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elektroinstala ční sádra  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Popis a oblast použití  
ELEKTROFIX je rychletuhnoucí 
maltová směs připravená na 
základě sádry. Je určena 
k montáži elektrických vedení, 
instalačních trubek, 
vypínačových a 
elektroinstalačních krabic, 
rozváděčů apod. ELEKTROFIX 
lze použít i k vyplňování 
instalačních kanálků, hlubších 
rýh, prasklin, děr, prohlubní 
apod., na vnitřních stěnových a 
stropních površích (jemné a 
hrubé omítky různých druhů, 
neomítnuté betonové, cihelné, 
pórobetonové a jiné povrchy). 
 
Barevný odstín: šedobílá 
 
Podklad  
Podklad musí být pevný, suchý a 
čistý, bez uvolněných prvků, 
prachu, zbytků olejů, mastných 
povlaků a jiných nečistot. 
Z natřených povrchů odstraníme 
všechny barevné vrstvy, olejové 
nátěry, laky a emaily. Zvláštní 
příprava podkladu není 
zapotřebí, výjimečně ho po 

očistění pouze můžeme navlhčit 
vodou. 
 
Příprava a nanášení  
V nádobě z měkké pryže 
smícháme suchou maltovou 
směs s přibližně 30% vody. 
Pokud chceme upevňovat 
instalační prvky na stěnový 
povrch, použijeme hmotu ihned, 
pokud však chceme upevňovat 
kabely, instalační trubky a jiné 
prvky na stropní povrchy, 
použijeme ji až ve chvíli, kdy 
začne tuhnout, tedy přibližně 3 
až čtyři minuty po ukončeném 
míchání. Těchto zásad musíme 
dbát i při zaplňování instalačních 
kanálků, hlubších rýh, prasklin, 
spár, prohlubní apod. Maltovou 
směs připravujeme průběžně a 
pouze tolik, kolik jí najednou 
můžeme spotřebovat. Po 7 až 10 
minutách (v závislosti na 
přidaném množství vody) směs 
zcela ztvrdne a nedá se dále 
zpracovávat. Při práci používáme 
pouze nerezové nářadí – 
nerezové ocelové hladítko a 
nerezovou ocelovou stěrku. 

Pokud ELEKTROFIX použijeme 
jako vyrovnávací tmel – 
k vyplňování kanálků, hlubších 
rýh, prasklin, spár, prohlubní 
apod. – můžeme ho přibližně po 
12 hodinách začít brousit a po 2 
až 3 dnech (závisí na tloušťce 
nanesené vrstvy) jemně vyrovnat 
JUBOLINEM nebo NIVELINEM. 
V případě, že vyrovnávání není 
zapotřebí, můžeme po uplynutí 
této doby povrch natřít některou 
z vnitřních malířských 
disperzních barev. 
 
Spot řeba:  cca 10 až 12 kg/m2 
(údaj pro tloušťku nanesené 
vrstvy 1cm) 
 
Teplota p ři nanášení 
Nanášení ELEKTROFIXU je 
možné pouze za vhodných 
povětrnostních resp. 
mikroklimatických 
podmínek: teplota vzduchu a 
stěnového podkladu nesmí být 
nižší než +5ºC ani vyšší než 
+35ºC, rel. vl. < 80%. 
 

 

Technické údaje  
 
 

Hustota(kg/l)  cca 1,76 (malta) 
Tlouš ťka nanesené vrstvy  do 50 mm 
Doba zpracovatelnosti  3 – 4 minuty 
Konečné úpravy  2 až 3 dny 

 
Skladování, balení 
Balení  Trvanlivost p ři skladování v  origináln ě uzav řeném a nepoškozeném b alení  
Papírové pytle    2 kg  nejméně   9 měsíců 
Papírové pytle    20 kg  nejméně   6 měsíců 
 
Nakládání s odpadem  
Práškový odpad je zatříděn jako 
odpad s klasifika čním číslem 

17 01 04. V zatvrdlém stavu se 
s maltovou směsí nakládá jako 

se stavebním odpadem  
s klasifikačním číslem 17 08 01. 
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Čist ění nářadí 
Nářadí ihned po použití důkladně 
omyjte vodou. 
Na přípravu ELEKTROFIXU 
použijte vhodnou čistou nádobu z 
měkké pryže, kterou lze lehce 
očistit od zatvrdlé malty. 
 
Bezpečnost p ři práci  
Dbejte na obecná pravidla a 
předpisy pro bezpečnost při 
stavebních, resp. fasádních a 

malířských pracích. Zvláštní 
osobní ochranné prostředky ani 
zvláštní opatření pro bezpečnost 
práce nejsou při používání 
ELEKTROFIXU zapotřebí. 
 
Zdravotní nezávadnost  
Na základě výzkumů Ústavu pro 
zdravotní péči v Mariboru nejsou 
suché vrstvy ELEKTROFIXU 
zdraví škodlivé. 
 
Kontrola kvality  
ISO 9001 a ISO 14001 se 
průběžně ověřují ve vlastních 

laboratořích a občasně také v 
různých nezávislých odborných 
zařízeních v různých evropských 
zemích. 
 
Návaznost na další výrobky 
JUB 
Viz technický list: 
01 Základní nátěry 
02 Vyrovnávací hmoty 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při 
použití výrobku byly dosaženy optimální výsledky. Mezi výrobky různých výrobních šarží mohou být 
z důvodu různě zbarvených přírodních plniv menší rozdíly v barevných odstínech, což však nemůže 
být předmětem reklamace.  
Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo z důvodu 
nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost.  
 
Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo 
možných pozdějších změn a doplňků. Změna: únor 2006 . 
 
Výrobce: JUB kemična industrija d.d., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVINSKO 
Generální zastoupení a distributor pro ČR:  JUB a.s., Masarykova 265, 399 01 Milevsko, tel. 382 521 187, http://www.jub.cz 

 

 


