
DENSOLASTIC VT  
 
 
• Odolná voči pohonným látkam 
• Preskúšané inštitútom KIWA 
• Bez prchavých látok a dechtu 
• Vhodné aj pre asfaltové plochy 
 

 
 
 
DENSOLASTIC VT je dvojkomponentná, pohonným látkam odolná za studena spracovateľná látka 
s KIWA skúšobným overením pre špáry v asfaltových a betónových plochách. Odolnosť vyhovuje 
skúškovému systému DIBT(Nemecký Inštitút pre stavebnú techniku) pre LAU (skladovacie, vypúšťacie, 
prekladacie) prevádzky proti pohonným hmotám, leteckým pohonným hmotám , vykurovacím olejom, 
nafte, nepoužitým motorovým a prevodovkovým olejom, anorganickým kyselinám do 20%, 
anorganickým lúhom, vodným roztokom anorganických solí.  Je samonivelujúca (možnosť aj v tvarovo 
stálej forme- Densolastic VT-S)a po vytvrdnutí elastická. 
 
Popis 
 
Densolastic VT je špárovacia hmota pozostávajúca z dvojkomponentného materiálu na báze 
polyuretánu. Densolastic VT je za studena spracovateľný a na stavbe v primeranom množstve 
zmiešaný. Vliatie do  špáry je možné ručne alebo so špeciálnym zariadením. Podľa potreby je možné 
použiť prípravný náter. Látka je čierna. 
 
 
Požitie 
 
Densolastic VT sa požíva na vyplnenie špár v plochách, ktoré podľa pravidla vodného režimu  musia 
tesniť proti pohonným a im podobným látkam. Densolastic VT je vhodný aj pre asfaltové plochy. 
 
Vlastnosti materiálu 
 
Technické údaje Jednotky Hodnota 
 Hustota (A+B vytvrdnuté) g / cm3 ca. 1,5 
Pomer zložiek - 4 : 1(hmotnostný) 
Reakčný čas Min. ca. 15 
Povolené celkové pretvorenie % ≥25 
Tvrdosť podľa Shora A - 18 
Čas vytvrdnutia h 24 
 
 
 
 
 



Návod na spracovanie 
 
1. Odmerať špáry v jazdených plochách 
 Odmeranie a odstup špár je základ dosiahnutia očakávaných pevností vkladu. Šírka sa z pravidla 
pohybuje medzi 8-15mm, hĺbka vyplnenia medzi 6-12mm. Hĺbka vyplnenia musí byť zásadne medzi 0,8-
1,0 násobkom šírky špáry. Pri špárach často námáhaných nárazmi (napr. ČSPL )je obzvlášť 
nevyhnutné dodržať návod na spracovanie. 
 
2. Príprava špáry 
Najlepšie naviazanie špárovacej hmoty nastáva pri vyrezaných špárach. Boky špár musia byť čisté a 
suché. V špáre musí byť umiestnení výplňový prvok (napr. PE alebo penová látka , nie piesok alebo 
štrk), čím sa zabezpečí tesnosť z troch strán. Výplňový prvok nemôže byť nasiakavý, maximálne 5 %.  
Boky sa natrú odporúčaným Primerom. Pri asfaltových plochách Denso Primer 2A, pri betónových 
Denso Primer E. Primer necháme vyschnúť (Primer E ca. 20 min., Primer  2A ca. 2.5 hod.) a krátko 
pred vypršaním času výplňovú látku zmiešame. Zálievková hmota sa musí aplikovať do 2 hodín. 
 
3. Príprava výplňovej hmoty 
Zložky A a B sa zmiešajú so špeciálnym zariadením( vŕtačka s miešacím nástavcom) 4 min. pri 
otáčkach max. 500 o/min. Povrchová teplota špáry musí byť min. 5°C. Teplota musí byť o 3°C vyššia 
ako teplota rosného bodu. Výplňová hmota je po 24 hod. nelepivá a vytvrdnutá. Očistenie pracovných 
pomôcok je možné acetónom, zaschnuté časti  materiálu je možné odstrániť mechanicky. Ako separátor 
je možné použiť teflónový alebo silikónovoolejový spray. Hmota sa leje maximálne 3 – 6mm pod vrchný 
okraj vozovky. Pri liatej verzii je nutné eventuálne vzduchové bublinky vzniknuté na povrchu zahľadiť 
napríklad so štetcom pred tým ako materiál zatvrdne. 
 
Forma dodávania a balenia 
 
Densolastic VT sa dodáva v dvoch komponentoch vzájomne spojených. Obsah balenia zodpovedá 
prislúchajúcemu zmiešavaciemu pomeru. Balenia sú dodávané 1,65L (2,5 kg A+B) a 5,00L (7,5 kg 
A+B). Denso Primer E je dodávaný v balení  o obsahu 1L a Primer 2A o obsahu 0,5L. 
 
Skladovanie  
 
Udržiavať v originálnom neporušenom balení. Vyvarovať sa teplotám nad 40 °C a pod bod mrazu. 
Nádoby uschovať na dobre vetranom mieste a zabrániť styku materiálu s podlahou. Pri dodržaní týchto 
podmienok je Densolastic VT 6 mesiacov skladovateľný. 


