
Technický list výrobku 

Název výrobku 
Syntetický litografický vápenec SYLIVA  
 
Identifikace a popis výrobku 
Výrobek je tvoří bílá prášková hmota a průhledná kapalina  
 
Složení výrobku 
 Dvousložková směs, tvořená tuhou fází z páleného lupku a mikromletého vápence 
v poměru 1 : 2 a kapalnou fází, která je alkalickým aktivátorem. 

 
Technické vlastnosti výrobku 

Objemová hmotnost  2210 kgm–3 

Pevnost tlaku po 28 dnech  45 - 50 MPa  
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 10 - 13 MPa 
Počátek tuhnutí (25 °C) 160 min. 
Konec tuhnutí (25 °C) 230 min. 
 

Způsob distribuce výrobku 
Tuhé složky jsou distribuovány ve vyztužených papírových pytlích, kapalná složka je 

v uzavíratelné PE nádobě s úzkým hrdlem. Výrobek musí být uchováván v suchém prostředí. 
Kapalná složka musí být skladována při teplotě vyšší než 0 °C. 

 
Vymezení způsobu použití výrobku na stavbě včetně omezení 

Výrobek je vhodný pro interiérové i exteriérové použití.  
 

Technologie aplikace 
Postup přípravy: Nejprve se smíchá pevná fáze – metalupek s kapalnou složkou 

v hmotnostním poměru 5 : 4 a intenzivně se míchá ruční míchačnou nebo míchačkou 
s nuceným oběhem do vytvoření homogenní plastické kašovité hmoty (cca 10 min.). Poté se 
k pojivu přidá 10 hmotnostních dílů mikromletého vápence a malé množství vody pro 
dosažení požadované konsistence. 

Při výrobě odlitků je vhodné použít vibrační zařízení pro odstranění velkých 
technologických vzduchových pórů, které zhoršují mechanické vlastnosti materiálu. Po 
uložení hmoty do forem je nutné zakrýt povrch paronepropustnou fólií po dobu nejméně 24 
hodin pro zamezení úniku záměsové vody, která je nezbytná pro dostatečné vytvrzení 
materiálu. Doba tuhnutí materiálu je silně závislá na teplotě okolí. Klesne-li teplota pod 10 °C 
dochází k výraznému prodloužení doby tuhnutí až na cca 3 dny. 

Při odlévání do kovových forem je nutné použití separátoru. K tomuto účelu lze využít 
různé rostlinné, minerální, příp. silikonové oleje. 

 
Přehled souvisících technických předpisů a norem 

Pro materiály na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátů nejsou vytvořeny 
speciální normy. Pro hodnocení výrobku lze využít normu ČSN EN 15282 Umělý kámen – 
Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití), datum vydání 1. 10. 2008. 
 
Hygiena, BOZP, ekologie 

Materiál je po zatvrdnutí zcela ekologicky nezávadný a jeho použití nepodléhá žádným 
zvláštním hygienickým předpisům. Z hlediska BOZP je nutné při práci používat respirátor pro 



filtraci prachových částic z tuhých fází, ochranné brýle a rukavice pro zamezení styku 
pokožky s kapalným aktivátorem (žíravina). Obaly od alkalického aktivátoru předat firmě 
určené k likvidaci obalů. Papírový obal od práškové složky možno zneškodnit spálením (ve 
spalovně) nebo uložit na skládku.  
 
Realizace výrobku 

Z materiálu SYLIVA byly vytvořeny 4 velkoformátové dlaždice pod křtitelnici v kapli 
chrámu sv. Mikuláše ve Znojmě. 
 

 
 

 
 


