAVODILA ZA UPORABO

1. Doziramo na težo cementa: običajno 5 - 10 % (5 do 10 kg na 100 kg cementa) odvisno od 
želenih učinkov.

2. Elastosil 34 - PRAH dodamo suhi mešanici cementa in peska in to dobro premešamo. Tej
mešanici nato med stalnim mešanjem (3 - 5 minut) dodamo vodo do želene
obdelavnosti.Tako pripravljeno mešanico pustimo še nekaj minut zoreti, nato jo ponovno
premešamo in uporabimo.

3. Naenkrat pripravimo samo takšno količino malte, ki jo takoj uporabimo.
4. Malto pripravljeno z dodatkom Elastosila 34 - PRAH nanesemo na čisto, čvrsto in

navlaženo podlago. Obvezno moramo odstraniti vse nečistoče (prah, stare barve,
maščobe,…) in vse slabo vezane delce. Najbolje je, da podlago dan pred pričetkom dela
temeljito namočimo z vodo, pred pričetkom dela pa nato odstranimo odvečno vodo, tako
da je površina "mat" vlažna.

5. Sveže vgrajeno malto ali beton moramo zaščititi pred prehitrim izsuševanjem (zaščita z
vlažnimi ponjavami, folijami, sredstvom za zaščito svežega betona Kontrasolom 22V) in
zmrzovanjem. 

6. Mešalec, posodo in orodje moramo takoj po končanem delu oprati z vodo.
7. Opozorilo: Pripravljenim (suhim) maltam z dodatkom Elastosila 34 - PRAH lahko dodamo 

tudi druge vrste dodatkov (antipenilci, aeranti, gostila, plastifikatorji, mineralni 
dodatki,…) za dosego specifičnih lastnosti sanacijske malte ali lepila po 
OBVEZNIH predhodnih preskusih.

PAKIRANJE 

• vreče 25 kg



SKLADIŠČENJE

• Izdelek mora biti skladiščen v suhem in zračnem prostoru,
zaščiten pred poškodbami, vlago in visokimi temperaturami. 

• V zaprti in nepoškodovani embalaži, skladiščeni pri normalni 
temperaturi, 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

Pri delu z Elastosilom 34 - PRAH moramo upoštevati splošna
navodila za delo s kemikalijami:

• med delom ne jemo, pijemo ali kadimo,
• po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar
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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