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INTRASIT® BLS 54TR

Suspenze do vrtů pro nesmršťující se naplnění dutin

 

Charakteristika
INTRASIT® BLS 54TR je minerální tekoucí výplňová 
malta bez výskytu smrštění, která má vysokou 
propustnost pro vstřikovací injekce do stávajícího 
zdiva. Je odolná proti vodorozpustným síranům, které 
se běžně vyskytují ve zdivu. Vzhledem k malé zrnitosti 
může být čerpána pomocí vhodné čerpací techniky. 
• Volně tekoucí
• Bez výskytu smrštění
• Odolává síranům
• Snadno se převrtává
• Difuzní

Použití
INTRASIT® BLS 54TR se používá pro vyplňování dutin 
a vyvrtaných otvorů při utváření chemické vodorovné 
hydroizolační vrstvy v původním vlhkém zdivu.
• Vnitřní a vnější prostředí

 
• Zdivo 

Specifikace
Balení 
Velikost
Počet balení na paletě
Teplota při zpracování 
Doba zpracování1)
Zrnitost
Plné vyzrání1)

Pevnost v tahu za ohybu1)

Pevnost v tlaku po 28 dnech1)

Skladování

papírový pytel
25 kg
30 bal. /pal. 
5 °C až 35 °C
cca 45 min.
0,5 mm
cca za 2 dny
1,2 N/mm2 

3,6 N/mm2 

v suchu, chladu, 6 
měsíců

Spotřeba
Potřebné množství 
pro litr výplně: cca 1,8 Kg
1) Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %



INTRASIT® BLS 54TR

Pracovní postup
Při plánování a provádění izolačních prací je nutné 
postupovat dle platných norem, předpisů a technických 
poznatků. V SRN platí DIN 1053 – zdění
1. Ve vhodné nádobě smíchejte INTRASIT® BLS 

54TR s čistou vodou a důkladně promíchejte, 
tak aby hmota byla homogenní a bez hrudek. 
Doporučený mísící poměr:
25 kg INTRASIT® BLS 54TR:8,5 l vody.

2. Za použití trychtýře nalijte produkt do vyvrtaných 
otvorů. Doba zpracování je cca 45 min.

3. Alternativně, INTRASIT® BLS 54TR může být 
aplikován pomocí vhodného čerpacího zařízení.

4. Počkejte alespoň 2 dny a otvory převrtejte.
5. Přistupte k injektáži dle výběru produktu 

INTRASIT® VK 10A, INTRASIT® MEK 18OS nebo 
INTRASIT® BLK 18OS. 

6. Po ukončení injektážního procesu opět vyplňte 
otvory materiálem INTRASIT® BLS 54TR 
namíchaným s vodou v konzistenci hladké pasty. 
Doporučený mísící poměr: 
25 kg INTRASIT® BLS 54TR:7,5 l vody  .

7. Po vyplnění otvory zahlaďte s úrovní okolního 
povrchu. 

8. Ihned po použití umyjte veškeré technologické 
zařízení čistou vodou. 

Při použití produktu při nízkých teplotách, vysoké 
vlhkosti vzduchu nebo na vlhké zdivo můžete urychlit 
proces tvrdnutí přidáním maximálně 5 % INTRASIT® R 
55Z.

Systémové výrobky Hahne
INTRASIT® VK 10A 
INTRASIT® MEK 18OS 
INTRASIT® BLK 18OS 
INTRASIT® R 55Z

Důležitá upozornění
• Výrobek není vhodný pro injektáž trhlin. 

Složení
Standardní cementy, minerální přísady, bobtnající látky, 
syntetická prášková disperze.

Bezpečnostní předpisy/doporučení
Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, 
platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví 
při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle 
a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou 
uvedeny v bezpečnostním listu. 

Likvidace odpadu
Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na 
skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné 
firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Výrobce
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributor
BAUPROTECT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 732 132 445
E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. 
Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy 
konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných 
vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka 
pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě 
nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému 
zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. 
Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického 
listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém 
oddělení nebo na www.hahne.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, 
doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají 
našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 
12.2020


