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düfa BLITZ-ZEMENT GRAU  

RTC 
rýchlo tvrdnúci cement 

 
POPIS PRODUKTU 
  

Možnosti použitia: Rýchlo tvrdnúci renovačný cement na vonkajšie aj vnútorné použitie - 
k upevňovaniu vykurovacích telies, zábradlí, kovových mreží, požiarnych 
rebríkov,  rámov okien a dverí, garážových brán, záhradných brán,  plotových 
stĺpikov, sušiakov na bielizeň, poistných skriniek, strojov, hákov, regálov, 
umývadiel, konzol, závesných skriniek a pod. Tiež na opravy betónu, 
betónových podláh, špár v dlažbe, betónových predmetov, špár v sklobetóne 
atď. K utesneniu a vyliatiu vetracích rúr, priestoru okolo odpadu a pod. 

  

Vlastnosti:  odolný voči poveternostným vplyvom 
  pre rýchle a vysokopevnostné upevňovanie 
  na vonkajšie aj vnútorné použitie 
  

Hustota: 1,3 – 1,7 g/cm3 
  

Spojivová báza: cement 
  

Farebný tón: tmavo šedý 
 

SPRACOVANIE 
  

Vhodný podklad: Je možné použiť na všetkých nosných podkladoch, ako sú betón, murivo, 
omietka ap. Príprava: podklad preskúšať, odstrániť uvoľnené časti. S cieľom 
dosiahnuť čo najlepšie zakotvenie je možné otvory určené k vyplneniu 
cementom v závislosti na konečnom zaťažení zväčšiť. Podklad musí byť dobre 
navlhčený vodou. 

  

Postup nanášania: Materiál je potrebné nasypať v požadovanom množstve do vody a dobre 
premiešať. Rozrobenú hmotu treba ihneď spracovať tak, že sa hlboko a silne 
natlačí do príslušných dier prípadne sa nanesie na podklad. Otvory na 
vodorovných plochách je  možné vyliať. Povrch je potrebné ihneď vyhladiť. P 
o z o r ! Nerozrábať viac materiálu ako môže byť spracovaný za cca 3 minúty.  
Hrúbka vrstvy: materiál je možné nanášať v ľubovoľnej vrstve. 
Následné spracovanie: cement môže byť po úplnom zatvrdnutí pretmelený, 
alebo natretý. Pred každým náterom ešte nevyzretej plochy je potrebné túto 
fluátovať prípravkom  düfa Isoliersalz. 
 

  

Doba spracovateľnosti: Pri teplote použité vody  20°C  cca 3 minúty. Spomalení nebo urýchlení 
procesu je možno dosiahnuť použitím studenej lebo teplej vody. 
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Teplota pri spracovaní:  min. + 5°C, optimálna teplota 15 – 20°C 
  

Doba schnutí 
pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*: 

Cement môže byť zaťažený po 10 – 15 minútach. K úplnému zatvrdnutiu však 
dôjde ako u všetkých cementových výrobkoch po dlhšom čase. 

 *Pri nižších teplotách lebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. 
  

Spotreba: v závislosti od spôsobu použitia 
  

Riedidlo: voda 
  

Čistenie nástrojov: Ihneď po použití vodou. Nenechať zatvrdnúť ! 
 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE 
 

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk. 
 
OSTATNÉ INFORMÁCIE 
  

Veľkosť balenia: 1 kg 
  

Skladovanie: v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje vlastnosti 
v pôvodnom neotvorenom obale minimálne od dobu 12 mesiacov od dátumu 
uvedeného na obale. 

  

Zaradenie a likvidácia 
odpadov a obalov: 

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk. 
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Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť 
podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne 

správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej 
skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom 

objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho 
spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť. 

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612. 
Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice, 

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz. 
 

 
 
 


