
CEMENTOVÝ POTER 
S VYSOKÝM SÚČINITEĽOM

TEPELNEJ VODIVOSTI  

EN 12664

A12-A1fl

CEMENTOVÝ 
POTER

V ZHODE S EURÓPSKOU SMERNICOU

C25-F5
TMTM

MRAZUVZDORNÝ
a VODOODOLNÝ

HRÚBKA 
VRSTVY

10-100 mm

APLIKÁCIA 
RUČNE ALEBO 

STROJOVO

VYUŽITIE 
• Pred inštaláciou keramickej dlažby, prírodného 

kameňa, pružných podlahových krytín 
v interiéri a exteriéri. 

MIESTO POUŽITIA
• Balkóny, terasy, vykurované podlahy, 

vlhké priestory. 

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI: 
• Vďaka vysokému súčiniteľu tepelnej vodivosti 

je ideálny pre zhotovenie vykurovaných 
poterov s rýchlym časom vyschnutia 

• Lepenie keramickej dlažby po 48 hodinách
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VYKOUROVANÉ

POTERY

POCHÔDZNOSŤ

po 24 h

ČAS SPRACOVANIA 
ZMESI

do 1 h

MNOŽSTVO 
ZÁMESOVEJ VODY

1,5-1,8 l

APLIKAČNÁ 
TEPLOTA

+35˚C

+5˚C

LEPENIE DLAŽBY

po 2-7 dňoch

INTERIÉR 
A EXTERIÉR

10-100 mm

HRÚBKA VRSTVY

Topcem Pronto C25Topcem Pronto C25

OBLASTI POUŽITIA 
• 

• 

Zhotovovanie plávajúcich alebo kotvených poterov v nových alebo 
existujúcich konštrukciách v interiéri aj exteriéri ako napr. bytové 
a kancelárske priestory, hotely, nemocnice, verejné budovy. 
Podkladová vrstva pred inštaláciou keramickej dlažby, prírodného 
kameňa, kobercov, PVC, linolea, dreva, gumených krytín a pod. 

PRÍKLADY POUŽITIA 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

Zhotovenie poterov pochôdznych po 24 hodinách. 
Zhotovenie poterov vhodných na lepenie keramickej dlažby 
po 48 hodinách a prírodného kameňa po 4 dňoch.
Zhotovenie poterov vhodných pre inštaláciu pružných, podlahových 
krytín (guma, PVC, linoleum a pod.) po 7 dňoch.
Zhotovenie vykurovaných poterov bez potreby pridania 
plastifikačných prísad.
Zhotovenie spádových poterov, vrátane vlhkých prevádzkových priestorov.
Zhotovenie poterov na balkónoch a terasách.
Opravy poterov v priestoroch, kde sa vyžaduje veľmi rýchle 
obnovenie prevádzky. 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
TOPCEM PRONTO C25 je vopred namiešaná poterová zmes, pripravená 
na priame použitie, s normálnou dobou tuhnutia a obmedzeným zmrašťovaním. 
Vďaka vysokému súčiniteľu tepelnej vodivosti (2,0 W/mK) je vhodný 
na zhotovovanie vykurovaných poterov.  
TOPCEM PRONTO C25 je poterová zmes vyrobená na báze špeciálnych 
hydraulických spojív a kameniva vhodnej granulometrie. Výrobok sa pripravuje 
veľmi jednoducho, iba zmiešaním s vodou. Výrazne sa tým skracuje čas 
prípravy zmesi. Zároveň sa minimalizujú chyby spojené s nesprávnym 
pridaním množstva spojiva alebo nevhodným výberom kameniva, ktoré sa 
stávajú veľmi často pri príprave tradičných poterových zmesí, pričom tieto 
chyby majú negatívny vplyv na konečné charakteristiky poteru. Poterová 
zmes je ideálne riešenie pre stavby, kde je nedostatočný výskyt kameniva 
dobrej kvality alebo napr. na stavbách v centrách miest, kde je z pohľadu 
logistiky príprava poterov použitím bežných spojív veľmi náročná.  
TOPCEM PRONTO C25 má čas spracovania rovnaký ako tradičné cementové 
potery, ale vyzrieva podstatne rýchlejšie. Uvedená vlastnosť umožňuje lepenie 
dlažby už po veľmi krátkom čase. 

SPOTREBA
18-20 kg/m2 na 1 cm hrúbky vrstvy. 


