
přírodní řešení pro lepší cesty

STABILIZER je přírodní, organicko – 
minerální pojivo, které se již více než 15  
let používá na povrchy cest a do spár dlažby 
v Evropě. Je  zcela neutrální k  životnímu 
prostředí a je použitelné kdekoliv.

Povrchy cest, které se zpevní STABILIZERem, si 
zachovají svůj nestmelený (mlatový), přírodní 
charakter. Nicméně jednotlivá zrna mlatového 
povrchu jsou pevněji vázaná, proto je krycí 
vrstva stabilnější a lépe se regeneruje. Sníží 
se prašnost. Povrch je propustný pro vodu, 
protože STABILIZER zůstává porézní. 

STABILIZER se používá pro cesty s povrchy se 
zrnitostí materiálu od 0/4  mm do 0/11  mm. 
Měl by přesně splňovat požadavky na křivku 
zrnitosti pro STABILIZER. Doporučujeme 
použití námi prověřených směsí (viz zadní 
strana).

Pro míchání STABILIZERu do materiálu 
mlatové krycí vrstvy je možno použít stavební 
míchačku. Pokládání směsi se STABILIZERem 
se provádí jednoduchým způsobem pomocí 
válce a kropením. Rádi Vám s tím poradíme!

Zvláště pro často využívané a významné 
mlatové cesty a povrchy představuje 
STABILIZER vhodné řešení, pokud je 
požadován propustný, přírodní kryt.

krásnější cesty

biologicky stabilizované mlatové povrchy - BIOMLATY

100% ekologickéméně údržby



STABILIZER je od roku 2016 také v České 
republice – zde si můžete prohlédnout naše 
první dva materiály pro mlatové povrchy 
z domácích zdrojů. Návod na míchání Vám 
rádi poskytneme! 

STABILIZER Chvaletice 0/4 
Jemnozrnný mlatový povrch žlutočervené 
barvy. Vhodný do parků a městské zeleně, 
zvláště pro pěší stezky.

STABILIZER Bílý Kámen 0/8 
Střednězrnný mlatový povrch šedé barvy. 
Velmi stabilní zrnitostní složení, je proto 
vhodný také pro cyklistické stezky a občasně 
pojížděné plochy osobními vozy.

Kontakt 
Poradenství v České republice: 
doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.
Tel. +420 602 767 877 
e-mail: akti@akti.cz

Mezinárodní poradenství: 
Dipl.-Ing. (FH) Guido Schilling
Tel. +49-176-119 773 18 (deutsch / english)

STABILIZER je přírodní řešení

Oblasti použití STABILIZERu 
při stavbě mlatových cest
• pěší a cyklistické stezky
• plochy na náměstích a návsích
• historické parky, hřbitovy
• mlatové povrchy v kořenových 

zónách a mísách vzrostlých stromů
• občasné, málo využívané odstavné 

plochy pro osobní vozy 
• rekreační plochy

Prosím, neváhejte nás kontaktovat! 




