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KACHLIARSKY ŠAMOTKACHLIARSKY ŠAMOT  
ťahanýťahaný

Kachliarsky šamot

- ťahané a lisované plátky a tvarovky v kvalite R-SKA.

Akostný kachliarsky ťahaný šamot je vďaka svojim vlastnostiam vhodný 
predovšetkým pre stavbu krbov a pecí. Vďaka vysokej kvalite, variabilite tvarov 
a ľahkej opracovateľnosti materiálov sa používa pri konštrukcii rôznych ťahov 
a ohnísk.

v kvalite R-SKA.

ďaka svojim vlastnostiam vhodný 
. Vďaka vysokej kvalite, variabilite tvarov 
a používa pri konštrukcii rôznych ťahov

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Žiaruvzdornosť (°C) 1630

Obsah Al2O3 % 
(Oxid hlinitý - korund)

30

Obsah Fe2O3 %
(Oxid železitý - fepren TD 202)

2,5

Zdanlivá pórovitosť 28

Objemová hmotnosť (kg/m3) 1850

Pevnosť v tlaku (MPa) 15

Teplota použitia (°C) 1100

Odolnosť proti náhlym zmenám 
teploty

min. 25 
cyklov

Tepelná vodivosť λ (W/mK) 1,25

Kachliarsky šamot - ťahaný

 Obj. č. Názov - rozmer Hmotnosť ks / paleta 

17283 Šamotová doska 250 x 123 x 20 mm, R-SKA 1,20 kg 696 ks 
17284 Šamotová doska 250 x 123 x 64 mm, R-SKA 3,70 kg 253 ks 
17285 Šamotová doska 400 x 200 x 15 mm, R-SKA 2,30 kg 423 ks 
17286 Šamotová doska 400 x 200 x 20 mm, R-SKA 3,30 kg 318 ks 
17287 Šamotová doska 400 x 200 x 25 mm, R-SKA 3,80 kg 264 ks 
17288 Šamotová doska 400 x 200 x 30 mm, R-SKA 4,60 kg 222 ks 
17289 Šamotová doska 400 x 300 x 25 mm, R-SKA 5,70 kg 180 ks 
17290 Šamotová doska 400 x 300 x 30 mm, R-SKA 6,80 kg 150 ks 
17291 Šamotová doska 450 x 300 x 30 mm, R-SKA 7,70 kg 126 ks 
17292 Šamotová doska 500 x 200 x 20 mm, R-SKA 3,80 kg 252 ks 
17293 Šamotová doska 500 x 200 x 30 mm, R-SKA 5,70 kg 174 ks 
19758 Šamotová doska 500 x 200 x 40 mm, R-SKA 8,00 kg 125 ks 
17294 Šamotová doska 500 x 250 x 20 mm, R-SKA 4,90 kg 154 ks 
17295 Šamotová doska 500 x 250 x 30 mm, R-SKA 7,10 kg 114 ks 
17296 Šamotová doska 500 x 250 x 40 mm, R-SKA 9,50 kg 84 ks 
19760 Šamotová doska 500 x 300 x 20 mm, R-SKA 5,70 kg 171 ks 
17297 Šamotová doska 500 x 300 x 30 mm, R-SKA 8,60 kg 118 ks 
17298 Šamotová doska 500 x 300 x 40 mm, R-SKA 11,40 kg 84 ks 
17299 Šamotová doska 600 x 300 x 30 mm, R-SKA 10,30  kg 100 ks 
19759 Šamotová doska 600 x 300 x 60 mm, R-SKA 20,50 kg 49 ks 
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KACHLIARSKY ŠAMOTKACHLIARSKY ŠAMOT  
 lisovaný lisovaný

Kachliarsky šamot - lisovaný

 Obj. č. Názov - rozmer Hmotnosť ks / paleta 

17300 Šamotová doska 400 x 255 x 30 mm, lisovaná, R-SKA 6,10 kg 144 ks 
17301 Šamotová doska 240 x 120 x 30 mm, lisovaná, R-SKA 1,60 kg 590 ks 
17302 Šamotová doska 240 x 60 x 30 mm, lisovaná, R-SKA 0,80 kg 600 ks 
19761 Šamotová doska 600 x 400 x 30 mm, lisovaná, R-SKA 14,40 kg 50 ks 
19762 Šamotová doska 600 x 400 x 40 mm, lisovaná, R-SKA 19,20 kg 39 ks 
19763 Šamotová doska 600 x 400 x 50 mm, lisovaná, R-SKA 24,00 kg 30 ks 
19764 Šamotová doska 400 x 300 x 30 mm, lisovaná, R-SKA 7,20 kg 150 ks 
19765 Šamotová doska 400 x 300 x 40 mm, lisovaná, R-SKA 9,60 kg 116 ks 
19766 Šamotová doska 400 x 300 x 50 mm, lisovaná, R-SKA 12,00 kg 94 ks 

Šamotové tehly - lisované

 Obj. č. Názov - rozmer Hmotnosť ks / paleta 

17303 Šamotová tehla C25, 250 x 124 x 65 mm, lisovaná, R-SKA 4,00 kg 268 ks 
17304 Šamotová tehla C30, 300 x 148 x 65 mm, lisovaná, R-SKA 6,00 kg 220 ks 

Šamotové revízne otvory
Tieto šamotové revízne otvory sú vyrábané lisovaním polosuchej, špeciálne upravenej šamotovej zmesi.
Sú vypaľované pri teplote 1150 °C,  čo zaručuje odolnosť proti tepelným šokom a ich stálosť. Používajú
sa pri stavbe kachľových pecí, sporákov alebo  hypokaustov. Umiestňujú sa do individuálne stavaných
ohnísk, ťahov a plášťov. Pokiaľ to konkrétna lokalita dovoľuje, utesňujú sa buď keramickými tesniacimi
šnúrami, alebo maltami SILATERM s keramickou väzbou pre neskoršiu možnosť použitia revíznych dvierok.

 Obj. č. Názov - rozmer Revízny otvor 

17278 Šamotový revízny otvor R1 - Zámkový, 220 x 220 x 55 mm Ø 106 mm
17279 Šamotový revízny otvor R2 - Kónický, 165 x 220 x 55 mm Ø 95 mm
17280 Šamotový revízny otvor R3 - Klasický, 255 x 255 x 30 mm Ø 160 mm

Vhodný priamo 
Vhodný priamo 

do ohniska!
do ohniska!

R1 - Zámkový R2 - Kónický R3 - Klasický



KACHLIARSKY ŠAMOTKACHLIARSKY ŠAMOT  
klinové tehly a ohniskové tvarovkyklinové tehly a ohniskové tvarovky
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Šamotové tehly - klin (* - napočítané množstvo klinov pri zachovaní 2 mm škáry)

 Obj. č. Názov - rozmer do kruhu Hmotnosť 

19755 Šamotová tehla - klin krátky K10, polomer 131 cm , R-SI/C 29 ks* 4,00 kg
19756 Šamotová tehla - klin krátky K10, polomer 76 cm , R-SI/C 77 ks* 4,00 kg
19757 Šamotová tehla - klin krátky K10, polomer 25 cm , R-SI/C 128 ks* 4,00 kg
19767 Šamotová tehla - klin, podpera klenby, R-SI/C  5,70 kg

Šamotové dielce pre stavbu a rekonštrukciu ohnísk

 Obj. č. Názov - rozmer Hmotnosť 

19781 Šamotová tvarovka s perom a drážkou TOP 3/150, R-SKA 4,00 kg
19782 Šamotová tvarovka s perom a drážkou TOP 3/300, R-SKA  4,00 kg
19784 Šamotová tvarovka s perom a drážkou, rohová TOP 8, R-SKA  4,00 kg
19783 Šamotová tvarovka s perom a drážkou, biokameň TOP 7, R-SKA  5,70 kg

Š klin ( kl h í 2 šká )



SILAPORSILAPOR
 stavebný materiál pre stavbu krbov a pecí stavebný materiál pre stavbu krbov a pecí

Silapor - Doska

 Obj. č. Názov - rozmer Hmotnosť ks / paleta 

19651 Doska SP 40, 700 x 220 x 40 5,2 kg 100 ks 
19652 Doska SP 50, 100 x 250 x 50 10,5 kg 56 ks 
19653 Doska SP 75, 700 x 220 x 75 9,8 kg 56 ks 
19654 Doska SP 100, 100 x 250 x 100 21,0 kg 28 ks 

POR
Liaporové tvarovky POR sú ľahčené stavebné dosky
určené pre stavbu krbov a kachľových pecí. Vďaka 
spomínanej ľahkosti tvaroviek sa s materiálom ľahko
manipuluje. Je mechanicky pevný a tvarovo stály.
Jednoducho sa opracováva ručnými nástrojmi. Bohatý
výber rôznych tvarov dovoľuje stavať zaujímavé stavby.
Dosky sa vďaka svojej objemovej hmotnosti a tepelnej
vodivosti zaraďujú medzi „horšiu izoláciu“. Zadnú stenu
a stropy vždy izolujte izolačnými doskami s vyššou 
izolačnou schopnosťou (Grenaisol, alebo SILCA 250 
KM). Liapor lepíme Hafťákom, Kammalom 30, alebo 
kachliarskym univerzálnym tmelom.

Silapor - Oblúk

 Obj. č. Názov - rozmer Hmotnosť ks / paleta 

19640 Oblúk R300, 1/3 kruhu, 700 x 658 x 40 17,00 kg 15 ks 
19641 Oblúk R400, 1/3 kruhu, 700 x 837 x 40 25,00 kg 10 ks 
19642 Oblúk R450, 1/4 kruhu, 700 x 706 x 40 18,00 kg 14 ks 
19643 Oblúk R500, 1/4 kruhu, 700 x 785 x 40 20,00 kg 14 ks 
19644 Oblúk R550, 1/4 kruhu, 700 x 863 x 40 26,20 kg 8 ks 
19645 Oblúk R770, 1/8 kruhu, 700 x 604 x 40 15,00 kg 20 ks 
19646 Oblúk R880, 1/8 kruhu, 700 x 690 x 40 17,00 kg 20 ks 

Silapor - Rohový diel

 Obj. č. Názov - rozmer Hmotnosť ks / paleta 

19647 Rohový diel 90° ostrý, 300 x 100 x 700 x 40 mm 11,30 kg 34 ks 
19648 Rohový diel 90° oblý R70, 240 x 140 x 700 x 40 mm  8,90 kg 36 ks 
19649 Rohový diel 90° oblý R100, 240 x 140 x 700 x 40 mm 8,80 kg 36 ks 
19650 Rohový diel 135°, 340 x 140 x 700 x 40 mm 11,60 kg 30 ks 
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Doska SP 40 Doska SP 50 Doska SP 75 Doska SP 100

Roh 90° Roh 90° R70 Roh 90° R100 Roh 135°

Oblúk R300 Oblúk R400 Oblúk R450 Oblúk R500

Oblúk R550 Oblúk R770 Oblúk R880



SILATERMSILATERM
 Malty, omietky, špárovačky a ostatné  Malty, omietky, špárovačky a ostatné 

Názov Obj. č. / balenie

Kachliarske lepidlo  White 600 17429/25kg
 WHITE 600 je biele kachliarske lepidlo v sypkom stave so spracovateľnosťou 

po dobu cca 40 min. Bolo vyvinuté na lepenie opláštenia akumulačných stavieb, ako 
nosná vrstva lepidla pre kachliarsku sieťku a pre lepenie obkladov na krby a pece. 
Použijete ho všade tam, kde je ekonomicky i účelovo zbytočné aplikovať drahé žiaruvzdorné
malty. Maximálna teplota použitia 

cky y i účelov
 WHITE 600 je 600°C. Má výbornú 

priľnavosť prakticky ku všetkým stavebným kachliarskym materiálom. Je veľmi jemný
 a flexibilný – lepený spoj pevný. Lepidlo má dobrú odolnosť proti tepelným šokom. 
Nie je stavané pre priamy kontakt s ohňom ani so spalinami.  Nanáša sa vo vrstvách 
do 20 mm.
Technické údaje: zrnitosť do 1 mm, spracovateľnosť pri 5-25 °C, doba spracovateľnosti 40 min, 
väzba - hydraulická, spotr. vody na 1 kg zmesi 0,21-0,23 litra, max. teplota 600°C , balenie 25 kg. 

Kachliarska omietka  ST-H 17248/5kg 17247/25kg 
Kachliarska omietka  ST – H je krycia finálna hrubá omietka vyvinutá špeciálne 
pre kachliarske práce (omietanie akumulačných a izolačných stavieb). Omietka sa vyznačuje 
perfektnou odolnosťou voči prudkým zmenám teplôt, tepelnou odolnosťou do 200 °C 
a taktiež vysokou pevnosťou a priľnavosťou k materiálom. Neobsahuje žiadne plastické látky 
ani chemické spojivá. Jedná sa o umývateľnú omietku. Vďaka zloženiu taktiež perfektne 
prenáša teplo do vykurovaného priestoru. Omietka je snehovo biela, nie je potrebné ju ďalej  
upravovať bielym náterom. Túto omietku môžete použiť aj v exteriéri.

Technické údaje: zrnitosť do 1,5 mm, spracovateľnosť pri 5-25 °C, doba spracovateľnosti 90 min, 
spotr. cca 2,8 kg/m2, spotr. vody na 1 kg zmesi 0,22 litra, doba zretia 7-10 dní, balenie 5 a 25 kg.  

Kachliarska omietka  Finish 17244/5kg 17243/20kg 
 FINISH je veľmi hladká, brúsiteľná kachliarska dizajnová omietka, ktorej výhodou

je tepelná odolnosť do 190°C. Pri týchto teplotách nedochádza k degradácii omietky, 
ani ku zmene tónu belosti. Neuvoľňuje žiadny chemický zápach. Nebráni prenosu tepla 
do vykurovaného objektu. Je možné ju bez obáv napojovať bez vzniku viditeľného prechodu
omietky na ďalšiu vrstvu. Nosná vrstva pre omietku FINISH je kachliarska malta „Hafťák“. 
Omietku FINISH môžete použiť ako tmel na opravu povrchov - prehĺbenín, nerovností 
a prasklín.

Technické údaje: biela prášková zmes, zrnitosť do 0-40 μm, spracovateľnosť pri 5-25 °C, doba 
spracovateľnosti 2-3 hod., spotr. cca 1-1,5 kg/m2, spotr. vody na 1 kg zmesi 0,3-0,35 litra, balenie 
5 a 20 kg. 

Kachliarska omietka  Model 17242/5kg 17241/25kg 
 MODEL je modelovacia kachliarska omietka, ktorú môžete nanášať do vrstvy

až 5 cm. Jej výhodou je tepelná odolnosť do 190°C. Pri týchto teplotách nedochádza 
k degradácii omietky, ani k zmene tónu belosti. Neuvoľňuje žiadny chemický zápach a nebráni 
prenosu tepla do vykurovaného priestoru. Je možné ju napojovať bez vzniku viditeľného 
prechodu, čo veľmi uľahčuje nanášanie a prípadné opravy. Nanáša sa na kachliarsku maltu 
„Hafťák“, ktorá tvorí nosnú vrstvu pre túto omietku.

Technické údaje: biela prášková zmes, zrnitosť do 0-63 mm, spracovateľnosť pri 5-25 °C, doba 
spracovateľnosti 45 min., spotr. cca 1,3 kg/m2/mm, spotr. vody na 1 kg zmesi 0,3 litra, balenie 5 
a 25 kg. 

Kachliarska malta  Hafťák 17275/5kg 17282/25kg 
Je kachliarska univerzálna malta s keramicko-hydraulickou väzbou. Obsahuje jemnejšie 
zloženie lomeného zrna. Je pri spracovaní plastickejšia. Lepšie sa aplikuje ako nosná vrstva pre
sieťku. Je vyvinutá tak, aby bol spoj „spätne rozoberateľný“. V prípade poškodenia kachlice 
v stene akumulačnej stavby je možné pílovým plátkom kachlicu opatrne vyrezať. Je určená 
pre spájanie materiálov v miestach s nárokmi na odolnosť voči vyšším teplotám do 1100 °C.
Bez problémov odoláva tepelným šokom. Má rovnakú rozťažnosť ako keramika, preto je 
možné HAFŤÁK-om stavať hypokausty. 

Technické údaje: zrnitosť < 1 mm, spracovateľnosť pri 5-25 °C, začiatok tuhnutia cca 5-10 min., 
začiatok tuhnutia (so spomaľovačom) cca 60-90 min., spotr. vody na 1 kg zmesi 0,21-0,23 litra, 
balenie1, 5 a 25 kg.  
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Názov Obj. č. / balenie

Spomaľovač tuhnutia Tango  (pre Hafťák) 17254/100ml
Použitím TANGA dosiahnete predĺženie doby tuhnutia malty až na 90 minút. Toto je 
veľmi dôležité pri použití „Hafťáku“ ako nosnej vrstvy pre kachliarsku sieťku 

inút. Toto jjjjjjjjje
. 

Ďalej je spomalenie tuhnutia potrebné pri murovaní komplikovanejších stavieb, kedy 
je nutné sa v priebehu stavby vrátiť späť a osadenú šamotovú tvarovku, alebo kachlicu 
presadiť. Toto nie je možné, pokiaľ je „Hafťák“ už stuhnutý. 

Technické údaje: predĺženie doby tuhnutia až na 90 min., Obsah balenia 100 ml = 5 dielov, 
pomer 1 diel spomaľovača na 5 kg zmesi „Hafťák“. 

Kachliarska malta futrovacia  F-1 17249/25kg
Futrovacia malta bola špeciálne vyvinutá pre akumulačné typy stavieb. Pevnosť malty 
zabezpečuje zmes veľmi kvalitných ílov spolu s ostrivom, ktoré zodpovedá svojmu účelu. 
Malta je tepelne stála do 580 °C. Odporúčame pre vyplňovanie (futrovanie) kachlíc 
a murovanie kachľových pecí. Futrovaním docielite zvýšenú akumuláciu Vašej stavby. 
Rozložíte odovzdávanie tepelnej energie na dlhší čas. Je bezúčelné pre tento stavebný úkon 
používať drahé a sofistikovanejšie typy maltových zmesí. Splníte tak požiadavky, ktoré stavba 
vyžaduje a to bez zbytočného predražovania pre Vás a Vášho zákazníka. Z geografického 
hľadiska boli použité najkvalitnejšie možné suroviny (íly), ktoré sa vyskytujú v Európe. Tieto 
materiály sú uznávané po celom svete nielen v kachliarstve.
Technické údaje: zrnitosť >1 mm, spracovateľnosť pri 5-25 °C, spotreba vody na 1 kg zmesi 0,24 
litra, balenie 25 kg.

Špárovacia hmota  SH Color+ xxxxx(viď vzorkovník)/3kg
Špárovacia hmota pre kachľové pece  SH Color+ odoláva vysokým tepelným 
šokom. Vyznačuje sa vysokou priľnavosťou. Je veľmi pevná a zároveň flexibilná. Použité 
farebné pigmenty majú zvýšenú odolnosť voči dlhodobému tepelnému zaťaženiu. Farby 
špárovacích hmôt je možné medzi sebou ľubovoľne miešať. Receptúra obsahuje 
všetky potrebné zložky pre dané použitie. Nie je potrebné pridávať ďalšie látky - iba čistú 
pitnú vodu.

Univerzálne kachliarske lepidlo  17281/6kg
 je veľmi kvalitný univerzálny kachliarsky tmel. Používa sa na lepenie šamotov

a žiarobetónových tvaroviek, akumulačných ťahov, plášťov sálavých stavieb, izolačných
dosiek a všetky opravy vykurovacích zariadení. Má odolnosť  do 1260°C. Tmel je určený
k priamemu kontaktu s ohňom.

 

Technické údaje: balenie 6 kg. 

Opravná žiaruvzdorná malta  Kammal 30 17276/1kg
Malta KAMMAL 30 je veľmi kvalitná žiaruvzdorná malta s tepelnou odolnosťou 
do 1100 °C. Toto balenie je určené na opravu krbov, krbových a kachľových pecí, 
udiarní atď. Môžete s ňou lepiť šamoty a iné tvarovky v priamom kontakte s ohňom.

Technické údaje: zrnitosť do 1 mm, spracovateľnosť pri 5-25 °C, doba spracovateľnosti 20-30 min.,
spotreba vody na 1 kg zmesi 0,24-0,26 litra, balenie 1 kg.

Balenie: 3kg

Balenie (vedro): 6kg

Vzorkovník

 
cementová šedá 

 17258

 
tmavo zelená 

 17272
 
svetlo zelená 

 17271
 
tmavo hnedá 

 17270

 
svetlo hnedá

 17269
 
karamel 

 17268
 
béžová 

 17267

 
bahama 

 17266
 
melba 

 17265
 
jasmín 

 17264

 
žltá 

 17263
 
červená 

 17262
 
staroružová 

 17261

 
šedá 

 17257
 
svetlo šedá 

 17256
 
biela 

 17255

 
magnólia 

 17260
 
antracit 

 17259 
tmavomodrá 
 17274
 
svetlomodrá 
 17273



Názov Obj. č. / balenie

Opravný žiaruvzdorný tmel  Hermetic 18116/2kg
Žiaruvzdorný lepiaci a tesniaci tmel špeciálne vyvinutý pre lepenie kovu s kovom. Používa sa 
tiež ako ochranná vrstva kovu kdekoľvek v ohrievacom telese. Má rovnakú rozťažnosť, ako 
oceľ a liatina. Nedochádza teda k praskaniu tmelu a jeho vypadávaniu alebo odlupovaniu. 
HERMETIC sa používa do vyšších teplôt 1 100°C (klasifikačná teplota).

Technické údaje: vhodné pre priamy kontakt s ohňom, max. vrstva 3 mm, 
klasifi kačná teplota 1100 °C, chemická väzba, balenie 2 kg. 

AL hrubá hliníková fólia 0,099 x 500 mm (10m) 17253/10m
Pevná AL hliníková fólia hrúbky 99 mikrónov, vhodná k rôznym izolačným účelom. 

Technické údaje: hmotnosť 0,135 kg/meter, rozmer role 10 x 0,5 m. 

Kachliarska sieťka  17250/1 m
Sieťová tkanina  má oproti klasickej stavebnej sieťke hneď niekoľko  predností,
ktoré jej dovolia použitie v tak špecifickom odbore, ako je kachliarstvo. Prvotným 
predpokladom je tepelná odolnosť do 550°C. Jej špeciálna povrchová úprava ďalej
zaistí pretrvanie tkaniny v kachliarskych materiáloch (maltách a omietkach). Tieto 
materiály sú vyrobené zo špecifických prímesí, v ktorých sa štandardné sieťoviny rozpadajú
a postupne miznú. Do dvoch rokov potom dochádza k ich rozkladu a postupnému 
praskaniu povrchovej úpravy. Použitím kachliarskej sieťky 

ch rozkladu
 odstránite tieto

riziká.  

Technické údaje: tepelná odolnosť 550 °C, rozmer oka 4 mm, rozmer role 50 x 1 m. 

Silca 250 KM

Kovová spona (na prichytenie sieťky) 

Grenaisol

Kachliarska sieťka SILATERM

Akumulačná platňa CPA

Kachliarska omietka SILATERM

Akumulačná platňa CPK

Základná omietka SILATERM

Liaporová doska SILAPOR

Šamot

SILATERMSILATERM
 Malty, omietky, špárovačky a ostatné  Malty, omietky, špárovačky a ostatné 
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POZNÁMKYPOZNÁMKY



Výrobca si vyhradzuje pravo na technické a konštrukčné zmeny, zmenu rozmerov a tlačové chyby.

Váš predajca:


