
Šamotové výrobky 
pro stavbu krbů a kamen
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Žárovzdorné malty

Šamotové tvarovky
Kamnářské šamoty PD-F37e, PD-F36+ a PD-F37, byly vyvinuty 
specielně pro použití v krbech, kachlových kamnech a ostat-
ních domácích tepelných stavbách.

S ohledem na toto použití jsou optimalizovány jeho vzhled 
a fyzikálně-mechanické vlastnosti:
• stejnoměrná světlá barva
• velmi široká tvarová variabilita
• optimální drsnost povrchu dle způsobu použití
• snadná opracovatelnost
• velmi dobrá rozměrová přesnost
• vynikající odolnost proti teplotním šokům

Vysoká a stabilní kvalita těchto výrobků je garantována používáním 
vybraných vhodných surovin, účelným a spolehlivým výrobním zaří-
zením a  tradičním, více než staletým know-how zaměstnanců P-D 
Refractories CZ, a. s.

Šamotové tvarovky jsou vyráběny suchým, polosuchým a plastickým 
lisováním. Tím je dána možnost prakticky neomezeného tvarového 
sortimentu. Kromě standardních plasticky tažených plátků a ploten 
se vyrábí a dodávají tvarovky dle specifických požadavků zákazníků.

P-D Refractories CZ, a. s. je jediný zahraniční výrobce, který má kamnář-

ský šamot certifikován podle rakouské normy ÖNORM B8306.

Vlastnosti RUDOMAL 1100 M-40 (0,7) M-40 (1,5) RUDOMAL FLEXI MALTA M40 FLEXI

Obsah Al2O3 [%] 36 40 38 35 22

Obsah Fe2O3 [%] 3,7 2,3 2,6 3,5 1,5

Zrnitost [mm] 0–1 0–0,7 0–1,5 0-1 0-0,7

Spotřeba mat. [kg/dm3] 1,30 1,40 1,40 1,3 1,4

Spotřeba vody [l/100 kg] 21–23 35–40 30–35 21-23 35-40

Klasifikační teplota [°C] 1 100 1 450 1 400 1350 1400

Druh vazby hydraulická keramická keramická hydraulická keramická

Všechny tyto výrobky se dodávají v suchém stavu. 

Šamotové tvarovky – technické parametry

Vlastnosti PD-F37e PD-F36+ PD-F37+ TSS

Žáruvzdornost-ISO 170 164 160

Objemová hmotnost [kg/m3] 1850 2100 2050 1900–2250

Pórovitost [%] 32 22 24 18–25

Pevnost v tlaku [MPa] 15 25 15 15–30

Odolnost na tepl. změny [cykly] >30 >30 >30 -

Dodatečné lineární změny  
– 1100°C/2 h [%]

<0,8 <0,7 <0,8 -

Obsah Al2O3 [%] 37 36 37 30-42

Obsah Fe2O3 [%] 2,5 2 2,5 2-3

PD-F37e – plasticky lisovaný šamot       PD-F36+, PD-F37+ – strojně lisovaný šamot
TSS – stavební šamot

•  RUDOMAL 1100 „Hafťák“

•  M-40 (0,7)

•  M-40 (1,5)

•  RUDOMAL FLEXI

•  MALTA M40 FLEXI

Rudomal 1100 – rychle tuhnoucí kamnářská malta (tzv. 
Haftmörtel) určená pro sezdívání a lepení žárovzdorných materi-
álů s teplotní odolností do 1100°C. Malta se vyznačuje výbornou 
přilnavostí prakticky ke všem savým i nesavým keramickým ma-
teriálům, vysokou pevností a krátkou dobou potřebnou k zatuhnu-
tí spoje, což značně urychlí stavbu.

M-40 (0,7) a  M-40 (1,5) – běžné šamotové malty určené pro sezdívání 
šamotových materiálů. Pevnost získávají až po vzniku keramické vazby 
tj. po výpalu na slinovací teplotu (min. 1000°C).

RUDOMAL FLEXI – kamnářská malta s keramicko/hydraulickou vazbou. 
Vhodná pro stavbu sálavých kamen a krbů se vzduchovou mezerou i bez 
vzduchové mezery. Lze použít pro stavbu vnitřních částí kamen i vnějšího 
pláště. hraniční teplota použití je 1000°C

MALTA M40 FLEXI – zostřená kamnářská malta s keramickou vazbou. Je 
vhodná pro výstavbu vnitřních částí kamen bez vzduchové mezery. Při použití 
k výstavbě vnějšího pláště (kachloví) je nutné zajistit spoj skobováním (spon-
kováním). Hraniční teplota použití je 1000°C
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•  NT 1350 
•  Rudomal KV

Žárovzdorné pastovité tmely určené především ke zdění a lepení 
žárovzdorných vyzdívek kamen, kotlů, krbů apod. Pomocí tmelu lze 
spolehlivě spojovat šamotové tvarovky, izolační desky, izolační vaty typu 
Sibral, popř. i jiné keramické materiály. Již po zatuhnutí získávají spoje 
vysokou pevnost.

Vlastnosti NT 1350 RUDOMAL KV

Obsah Al2O3 [%] 36 18

Obsah Fe2O3 [%] 0,8 0,4

Zrnitost [mm] 0–0,5 0–0,5

Spotřeba mat. [kg/dm3] 1,9 2,00

Klasifikační teplota [°C] 1 350 1 100

Druh vazby
chemická- 
keramická

chemická- 
keramická

Barva tmavě šedá světle šedá

Tyto výrobky jsou dodávány v plastickém (pastovitém) stavu.

Žárovzdorné tmely

•  OMK (1,0)

Suchá směs určená pro finální povrchovou a dekorativní úpravu kamen, 
krbů, pizzérií, grilů atd. Vyznačuje se především stálou, jasně bílou bar-
vou a výbornou přilnavostí prakticky ke všem keramickým materiálům.

Vlastnosti OMK (1,0)

Obsah Al2O3 [%] 18

Zrnitost [mm] 0–1

Spotřeba materiálu  – vrstva 3 mm [kg/m2] 6–7

Spotřeba vody [l/100 kg] 23–27

Klasifikační teplota [°C] 400

Druh vazby hydraulická

Barva jasně bílá

Je dodávána v suchém stavu v balení 25 kg. 

Omítky

•  ZBH 115 •  ZBH 120

•  ZBH 140

Suché žárobetonové směsi, které se po zamísení s vodou zpracovávají 
vibrací. Lze je úspěšně aplikovat na vyzdívky kotlů, pecních vozů apod., 
popř. na výrobu tvarovek těchto a podobných tepelných zařízení.

Žárobetony

Vlastnosti ZBH 115 ZBH 120 ZBH 140

Obsah Al2O3 [%] 44 44 50

Obsah Fe2O3 [%] 3,8 3,8 0,8

Zrnitost [mm] 0–6 (3) 0–6 (3) 0–6 (4)

Spotřeba materiálu [kg/dm3] 2,14 2,14 2,14

Spotřeba vody [l/100 kg] 11–12 11–12 11,5–12,3

Pevnost v tlaku  [MPa/110C] 30 30 35

Klasifikační teplota [C] 1 270 1 270 1 430

Barva tmavě šedá tmavě šedá světle šedá

Tyto výrobky jsou dodávány v suchém stavu v balení 25 kg.
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