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Anti Mould Grout with 
 
Microban ® 
 
 
Antibakteriální a protiplís ňová  
spárovací hmota s Microban ® 
 
 
 
- technologie Porcel bond, Microban  
 
- flexibilní 
 
- voděodpudivá 
 
- mrazuvzdorná 
 
- aplikovatelné do 5 mm spáry 
 
- CG2 
 
- interiér, exteriér 
 
 
Popis výrobku  
 
Protiplísňová spárovací hmota Dunlop s příměsí antibakteriální ochrany Microban®  
je jasně bílá prášková spárovací hmota odolná vodě a mrazu se zvýšenou 
flexibilitou pro vnitřní a vnější použití.  
Technologie Microban® má životnost stanovenu jako životnost produktu a brání 
vzniku bakterií např: (salmonella, E-coli, Listeria) a plísní a zůstáva po celou dobu 
bílá. Ideální na použití do spár v koupelnách a toaletách i domácích kuchyních, na 
pracovní desku. Vhodná pro použití pro všechny typy obkladů.  

Spárovací hmota Microbanem ® s  je směs cementu, speciálních polymerů a 
přísad. Po smíchaní produktu s vodou ve správném poměru a při správném 
zpracování, dostáváme velmi jemný pastózní tmel, který se lehce zapracovává do 
spár. 
 
Druh použití 
 
- interiér, exteriér 
- na stěny, podlahy - dle způsobu používaní spárované plochy 
- pro všechny typy obkladů 
 
 
 
 



Způsob zpracování 
 
 
Příprava spár 
 
- před spárováním musíme počkat až lepidlo zcela vyzraje a vyschne. Zkontrolujte, 
zda již uplynula předepsaná doba zaschnutí lepidla pro spárování. 
- spáry musí být čisté, zbavené prachu a volné min. do 2/3 tloušťky obkladu 
 
Příprava směsi 
 
- v čisté nádobě, za stálého míchání nasypte prášek do čisté, chladné vody. Při 
spárování dlažeb může být směs tekutější. Směs míchejte pomalu aby jste zabránili 
provzdušnění hmoty až do vzniku homogenní hmoty.  
 
Nanášení spárovací hmoty 
 
- spáry dokonale vyplňte směsí. Používejte přitom vhodného hladítka aby nedošlo 
ke vzniku dutin a propadlin. Přebytečnou hmotu odstraňte z povrchu pokud je ještě 
v čerstvém stavu, přičemž hladítko nebo stěrka musí směřovat šikmo k průběhu 
spáry. 
 
Konečná úprava 
 
- jakmile směs ztratí svou plasticitu a zmatní, což je obvyklé po 10-20min, odstraňte 
z povrchu zbytky vlhkou houbou. Houba musí směřovat šikmo k průběhu spár. 
Houbu často vlhčete, používejte přitom dvě různé nádoby s vodou, pro omývání 
houby na hrubé a jemné stíraní směsi. Po konečném čištění lze v případě, kdy je 
dlažba nebo obklad stále znečištěn a spárovací hmota zaschlá, setřít a vyleštit 
obklad, dlažbu bavlněným hadříkem. 
. 
 
Vydatnost 
 
Spotřeba je proměnlivá v závislosti na šířce spár a formátu obkladu nebo dlažby. 
 
Vzorec pro výpočet spotřeby :  
 
[(A+B) / (A x B)] x C x D x 1,5= kg / m2  
 
 
A = délka obkladu nebo dlažby (v mm) 
B = šířka obkladu nebo dlažby 
C = šířka obkladu nebo dlažby (v mm) 
D = šířka spáry (v mm) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Velikost obkladu  Šířka spáry  Přibližná vydatnost  

20mm x 20mm x 5mm 2mm 1,10 kg/m2 

150mm x 150mm x 6mm 3mm 0,30 kg/m2 

300mm x 300mm x 8mm 3mm 0,21 kg/m2 



Technická data Dunlop 
 
směsný poměr: tj. v objemových dílech 1 díl vody na 4 díly prášku  
 
teplota při zpracování : od +5°C do 30°C 
 
zpracovatelnost : cca 45 minut 
 
pochůznost :  po 24 hod 
 
uvedení plochy do plného provozu u namáhaných povrchů: až 2 týdny 
 
doba pro konečnou úpravu spáry : 10-20 min 
 
barva : bílá 
 
teplotní odolnost : -30°C až 100°C  
 
balení: kbelík – vloženo balení : 5 kg  
 
skladování: v suchých prostorách v originálním balení  12 měsíců. 
 
Hygiena a bezpe čnost práce 
 
Obsahuje cement, reaguje alkalicky. Chraňte oči a kůži. Při kontaktu kůže omyjte 
důkladně vodou, při kontaktu očí vypláchněte důkladně tekoucí vodou a vyhledejte 
lékaře. Ve vytvrzeném stavu je hmota fyziologicky a ekologicky nezávadná. 

Váš  odborný velkoobchod  

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktu. Naše doporučení pro zpracování 
vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze 
za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na 
podmínky na stavbě a na způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují 
všechny předchozí verze technických listu. 

 
 
 
 
 
 

Notifikované a akreditované zkušebny 
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