


Malty a maltové směsi 

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však 

velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). 

 

Malta je tvořena plnivem, pojivem a vodou a 

přísadami. 

 

Malta tvrdne hydraulicky, teplem, vysycháním 

nebo jiným způsobem.  



Malty a maltové směsi 

Malty podle účelu použití: 

zdění a omítky - klasické 

    - sanační 

    - tepelně izolační 

zálivky a potěry 

spárování - režné zdivo 

    - obklady 

 lepení  - dlažby 

   - obklady 

   - tepelně izolační desky 

 



Malty a maltové směsi 

Malty podle pevnosti v tlaku: 

 

M 1 

M 2,5 

M 5 

M 10 

M 15 

M 20 

 

 

 

 

pevnost v MPa 



Malty a maltové směsi 

Malty podle objemové hmotnosti: 

 

těžké  >2200 kg/m3 

 

obyčejné 1600 – 2200 kg/m3 

 

 lehké 1100 – 1600 kg/m3 

 

tepelně izolační <1100 kg/m3 

 
 

 

 

 

 

 

 



Malty a maltové směsi 

Malty podle obsahu pojiv: 

hliněná MH 

vápenná MV, MVJ (vzdušné, hydraulické vápno) 

sádrová MS (pomalu, normálně a rychle tuhnoucí) 

cementová MC (CEM I, CEM II…bílé cementy) 

nastavovaná MVC, MVS, MVH 

 

s organickými pojivy  - disperzní (akrylátové …) 

    - rozpouštědlové (polymerní rozt.) 

    - směsné (polymercementové)  

 

 

 



Malty a maltové směsi 

Malty podle způsobu výroby: 

 

průmyslově vyráběné (suchá nebo vlhká směs 

namíchaná ve výrobně) 

 

zčásti průmyslově vyráběné (na stavbě se 

přidává další složka) 

 

staveništní malta (vyrobená na stavbě) 

 

 

 

 



Malty a maltové směsi 

Druhy tepelně izolačních malt: 

 

 tepelně izolační malty  = ≤ 0,4 W/m.K 

 

 vysoce tepelně izolační malty  = ≤ 0,25 W/m.K 

 

mimořádně tepelně izolační  = ≤ 0,14  W/m.K 

 

 

  součinitel tepelné vodivosti 
     - čím nižší číslo, tím materiál lépe tepelně izoluje 

     - podrobněji v prezentaci „Tepelné izolace“  



Malty a maltové směsi 

tepelně izolační  účinek malty (pro zdění nebo 

omítky) se dosahuje dostatečným množstvím 

vzduchem vyplněných pórů  

 

 

 

vložení lehčeného plniva, které zčásti nebo zcela 

nahrazuje těžené kamenivo (písek) 

• keramzit (liapor) 

• expandovaný perlit 

• kuličky pěnového polystyrenu 

• duté skleněné kuličky 

 



Malty a maltové směsi 

Použití: 

1. Zdicí tepelně izolační malty 

  eliminují riziko vzniku tepelných mostů v 

ložných spárách mezi cihelnými bloky nebo 

tvárnicemi 

      zvýšení tepelného odporu zdiva 

  



Malty a maltové směsi 

Použití: 

2. Omítkové tepelně izolační malty 

 zlepšují tepelný odpor obvodových stěn 

(účinek se zvyšuje při současném použití i v 

interiéru) 

 

 umožňují zateplení i tvarově složitých 

obvodových konstrukcí a členitých fasád 

 

 mají dobrou požární odolnost 

  

 



Malty a maltové směsi 

Příčiny poškození zdiva vzlínající vlhkostí: 

 

• vlhkost do stavebních konstrukcí vzlíná ze 

zeminy, která obklopuje základy nebo zdivo pod 

úrovní terénu  objekt má poškozené 

hydroizolace, případně  hydroizolace úplně chybí 

 

• vzlínající voda sebou přináší rozpuštěné 

agresivní minerální soli 

 

• soli se ukládají v pórech konstrukce, po čase je 

zcela zaplňují 

 

 

 



Malty a maltové směsi 

Příčiny poškození zdiva vzlínající vlhkostí: 

 

• soli ve zdivu krystalizují a způsobují  tzv. výkvěty 

 

• účinky mrazu, vody a uložených solí způsobují 

postupnou destrukci zdiva – odpadávání omítky 

a rozpad zdicího materiálu 

 

• při dlouhodobém působení může dojít i ke 

statickému poškození objektu 

 

 



Malty a maltové směsi 

Příčiny poškození zdiva vzlínající vlhkostí: 

 

 

 



Malty a maltové směsi 

Funkce sanačních omítek: 

 

• urychlují odpařování vody ze zdiva 

 

• umožňují ukládání krystalů solí do sanačního 

omítkového souvrství (struktura sanační omítky 

je tomu přizpůsobena) 

 

• umožňují dobrou difúzi vodních par zdivem 

 

 

 

 

 



Malty a maltové směsi 

Funkce sanačních omítek: 

 

• sanační malty musí být součástí kompletního 

řešení  sanování vlhkých objektů 

 

 

 

• bez provedení primární sanace – obnovení nebo 

doplnění izolace proti vodě a vlhkosti – jsou 

sanační omítky pouze dočasným řešením a po 

určité době se problémy projeví znovu 
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Funkce sanačních omítek: 

 

 

 

 

 

 

 

instruktážní video Cemix 

http://www.youtube.com/watch?v=edavoWJEZhQ


Malty a maltové směsi 
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