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Microcolour floor &  
wall tile grout 

 
 

 

Barevná  spárovací hmota  
pro obklady a dlažby s  Microban ® 
  
 
- technologie Microban, Porcel Bond 
 
- efflorescence – nezbarvuje obklad 
 
- flexibilní 
 
- voděodpudivá 
 
- mrazuvzdorná 
 
- aplikovatelná od 2 do 20 mm spáry 
 
- keramické obklady a dlažby, mozaika, terakota, slinuté obklady, mramor, gres 
 
- CG2F 
 
- interiér, exteriér 
 
- barvy : Champagne, Pebble, Scarlet, Emerald, Denim 
 
 
Popis výrobku  
 
Dunlop spárovací hmota 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 a 
dosahuje níže uvedených vlastností. 
 
- dobrá pevnost v tlaku a tahu, odolná vůči zmrazovacím cyklům 
- odolnost proti otěru 
- odolnost proti kyselinám  s pH >3 
 
 
Druh použití 
 
- interiér, exteriér 
- podlahy, stěny  
- všechny typy obkladů, dlažeb 
- veřejné sprchy (ano), bazény(ne) 
 



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. Směs 
míchejte pomalu aby jste zabránili provzdušnění hmoty až do vzniku homogenní 
hmoty. Při použití el. míchadla dodržujte otáčky max. do 300 ot./min. Po vzniku 
homogenní hmoty nechejte 2 až 3 min. hmotu odstát a poté znovu promíchejte. 
 
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 , 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 = tlouška 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 9mm 4mm 0,46 kg/m2 



Technická data Dunlop 
 
směsný poměr: tj. v objemových dílech:1 díl H2O na 4 díly prášku  
 
teplota při zpracování : od +5°C do 30°C 
 
teplotní odolnost :  -30°C až 100 °C 
 
zpracovatelnost :  cca 30 minut  při  20°C 
 
pochůznost :   po 5 hod 
 
uvedení do plného provozu u namáhaných spárovaných ploch: až 2 týdny 
 
doba pro konečnou úpravu spáry : 5-10 min 
 
barvy : Champagne – světle žlutá, Bahama – říční štěrk , Scarlet -  jasně červená,     
Emerald -  odstín zelený smaragd, Denim – riflově modrá 
  
balení: kbelík – vložený pytel 2,5 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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