
Малтери су вештачки материјали настали мешањем везива, воде и ситног агрегата 
уз евентуалну примену адитива. Свеж малтер чини везивна каша – паста у којој су 
распоређена зрна ситног агрегата. Малтерска смеша је најпре пластична (спремна 
за малтерисање, зидање), а затим услед хемијских процеса очвршћава и малтер 
прелази у чврсто агрегатно стање. Очврсли малтер се састоји од везивног камена 
у коме су распоређена зрна ситног агрегата. 
Малтери се примењују за зидање свих врста зидова, за малтерисање зидова у 
једном или више слојева, као спојно средство код облагања зидова различитим 
врстама плоча, као материјали за израду подлога и кошуљица за подове, за 
спајање елемената код монтажних бетонских конструкција, за ињектирање 
(шупљина и пукотина у стенској маси, тлу, бетонским конструкцијама), за 
испуњавање канала за пролаз челичних каблова код конструкција од 
преднапрегнутог бетона, итд.  
У зависности од примењеног агрегата, малтери могу бити лаки и обични. 
Запреминска маса лаких малтера у очврслом стању је до 1500 kg/m3. Запреминске 
масе обичних малтера се крећу од 1800 kg/m3 – 2200 kg/m3. 
Према намени, малтери могу бити: за зидање, малтерисање, ињекциони малтери, 
декоративни малтери, итд. 
  
МАТЕРИЈАЛИ ЗА СПРАВЉАЊЕ МАЛТЕРА 

Везива 
 
За израду малтера се обично користе цемент, хидратисани креч и гипс. У 
зависности од примењеног везива, малтери се деле на цементни, кречни, гипсни, 
кречно – цементни (продужни) и кречно – гипсни малтер. Процес очвршћавања 
малтера зависи од начина очвршћавања употребљеног везива. 
 
Агрегати 
 
Малтери се справљају са различитим врстама агрегата неорганског или органског 
порекла. Примењују се: речни и дробљени ситан агрегат (песак), пуцоланска 
земља, летећи пепео, експандирана глина, разне врсте згура, струготина од дрвета, 
ситнеж од плуте, рециклирана глина, рециклирано стакло и др. 
Национални стандард прописује гранулометријски састав ситног агрегата за 
справљање малтера за зидање и малтера за малтерисање. За малтерисање 
основног слоја најкрупније зрно може да има величину 4 mm, најкрупније зрно 
завршног слоја је величине до 2 mm. Такође је ограничен и садржај органских 
материја (у песку сме да буде највише 0.5% глине), ситних честица крупноће испод 
0.09 mm највише 10% и лаких честица највише 0.5%. Садржај глиновитих и ситних 
честица у агрегату се се ограничава због негативног утицаја на својства свежег и 
очврслог малтера. Због велике специфичне површине ових честица повећава се 
потребна количина воде за постизање захтеване конзистенције малтера, чиме се 
смањују чврстоћа при притиску и при савијању очврслог малтера. Оне обавијају 
зрна песка смањујући адхезију (силу везе) агрегата и везива, а самим тим и 



физичко-механичка својства малтера. Обавијајући и зрна везива, ситне и глинене 
честице онемогућавају везивну активност. 
 
Додаци малтерима 
 
Малтери се најчешће наносе на подлоге од порозних материјала (опека, лаки 
бетони...) који извлаче из малтера значајне количине воде што доводи до њиховог 
брзог сушења. Да би се одржала потребна пластичност малтеру се додају 
пластификатори – додаци који утичу на задржавање воде у малтерској смеши. У ту 
сврху се користе креч, згура, електрофилтерски пепео, камено брашно. Осим 
наведених, постоје и пластификатори који делује као мазива – формирају око зрна 
везива танке опне смањујући унутрашње трење у маси. Дозирају се у количинама 
од неколико процената у односу на масу везива. 
Као додаци, користе се још и убрзивачи (убрзавају процес везивања), успоривачи 
(успоравају процес везивања), антифризи (снижавају температуру смрзавања 
малтерске смеше па је уграђивање малтера могуће при ниским температурама).  
Малтере је могуће и обојити, с тим што боје морају да буду постојане и да се 
прилагоде експлоатационим условима.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. Боје за малтере 

 

ПОДЕЛА МАЛТЕРА ПРЕМА ВРСТИ ВЕЗИВА 

Кречни малтер 

Користи се за зидање и малтерисање зидова од камена, опеке, разних блокова. 
Добија се мешањем хидратисаног креча или кречног теста, песка и воде. 
Запремински однос креч:песак варира од 1:1 до 1:4. Очврсли кречни малтер има 
мале чврстоће, споро очвршћава, очвршћавање није равномерно, није постојан у 
води и на утицај влаге из средине у којој се налази. 

Цементни малтер 

Добија се мешањем цемента, песка и воде. Размера мешања цемента и песка се 
креће у размери 1:1 до 1:4, док се вода додаје према потреби, зависно од захтеване 
конзистенције. Малтери са већим садржајем цемента или чисте мешавине цемента 



и воде су веома подложни пуцању, што је последица скупљања цемента. Користи 
се за зидање и малтерисање зидова свих врста, за израду кошуљица и подлога, за 
ињектирање. 

Гипсни малтер 

Гипсни малтер је мешавина гипса, ситног агрегата и воде, а могу се додати адитиви 
и/или боје зависно од његове намене. Приликом справљања гипсне каше, гипс се 
сипа у воду, при чему је маса воде 80% масе гипса. Гипс брзо везује, тако да се 
гипсна паста мора одмах употребити. Малтери са гипсним везивом се 
употребљавају за унутрашња малтерисања због непостојаности гипса у влажним 
срединама. 

Кречно – цементни (продужни) малтер 

Састоји се од цемента, креча, песка и воде. Уобичајени запремински односи везива 
и песка су: цемент:креч:песак = 1:1:5, 1:2:5, 1:1:6, 1:2:6. Користи се за зидање и  
малтерисање зидова као и за малтерисање спољашњих површина. 

Гипсно – кречни малтер 

Добија се мешањем гипса, креча, ситног агрегата (песка) и воде. Запремински 
односи везива и ситног агрегата су: гипс:креч:песак = 1:3:9, 1:2:6, 1:1:5, 1:1.5:3. 
Користи се за унутрашња малтерисања и зидања. Није погодан за влажне средине. 
 
ПОДЕЛА МАЛТЕРА ПРЕМА НАМЕНИ 

Малтери за зидање 

За зидање се користе кречни, цементни и кречно – цементни (продужни) малтер. 

 

Слика 2. Зидање малтером 

Малтери за малтерисање 

За малтерисање се користе све врсте малтера. Малтерисање се обавља у два или 
три слоја. Први слој се наноси непосредно на зид (течни малтер дебљине неколико 
милиметара, наноси се прскањем, тзв. „шприц-малтер“) и представља подлогу за 
наредни слој. 

 



Декоративни малтери 

Користе се за завршну обраду унутрашњих и спољашњих зидова. Добијају се 
мешањем везива, ситног агрегата, воде, додате боје и адитива по потреби. Као 
агрегат се користи чист кварцни песак, млевени кречњак, доломит, мермер и друге 
врсте камена. Као везиво се обично користи цемент, мада се могу употребити и 
креч и гипс. Декоративни малтери са гипсом се примењују само за унутрашње 
радове. Малтери за спољашњу средину морају бити отпорни на утицаје 
атмосферилија, па се додају адитиви који садрже хидрофобне материје и чине 
малтер водоотпорним. 

 

Слика 3. Декоративни малтери 

 

Ињекциони малтери 

У зависности од предмета ињектирања, геометријских карактеристика простора 
који се ињектира и начина ињектирања, састав ових малтера може варирати. 
Ињекциони малтери се састоје од цемента, ситног дробљеног минералног агрегата 
(кварцни песак, уситњени кречњак, камено брашно, пуцолан, згура) и воде. Може 
се користити и мешавина цемента и воде, без агрегата. Добијена смеша мора да 
буде течна, тако да се често примењују пластификатори као и адитиви за повећање 
отпорности на дејство мраза. 

Хидроизолациони малтери 

Справљају се од цемената виших класа, песка, воде и адитива. Уколико ће 
хидроизолациони малтер бити у контакту са агресивним водама, за његово 
справљање се користи сулфатноотпорни цемент или специјални цементи отпорни 
према одређеној хемијској агресији. 

Малтери за топлотну и звучну заштиту 

Могу да садрже све врсте минералних везива. Углавном се користе лаки порозни 
агрегати који се добијају уситњавањем шљаке, туфа, перлита, керамзита и сл. 
Неопходно је да очврсли малтер буде порозан како би се остварила захтевана 



топлотна или звучна заштита. Запреминска маса ових малтера се креће од 600 – 
1200 kg/m3. 

Малтери за заштиту од зрачења 

Малтери за заштиту од зрачења се састоје од цемента, ситног тешког агрегата 
добијеног од стене као што је барит, и воде. Могу се додати литијум и кадмијум. 
Зрна агрегата морају бити крупноће до 1.25 mm. Запреминска маса ових малтера у 
очврслом стању је преко 1200 kg/m3. 

 

СВОЈСТВА МАЛТЕРСКИХ СМЕША И ОЧВСЛОГ  МАЛТЕРА 

Конзистенција 

Конзистенција је степен повезаности компонената малтерске смеше који утиче на 
величину унутрашњег трења у маси. Зависи од врсте, количине и гранулометријског 
састава агрегата, врсте и количине везива, количине воде, присуства адитива, 
начина справљања малтера. Од конзистенције малтера зависи квалитет везе која 
ће се остварити између малтера и површине на коју се наноси. Фактор који највише 
утиче на конзистенцију свежег малтера је водовезивни фактор (масени однос воде 
и везива у малтерској мешавини). Према стандарду, конзистенција (пластичност) 
свежег малтера се дефинише на бази мерења величине распростирања d која се 
добија након потресања узорка малтера на потресном столу. Малтери за зидање 
имају три типа конзистенције: течну (d>200 mm), пластично-течну (d=140-200 mm) и 
пластичну конзистенцију (d<140 mm). Малтери за малтерисање имају захтевану 
конзистенцију.  

Чврстоћа малтера 

Зависи од врсте и количине везива, количине воде, количине и гранулометријског 
састава агрегата, начина справљања и уграђивања малтера, својстава подлоге на 
коју се малтер наноси, услова средине у којој малтер очвршћава. Класе малтера се 
одређују према величинама чврстоћа при притиску очврслог малтера старости 28 
дана, табела 1. Појединачне чврстоће узорака не смеју бити мање од 80% 
израчунате аритметичке средине. Испитивање се врши на 3 призматична узорка 
величине 4x4x16 cm, који се након 24h од момента израде ваде из калупа. 

                      Табела 1. Услови квалитета за поједине класе малтера 

Класа малтера Чврстоће узорака fp (MPa) при старости од 28 дана 
(аритметичке средине) 

М1 1.0 

М2 2.0 

М5 5.0 

М10 10.0 

М15 15.0 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Слика 4. Испитивање чврстоће малтера 

Хомогеност 

Хомогеност малтерске смеше је једнакост конзистенције и боје по целој њеној 
запремини, што је од посебног значаја код малтера за малтерисање. 

Способност задржавања воде 

Код свеже малтерске мешавине не сме доћи до издвајања воде, сегрегације 

(издвајање зрна агрегата од везивне каше) или упијања воде од стране подлоге 

на коју се малтер наноси. 

Отпорност према дејству мраза 

Зависи од компактности очврслог малтера, односа везива и агрегата, порозности. 
Малтерска смеша мора имати добру обрадљивост и уградљивост да се не би 
појавиле шупљине, поре и пукотине у очврслом малтеру. Фасадни малтери су 
посебно изложени дејству мраза. 

Адхезија малтера за подлоге 

Адхезија – пријањање малтера за подлогу зависи од врсте подлоге (камен, опека), 
конзистенције малтера, равности, порозности и влажности подлоге, начина 
наношења малтера. 

Остала важнија својства малтера 

Малтери за малтерисање спољашњих површина морају да буду пропустљиви за 
ваздух и водоодбојни што се постиже правилним дозирањем састојака малтерске 
смеше и додавањем адитива типа хидрофоба. 
За малтерисање унутрашњих површина користе се мешавине са ситнијим 
агрегатом и већом количином везива (глет масе) како би оне биле погодне за 
наношење боја или тапета. 
За обраду површина испод земље малтери морају бити непропусни за воду и добра 
подлога за наношење хидроизолације. У ту сврху се користе цементни малтери са 
већом количином цемента и адитивима типа заптивача (спречавају капиларно 
упијање воде) или хидрофоба. 
Хемијска отпорност малтера се постиже справљањем малтера са цементима 
отпорним на одређену врсту агресивног утицаја. 


