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1. Výrobky se zimní úpravou 
 

 Cemix Cementový potěr 20 (označení 010) se zimní úpravou 
 Cemix Cementový potěr 20 hrubý (označení 010 h) se zimní úpravou 
 Cemix Cementový potěr 20 jemný (označení 010 j) se zimní úpravou 
 Cemix Cementový potěr 25 (označení 020) se zimní úpravou 
 Cemix Cementový potěr 25 jemný (označení 020 j) se zimní úpravou 
 Cemix Cementový potěr 30 (označení 030) se zimní úpravou 
 Cemix Cementový potěr 30 hrubý (označení 030 h) se zimní úpravou 
 Cemix Zdicí malta 5 (označení 011) se zimní úpravou 
 Cemix Zdicí malta 5 jemná (označení 011 j) se zimní úpravou 
 Cemix Zdicí malta 10 (označení 021) se zimní úpravou 
 Cemix Zdicí malta 10 jemná (označení 021 j) se zimní úpravou 
 Cemix Zdicí malta 15 (označení 031) se zimní úpravou 
 Cemix Zdicí malta pro vápenopískové a betonové bloky 20 (označení 041) se zimní úpravou 
 Cemix Zdicí malta na pórobeton (označení 061) se zimní úpravou 
 Cemix Supertherm TM (označení 017) se zimní úpravou 
 Cemix Zdicí malta lehčená (označení 051) se zimní úpravou 

 
 

Malty pro zdění (ČSN EN 998-2) a potěry (ČSN EN 13813) byly zkoušeny podle vlastního po-
stupu se zřetelem na ČSN EN 480-2, ČSN EN 480-10, ČSN EN 1015-9 a ČSN 72 2452. Podle 
těchto norem se posuzují přísady do betonu a malt urychlující tuhnutí. 
 
Výrobce LB Cemix s.r.o. se sídlem Tovární 36, 373 12  Borovany 
 
prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výše uvedené výrobky se zimní úpravou lze 
použít pro pokládání potěrů a zdění za nízkých teplot do -5 °C. Při použití za těchto teplot nejsou 
ovlivněny závazné parametry – zejména pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku. 
 
Upozornění: Nutnou podmínkou pro použití výrobků se zimní úpravou je dodržení pracovního postu-
pu Cemix Aplikace výrobků v zimním období. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Borovanech 1. 11. 2013 
Petr Semera 
výrobně technický ředitel 
 
Tímto vydáním pozbývají platnosti dokumenty k zimním úpravám vydaná před tímto datem. 


