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POTERY

Hlavným cieľom tejto brožúry je poskytnúť 
množstvo užitočných informácií, ktoré sa 
dajú využiť pri zhotovovaní poterov a de-
finovať výrobky MAPEI, odporúčané pri 
aplikácii. 

Životnosť a funkčnosť akejkoľvek podlahy, 
bez ohľadu na to, či sa zvažuje použitie 
keramiky, kameňa, koberca, pružných 
povlakových krytín alebo dreva, výrazne 
závisí od fyzikálnych a elasto-mechanic-
kých vlastností povrchov, na ktoré sú tieto 
materiály inštalované. Tieto vlastnosti mu-
sia byť v súlade s mnohými faktormi, ako 
sú napr. finálne využitie podlahy, ktoré naj-
viac ovplyvňuje predpokladané prevádz-
kové zaťaženie, podmienky okolitého pro-
stredia, druh a výber konečnej inštalovanej 
podlahovej krytiny, stlačiteľnosť podkla-
dových vrstiev a priehyb železobetónovej 
konštrukcie. 

Poter je konštrukčný prvok s možnosťou 
realizácie v rôznych hrúbkach, vyhoto-
vovaný za účelom vytvorenia podkladu 
vhodného na inštaláciu podlahových kry-
tín. V závislosti od toho, či je poter reali-
zovaný priamo na nosnú železobetónovú 
konštrukciu, na separačnú vrstvu (napr. 
izolácia proti vzlínajúcej vlhkosti) alebo  

na tepelnú izoláciu a/alebo akustickú izolá-
ciu sa rozlišujú tri druhy poterov: „kotvený“, 
„oddelený (nekotvený)“ alebo „plávajúci“.  
Poter je možné realizovať aj ako „vykurova-
ný“, to znamená, že je realizovaný na sys-
tém podlahového vykurovania/chladenia. 
Životnosť budúcej podlahy je výrazne 
ovplyvnená aj vlastnosťami podkladu a 
závisí hlavne od druhu materiálu z akého 
bol vyhotovený, kvality prípravných prác, 
spôsobu realizácie, zhutnenia a vyzrieva-
nia zmesi.

Pri výbere materiálu na prípravu poteru je 
potrebné brať do úvahy podstatné okol-
nosti akými sú napr. finálne využitie pote-
ru, podmienky na stavbe v priebehu apli-
kácie (interiér/exteriér, hrúbka atď.), druh 
zvažovanej podlahovej krytiny, požiadavka 
na rýchlosť vytvrdnutia poterov kvôli mož-
nosti začatia ďalších prác a čas potrebný 
na uvedenie celej podlahy do úplnej pre-
vádzky. 

Spojivami pri zhotovovaní poterov môžu 
byť rôzne materiály ako napr. cement, sí-
ran vápenatý, syntetická živica (epoxid, 
polyuretán alebo polymetylmetakrylát), 
asfalt alebo zmes hydroxidu horečnatého 
a vodný roztok soli. Kamenivom je zvyčaj-

1. POTERY
ne piesok s príslušnou zrnitosťou alebo  
pri poteroch z horečnatej maltoviny napr. 
jemné drevené vlákna.

Dosiahnuté vlastnosti závisia od druhu po-
užitého spojiva (spojív) a ich pomerových 
množstiev. Typ použitého kameniva, prí-
sady a/alebo prímesi ovplyvňujú tiež vlast-
nosti poterov. Prísady, vo forme prášku 
alebo kvapaliny, ktoré sa pridávajú pri 
príprave poterovej zmesi len vo veľmi ma-
lom množstve (v porovnaní s kamenivom 
alebo spojivom), dokážu rovnako výrazne 
ovplyvňovať konečné vlastnosti poterov. 
Napríklad pridanie urýchľovacích prísad a 
superplastifikátorov napomáha dosiahnuť 
požadované vlastnosti už po veľmi krát-
kom čase. 

Pri projekčnom návrhu a realizácii pote-
rov sa odporúča riadiť európskymi nor-
mami EN 13318 („Poterové materiály a 
podlahové potery. Termíny a definícia.“ a  
EN 13813 („Poterové materiály a podlaho-
vé potery. Poterové malty a poterové hmo-
ty. Vlastnosti a požiadavky.“), ktoré definujú 
požiadavky na poterové malty.
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Kvalita poteru je do značnej miery 
ovplyvnená vlastnosťami vstupných 
surovín, podieľajúcich sa na výrobe, 
príprave, spracovaní poterovej malty a 
miestnymi podmienkami pri aplikácii, 
vrátane  ošetrovania povrchu po vyho-
tovení. 

Vstupné suroviny musia byť označené 
ako vhodné pre poterové malty a pote-
rové hmoty. Európska norma EN 13813 
sa týka iba vlastností výrobku, predme-
tom nie sú spôsoby jeho výroby, okrem 
prípadov, keď je to nevyhnutné pre opis 
charakteristík výrobku. 

Cementový poter sa vyhotovuje zmie-
šaním cementu, kameniva (ako je napr. 
piesok, štrk, drvený kameň alebo tvrdý 
materiál) a vody. 

Cement sa vyrába spoločným vypaľo-
vaním vápenca a ílu pri teplote okolo 
1450°C. Vyrobený slinok sa násled-
ne rozomieľa, niekedy aj s prímesami 
(vysokopecná troska, tras, popolček). 
Vzniknutý šedý prášok – cement, zmie-
šaný s vodou vytvára spojivovú (hy-
draulickú) zložku poterov. Cementové 
spojivo možno označiť aj ako zlúčeninu 
získanú vypaľovaním, ktorého hlavnými 
zložkami sú oxid vápenatý a oxid kre-
mičitý s prímesou hliníka a oxidu železa. 
Zvyčajné cementy CEM I a CEM II (CEM 
II/AS, CEM II/BS, CEM II/BT, CEM II/ 
A-LL a CEM II/BM) pre DIN EN 197-1 
sa používajú na výrobu cementových 
poterových mált a hmôt. 

V závislosti od konkrétnych požiadaviek 
sa na príprave poterov podieľajú aj prí-
sady, pridávané vo forme prášku alebo 
kvapaliny. 

V prípade, že sa pri výrobe používa ako 
kamenivo prírodný kameň (mramor, 
žula, atď.), nazývajú niektoré krajiny 
takto vyhotovený poter po vytvrdnutí 
názvom terazzo. Všeobecne, zloženie a 
štruktúra kameniva má obrovský vplyv 
na vlastnosti poterov. Cementová pas-
ta vytvorená z vody a cementu má za 
úlohu obaľovať jednotlivé častice kame-
niva v kryštálovej štruktúre. Množstvo 
cementu a použitej vody pri príprave 
poterových mált je závislé od zrnitosti 

1.1 CEMENTOVÉ POTERY 
(CT – CEMENTITIOUS SCREEDS)

kameniva. Čím jemnejšia zrnitosť, tým 
väčšie množstvo cementovej kaše je 
potrebné na obalenie kameniva. 

V praxi vedie nepriaznivá krivka zrnitosti 
ku zvýšenému množstvu vody, čo má 
negatívny vplyv na zmrašťovanie, vysy-
chanie a konečné pevnostné paramet-
re. 

Najčastejšie príčiny nedostatočnej 
prídržnosti podlahovej krytiny k poteru 
sú dôsledkom veľmi skorej inštalácie 
krytín. Z tohto dôvodu je nevyhnutné 
zaistiť v čase inštalácie podlahových 
krytín, aby zostatková vlhkosť podlaho-
vých vrstiev bola max. 2% CM (platí pri 
dreve).

Vzhľadom na skutočnosť, že cemen-
tové spojivo vyžaduje na reakciu cca. 
40% množstva vody zo svojej vlastnej 
hmotnosti (pomer voda/cement = 0,4), 
musí byť voda v priebehu vyzrievania 
a vysychania postupne spotrebovaná.  
V závislosti na množstve vody, teplote 
a relatívnej vlhkosti môže byť čas vyža-
dovaný pre úplne vyzretie 4-6 týždňov 

i viac. 
Pri vykurovaných podlahách sa ná-
behová vykurovacia krivka vykonáva  
po min. 21 dňoch. Alternatívou Mapei je 
použitie špeciálnych rýchlotvrdnúcich 
spojív alebo vopred predmiešaných 
zmesí, ktoré umožňujú čas konečného 
vyzretia a čas spustenia podlahového 
kúrenia výrazne skrátiť. Vhodné výrobky 
Mapei na tento účel sú popísané v časti 
3. „PREDMIEŠANÉ ZMESI A SPOJIVÁ 
MAPEI NA VYHOTOVENIE RÝCHLO-
SCHNÚCICH POTEROV“.  
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Podlahová krytina

Cementový poter

Izolácia

StenaStena

Betón

1.

2. 3.

1.2/3

1.2

Verlegen auf Zementestrichen

Untergrund 
vorbereiten

Keramische Fliesen und Naturstein:
Saugende Untergründe sind mit der sehr 
emissionsarmen Universal-Dispersions-
grundierung Primer G zu grundieren. 
Eventuell vorhandene Risse sind mittels 
Epojet LV (Verbundestrich) oder Eporip 
bzw. Eporip Turbo (Estrich auf Trennlage 
und Dämmung) kraftschlüssig zu schließen.

Eventuell vorhandene haftungsmindernde Bestandteile, wie Zementleimschichten, Öle, 
Fette, alte Spachtelmassen- und Klebstoffreste, Anstriche oder Beschichtungen sind durch 
geeignete Untergrundvorbereitungsverfahren, wie z. B. Kugelstrahlen oder Schleifen, rest-
los zu entfernen. 

Textile und elastische Beläge:
Eventuell vorhandene Risse oder nicht 
mehr benötigte Fugen sind mittels Eporip 
bzw. Eporip Turbo kraftschlüssig zu 
schließen. Saugende und trockene 
Untergründe sind mit der sehr emissions-
armen Universal-Dispersionsgrundierung 
Primer G zu grundieren. Bei einer Rest-
feuchte von unbeheizten Zementestrichen 
bis 4,0 CM-% können diese mit der sehr 
emissionsarmen, einkomponentigen 
Polyurethangrundierung Eco Prim PU 1K 
Turbo abgesperrt werden. Bis zu einer 
Restfeuchte von 5,0 CM-% kann dies mit 
der sehr emissionsarmen zweikomponen-
tigen Epoxidharzgrundierung Primer MF 
erfolgen. Der Auftrag erfolgt kreuzweise auf 
den vorbereiteten Untergrund in mindes-
tens zwei Arbeitsgängen. Als Haftbrücke 
für nachfolgende Spachtelungen wird 
wahlweise Quarzsand in einen dritten, 
noch frischen Auftrag eingestreut. Alternativ 
dazu kann nach Durchreaktion des zweiten 
Arbeitsgangs die sehr emissionsarme 
Haftgrundierung Eco Prim T aufgetragen 
werden. Vor der Verlegung von textilen und 
elastischen Bodenbelägen sind Zement-
estriche in entsprechender Schichtdicke zu 
spachteln.

Parkett:
Eventuell vorhandene Risse oder nicht 
mehr benötigte Fugen sind mittels Eporip 
bzw. Eporip Turbo kraftschlüssig zu 
schließen. Leicht poröse oder leicht 
sandende Untergründe sind mit der sehr 
emissionsarmen, einkomponentigen 
Polyurethangrundierung Eco Prim PU 1K 
bzw. Eco Prim PU 1K Turbo zu grundieren. 

Schadensentwicklung bei Belegung eines jungen 
Zementestrichs mit einem starren Belag
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Na zabezpečenie kvalitného povrchu  
z pohľadu súdržnosti a pevnosti, je 
bezpodmienečne  nutné zrealizovaný 
poter ošetrovať vodou. Príliš skoré vy-
sychanie má za následok zníženie pev-
nostných charakteristík, zvýšenú mieru 
zmraštenia a deformácií. 

Výhody cementového spojiva pri vyho-
tovení poterov umožňujú mnohostranné 

použitie. Vďaka vysokej odolnosti proti 
vode a mrazu a ďalším výhodám, ktoré 
prinášajú potery vyrobené na báze ce-
mentu, sa najčastejšie používajú pri re-
alizácii podkladných vrstiev pod podla-
hové krytiny v interiéri, exteriéri, ale aj 
na suchých a mokrých prevádzkach. 
Vysoké mechanické vlastnosti cemen-
tových poterov, dlhodobá životnosť a 
možnosť inštalácie všetkých druhov 

krytín sú pravdepodobne najväčšími vý-
hodami a argumentmi pre realizátorov 
a projektantov pri výbere vhodnej vy-
rovnávacej vrstvy vo vyššie uvedených 
priestoroch. 



6    ZHOTOVOVANIE POTEROV

POTERY

PLANUNGSHANDBUCH FÜR NACHHALTIGES BAUEN
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1.3

Verlegen auf Calciumsulfatfl ieß- und Calciumsulfatestrichen

Detailinformationen 
zum Verlegeunter-
grund

Anforderungen an den 
Verlegeuntergrund

Untergrund 
vorbereiten

Calciumsulfat�ieß- und Calciumsulfatestriche etablieren sich aufgrund der vorteilhaften 
Flächenplanung immer mehr als Untergründe zur Verlegung aller gängigen Oberbeläge. 
Gegenüber den Zementestrichen weist der Calciumsulfatestrich mit einer leichteren 
Verarbeitung, einer höheren Verlege-/Flächenleistung, einem besseren Schwindverhalten 
und einer höheren Ebenheit entscheidende Vorteile auf. Bei Calciumsulfatestrichen sind 
deren Feuchtigkeitsemp�ndlichkeit und Temperaturdehnungsverhalten bei der Auswahl 
eines geeigneten Verlegesystems zu berücksichtigen.

Für die Verlegung von Oberbodenbelägen muss der Untergrund den derzeit gültigen 
Anforderungen entsprechen. Die Restfeuchte bei Calciumsulfatestrichen muss ≤ 0,5 CM-% 
und bei beheizten Calciumsulfatestrichen ≤ 0,3 CM-% betragen. Die Ober�äche muss frei 
von Sinter-/Kreideschichten und/oder Hartschalen und Rissen sein. Darüber hinaus muss 
er eine ausreichende Festigkeit aufweisen und bezüglich der Ebenheit den Anforderungen 
der DIN 18202 entsprechen. Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund muss 
ausgeschlossen werden.

Keramische Fliesen und Naturstein:
Bei der Grundierung von Calciumsulfat-
estrichen sind produktspezi�sche Trock-
nungsintervalle und Mischungsverhältnisse 
zu berücksichtigen. Bei der Verlegung von 
großformatigen, dichten Platten mit einem 
normal abbindenden Klebemörtel kann 
aufgrund der Feuchtigkeitsemp�ndlichkeit 
des Untergrundes insbesondere bei 
höheren Kleberschichtdicken der Einsatz 
der Epoxidharzgrundierung Primer MF 
erforderlich werden. Eventuell vorhandene 
Risse sind mittels Epojet LV (Verbund-
estrich) oder Eporip bzw. Eporip Turbo 
(Estrich auf Trennlage/Dämmung) kraft-
schlüssig zu schließen.

Calciumsulfatestriche sind generell vor der Verlegung der Beläge mit einer Bodenschleif-
maschine mit 16er-Korn anzuschleifen und mit einem leistungsfähigen Industriestaubsau-
ger abzusaugen. Eventuell vorhandene haftungsmindernde Bestandteile, die nach dem 
Anschleifen verbleiben, wie z. B. Sinterschichten und Harz-Hartschalen, alte Spachtel-
massen- und Klebstoffreste sind durch geeignete zusätzliche Untergrundvorbereitungs-
maßnahmen (Kugelstrahlen, Fräsen etc.) restlos zu entfernen. Calciumsulfatestriche sind 
generell mit einer Grundierung zu behandeln. 

Textile und elastische Beläge:
Eventuell vorhandene Risse oder nicht 
mehr benötigte Fugen sind mittels 
Eporip Turbo zu schließen. Calciumsul-
fatestriche sind mit der Universalgrundie-
rung auf Dispersionsbasis Primer G zu 
grundieren. Je nach Saugfähigkeit des 
Untergrundes kann ein zweiter Auftrag 
erforderlich werden, um eine vollständige 
Filmbildung sicherzustellen. Vor der 
Verlegung von textilen und elastischen 
Bodenbelägen sind Calciumsulfatestriche in 
entsprechender Schichtdicke zu spachteln.

Parkett:
Eventuell vorhandene Risse oder nicht 
mehr benötigte Fugen sind mittels 
Eporip Turbo zu schließen. Calciumsulfat-
estriche können in aller Regel direkt mit 
Polyurethanklebstoffen belegt werden. 
Besteht die Gefahr von Reststaub, soge-
nannter Mikrostaub, auch noch nach dem 
Schleifen und Absaugen, so ist der 
Untergrund mit der Polyurethangrundierung 
Eco Prim PU 1K bzw. Eco Prim PU 1K Turbo 
zu grundieren. Je nach Saugfähigkeit des 
Untergrundes kann ein zweiter Auftrag 
erforderlich werden, um eine vollständige 
Reststaubbindung sicherzustellen. 

Strata pevnosti v závislosti 
na obsahu vlhkosti 

Pripravené na inštaláciu:
Vykurované 0,3 CM-%
Nevykurované 0,5 CM-%

Spojivo na báze síranu vápenatého  
v kombinácii s kamenivom a vodou sú 
základnými zložkami pre tento druh rea-
lizovanej podkladovej vrstvy. Surovinami 
pre výrobu spojív sú najčastejšie prírodné 
anhydridy, syntetické anhydridy (chemic-
ký anhydrid), termálne anhydridy alebo al-
fa-hemihydráty. Výber suroviny je rozho-
dujúci pre dosiahnuté vlastnosti poteru. 

Spojivá na báze síranu vápenatého sú 
schopné dosiahnuť po konečnom vy-
schnutí pevnostné parametre veľmi blízke 
cementom. Pri rozsiahlych realizáciách  
v interiéri tento dôvod veľmi často prispie-
va k argumentácii v prospech tohto spo-
jiva. K prednostiam týchto poterov patrí 
aj rýchla realizácia vďaka samonivelizač-
nému charakteru a vytvorenie dokonale 
hladkého povrchu. Výhodou oproti ce-
mentových poterom je nízke zmraštenie, 
čo napomáha k minimalizácii rizika tvorby 
trhlín. 

Rýchlou reakciou sa dosahuje po-
chôdznosť už po 24 hodinách, pri vy-
kurovaných podlahách  je možné odskú-
šať systém vykurovania po 7 dňoch. Čas 
potrebný na konečné vyschnutie bez-
podmienečne vyžadované pre inštaláciu 
podlahových krytín predpokladá cca 4-6 
týždňov, prípadne i viac. 

1.2 POTERY ZO SÍRANU 
VÁPENATÉHO 
(CA - CALCIUM SULPHATE SCREEDS)

Naopak, liate potery na báze síranu vá-
penatého sú odlišné od tradičných pote-
rov zo síranu vápenatého. Liate potery sa 
vyznačujú lepšou tepelnou vodivosťou, 
zvýšenou pevnosťou a možnosťou zní-
ženia hrúbky poteru. Vzhľadom na vyššiu 
hustotu je potrebný dlhší čas schnutia.

Normou povolená max. zostatková vlh-
kosť poterov na báze síranu vápenatého 
pre inštaláciu podlahových krytín je 0,5% 
CM a pre vykurované potery 0,3% CM. 

Proces vysychania výrazne ovplyvňu-
jú okolité podmienky ako teplota, vlh-
kosť a hrúbka zrealizovaného poteru. 
Veľmi často sa stáva, že povolené max.  
zostatkové vlhkosti sa vplyvom nepriazni-
vých podmienok na stavbe dosahujú až 
po dlhšom čase ako je uvedené vyššie.  
Z technologického hľadiska, po vyhoto-
vení hlavne týchto druhov poterov je veľ-
mi dôležité, zabezpečiť dodatočné preb-
rúsenie povrchu, čím sa zdokonalí proces 
vysychania a dosiahne sa odstránenie 
vzniknutého mlieka na povrchu. 

Navrhovať a realizovať potery zo síranu 
vápenatého je možné iba v interiéri a  len  
v trvalo suchých prevádzkových pod-
mienkach. Zvýšené hodnoty vlhkos-
ti môžu už vytvorené sadrové kryštály  

v prítomnosti vody rozpustiť a následne 
podstatne znížiť pevnostné parametre. 
Rovnako je dôležité  zabrániť opätovnej 
možnosti kontaktu neochráneného po-
teru s vlhkosťou a zamedziť kondenzácii 
vodných pár v miestnosti. 
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PLANUNGSHANDBUCH FÜR NACHHALTIGES BAUEN

Belag

Dämmung

WandWand

Beton

Calciumsulfatestrich

1.3/3

1.3

Verlegen auf Calciumsulfatfl ieß- und Calciumsulfatestrichen

ZU BEACHTENDE REGELWERKE
DIN EN 13813 Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche – 

Eigenschaften und Anforderungen an 
Estrichmörtel und Estrichmassen

DIN EN 13318 Estrichmörtel und Estriche – Begriffe

DIN 18560 Estriche im Bauwesen

DIN EN 12004 Mörtel und Klebstoffe für keramische Fliesen 
und Platten – Anforderungen, Konformitäts-
erklärung, Klassifizierung und Bezeichnung

DIN 18157 Ausführung keramischer Bekleidungen im 
Dünnbettverfahren

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten

DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten

DIN 18356 Parkettarbeiten

DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten

ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen 
aus Fliesen und Platten

ZDB-Merkblatt Beläge auf Calciumsulfatestrich – Keramische 
Fliesen und Platten, Naturwerkstein und 
Betonwerkstein auf calciumsulfatgebundenen 
Estrichen

BEB-Hinweisblatt Hinweise zur Planung, Verlegung und 
Beurteilung sowie Oberflächenvorbereitung 
von Calciumsulfatestrichen

BEB-Merkblatt Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, 
Verlegen von elastischen und textilen Boden-
belägen, Schichtstoffelementen (Laminat), 
Parkett und Holzpflaster

TKB-Merkblatt Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen 
für Bodenbelag- und Parkettarbeiten

Je nach Anwendungsbereich können ergänzende Vorschriften und 
Regelwerke zur Anwendung kommen. Diese Aufstellung erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Rechtsansprüche können daraus nicht 
abgeleitet werden.

Schadensmechanismen bei einer zu 
frühen Belegung

Auswirkung des Bindemittels auf die 
Oberflächenbeschaffenheit

Oberfläche bei Verwendung von Alpha-Halbhydrat

Oberfläche bei Verwendung von Naturanhydrit

Oberfläche bei Verwendung von synthetischem Anhydrit

Oberfläche bei Verwendung von thermischem Anhydrit

Prírodný anhydrid

PLANUNGSHANDBUCH FÜR NACHHALTIGES BAUEN

Belag

Dämmung

WandWand

Beton

Calciumsulfatestrich

1.3/3

1.3

Verlegen auf Calciumsulfatfl ieß- und Calciumsulfatestrichen

ZU BEACHTENDE REGELWERKE
DIN EN 13813 Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche – 

Eigenschaften und Anforderungen an 
Estrichmörtel und Estrichmassen

DIN EN 13318 Estrichmörtel und Estriche – Begriffe

DIN 18560 Estriche im Bauwesen

DIN EN 12004 Mörtel und Klebstoffe für keramische Fliesen 
und Platten – Anforderungen, Konformitäts-
erklärung, Klassifizierung und Bezeichnung

DIN 18157 Ausführung keramischer Bekleidungen im 
Dünnbettverfahren

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten

DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten

DIN 18356 Parkettarbeiten

DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten

ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen 
aus Fliesen und Platten

ZDB-Merkblatt Beläge auf Calciumsulfatestrich – Keramische 
Fliesen und Platten, Naturwerkstein und 
Betonwerkstein auf calciumsulfatgebundenen 
Estrichen

BEB-Hinweisblatt Hinweise zur Planung, Verlegung und 
Beurteilung sowie Oberflächenvorbereitung 
von Calciumsulfatestrichen

BEB-Merkblatt Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, 
Verlegen von elastischen und textilen Boden-
belägen, Schichtstoffelementen (Laminat), 
Parkett und Holzpflaster

TKB-Merkblatt Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen 
für Bodenbelag- und Parkettarbeiten

Je nach Anwendungsbereich können ergänzende Vorschriften und 
Regelwerke zur Anwendung kommen. Diese Aufstellung erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Rechtsansprüche können daraus nicht 
abgeleitet werden.

Schadensmechanismen bei einer zu 
frühen Belegung

Auswirkung des Bindemittels auf die 
Oberflächenbeschaffenheit

Oberfläche bei Verwendung von Alpha-Halbhydrat

Oberfläche bei Verwendung von Naturanhydrit

Oberfläche bei Verwendung von synthetischem Anhydrit

Oberfläche bei Verwendung von thermischem Anhydrit

Alfa-hemihydrát

PLANUNGSHANDBUCH FÜR NACHHALTIGES BAUEN

Belag

Dämmung

WandWand

Beton

Calciumsulfatestrich

1.3/3

1.3

Verlegen auf Calciumsulfatfl ieß- und Calciumsulfatestrichen

ZU BEACHTENDE REGELWERKE
DIN EN 13813 Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche – 

Eigenschaften und Anforderungen an 
Estrichmörtel und Estrichmassen

DIN EN 13318 Estrichmörtel und Estriche – Begriffe

DIN 18560 Estriche im Bauwesen

DIN EN 12004 Mörtel und Klebstoffe für keramische Fliesen 
und Platten – Anforderungen, Konformitäts-
erklärung, Klassifizierung und Bezeichnung

DIN 18157 Ausführung keramischer Bekleidungen im 
Dünnbettverfahren

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten

DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten

DIN 18356 Parkettarbeiten

DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten

ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen 
aus Fliesen und Platten

ZDB-Merkblatt Beläge auf Calciumsulfatestrich – Keramische 
Fliesen und Platten, Naturwerkstein und 
Betonwerkstein auf calciumsulfatgebundenen 
Estrichen

BEB-Hinweisblatt Hinweise zur Planung, Verlegung und 
Beurteilung sowie Oberflächenvorbereitung 
von Calciumsulfatestrichen

BEB-Merkblatt Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, 
Verlegen von elastischen und textilen Boden-
belägen, Schichtstoffelementen (Laminat), 
Parkett und Holzpflaster

TKB-Merkblatt Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen 
für Bodenbelag- und Parkettarbeiten

Je nach Anwendungsbereich können ergänzende Vorschriften und 
Regelwerke zur Anwendung kommen. Diese Aufstellung erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Rechtsansprüche können daraus nicht 
abgeleitet werden.

Schadensmechanismen bei einer zu 
frühen Belegung

Auswirkung des Bindemittels auf die 
Oberflächenbeschaffenheit

Oberfläche bei Verwendung von Alpha-Halbhydrat

Oberfläche bei Verwendung von Naturanhydrit

Oberfläche bei Verwendung von synthetischem Anhydrit

Oberfläche bei Verwendung von thermischem Anhydrit

Syntetický anhydrid 

PLANUNGSHANDBUCH FÜR NACHHALTIGES BAUEN

Belag

Dämmung

WandWand

Beton

Calciumsulfatestrich

1.3/3

1.3

Verlegen auf Calciumsulfatfl ieß- und Calciumsulfatestrichen

ZU BEACHTENDE REGELWERKE
DIN EN 13813 Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche – 

Eigenschaften und Anforderungen an 
Estrichmörtel und Estrichmassen

DIN EN 13318 Estrichmörtel und Estriche – Begriffe

DIN 18560 Estriche im Bauwesen

DIN EN 12004 Mörtel und Klebstoffe für keramische Fliesen 
und Platten – Anforderungen, Konformitäts-
erklärung, Klassifizierung und Bezeichnung

DIN 18157 Ausführung keramischer Bekleidungen im 
Dünnbettverfahren

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten

DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten

DIN 18356 Parkettarbeiten

DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten

ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen 
aus Fliesen und Platten

ZDB-Merkblatt Beläge auf Calciumsulfatestrich – Keramische 
Fliesen und Platten, Naturwerkstein und 
Betonwerkstein auf calciumsulfatgebundenen 
Estrichen

BEB-Hinweisblatt Hinweise zur Planung, Verlegung und 
Beurteilung sowie Oberflächenvorbereitung 
von Calciumsulfatestrichen

BEB-Merkblatt Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, 
Verlegen von elastischen und textilen Boden-
belägen, Schichtstoffelementen (Laminat), 
Parkett und Holzpflaster

TKB-Merkblatt Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen 
für Bodenbelag- und Parkettarbeiten

Je nach Anwendungsbereich können ergänzende Vorschriften und 
Regelwerke zur Anwendung kommen. Diese Aufstellung erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Rechtsansprüche können daraus nicht 
abgeleitet werden.

Schadensmechanismen bei einer zu 
frühen Belegung

Auswirkung des Bindemittels auf die 
Oberflächenbeschaffenheit

Oberfläche bei Verwendung von Alpha-Halbhydrat

Oberfläche bei Verwendung von Naturanhydrit

Oberfläche bei Verwendung von synthetischem Anhydrit

Oberfläche bei Verwendung von thermischem Anhydrit
Termálny anhydrid 

POTERY

Dosiahnuté povrchy s použitím:

PLANUNGSHANDBUCH FÜR NACHHALTIGES BAUEN
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1.3/2

1.3

Verlegen auf Calciumsulfatfl ieß- und Calciumsulfatestrichen

Detailinformationen 
zum Verlegeunter-
grund

Anforderungen an den 
Verlegeuntergrund

Untergrund 
vorbereiten

Calciumsulfat�ieß- und Calciumsulfatestriche etablieren sich aufgrund der vorteilhaften 
Flächenplanung immer mehr als Untergründe zur Verlegung aller gängigen Oberbeläge. 
Gegenüber den Zementestrichen weist der Calciumsulfatestrich mit einer leichteren 
Verarbeitung, einer höheren Verlege-/Flächenleistung, einem besseren Schwindverhalten 
und einer höheren Ebenheit entscheidende Vorteile auf. Bei Calciumsulfatestrichen sind 
deren Feuchtigkeitsemp�ndlichkeit und Temperaturdehnungsverhalten bei der Auswahl 
eines geeigneten Verlegesystems zu berücksichtigen.

Für die Verlegung von Oberbodenbelägen muss der Untergrund den derzeit gültigen 
Anforderungen entsprechen. Die Restfeuchte bei Calciumsulfatestrichen muss ≤ 0,5 CM-% 
und bei beheizten Calciumsulfatestrichen ≤ 0,3 CM-% betragen. Die Ober�äche muss frei 
von Sinter-/Kreideschichten und/oder Hartschalen und Rissen sein. Darüber hinaus muss 
er eine ausreichende Festigkeit aufweisen und bezüglich der Ebenheit den Anforderungen 
der DIN 18202 entsprechen. Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund muss 
ausgeschlossen werden.

Keramische Fliesen und Naturstein:
Bei der Grundierung von Calciumsulfat-
estrichen sind produktspezi�sche Trock-
nungsintervalle und Mischungsverhältnisse 
zu berücksichtigen. Bei der Verlegung von 
großformatigen, dichten Platten mit einem 
normal abbindenden Klebemörtel kann 
aufgrund der Feuchtigkeitsemp�ndlichkeit 
des Untergrundes insbesondere bei 
höheren Kleberschichtdicken der Einsatz 
der Epoxidharzgrundierung Primer MF 
erforderlich werden. Eventuell vorhandene 
Risse sind mittels Epojet LV (Verbund-
estrich) oder Eporip bzw. Eporip Turbo 
(Estrich auf Trennlage/Dämmung) kraft-
schlüssig zu schließen.

Calciumsulfatestriche sind generell vor der Verlegung der Beläge mit einer Bodenschleif-
maschine mit 16er-Korn anzuschleifen und mit einem leistungsfähigen Industriestaubsau-
ger abzusaugen. Eventuell vorhandene haftungsmindernde Bestandteile, die nach dem 
Anschleifen verbleiben, wie z. B. Sinterschichten und Harz-Hartschalen, alte Spachtel-
massen- und Klebstoffreste sind durch geeignete zusätzliche Untergrundvorbereitungs-
maßnahmen (Kugelstrahlen, Fräsen etc.) restlos zu entfernen. Calciumsulfatestriche sind 
generell mit einer Grundierung zu behandeln. 

Textile und elastische Beläge:
Eventuell vorhandene Risse oder nicht 
mehr benötigte Fugen sind mittels 
Eporip Turbo zu schließen. Calciumsul-
fatestriche sind mit der Universalgrundie-
rung auf Dispersionsbasis Primer G zu 
grundieren. Je nach Saugfähigkeit des 
Untergrundes kann ein zweiter Auftrag 
erforderlich werden, um eine vollständige 
Filmbildung sicherzustellen. Vor der 
Verlegung von textilen und elastischen 
Bodenbelägen sind Calciumsulfatestriche in 
entsprechender Schichtdicke zu spachteln.

Parkett:
Eventuell vorhandene Risse oder nicht 
mehr benötigte Fugen sind mittels 
Eporip Turbo zu schließen. Calciumsulfat-
estriche können in aller Regel direkt mit 
Polyurethanklebstoffen belegt werden. 
Besteht die Gefahr von Reststaub, soge-
nannter Mikrostaub, auch noch nach dem 
Schleifen und Absaugen, so ist der 
Untergrund mit der Polyurethangrundierung 
Eco Prim PU 1K bzw. Eco Prim PU 1K Turbo 
zu grundieren. Je nach Saugfähigkeit des 
Untergrundes kann ein zweiter Auftrag 
erforderlich werden, um eine vollständige 
Reststaubbindung sicherzustellen. 

Strata pevnosti v závislosti 
na obsahu vlhkosti 

Pripravené na inštaláciu:
Vykurované 0,3 CM-%
Nevykurované 0,5 CM-%

Vplyv vlhkosti na potery zo síranu vápenatého:
V závislosti od použitej suroviny spojiva 
a postupu realizácie, majú tieto potery 
tendenciu sedimentovať. Jemné čas-
tice spojiva sa usadzujú na povrchu, 
čo má za následok zníženie pevnosti 
povrchovej oblasti. Naopak, pri použití 
superplastifikačných prísad vzniká na 
povrchu veľmi hustá a tvrdá škrupina. 
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Termoplastický, bezvodý poter z liateho 
asfaltu je vyrobený z bitúmenu a jemného 
a hrubého kameniva. Realizácia sa vyko-
náva pri teplote asi 250°C. Vyššia teplo-
ta a tekutosť liateho asfaltu napomáhajú 
jednoduchšej realizácii, nevyžaduje sa 
žiadne zhutnenie zmesi. 

Ešte za horúca sa do asfaltového povrchu 
aplikuje na povrch jemný kremičitý piesok 
vo forme presypu. Neprikotvené časti 
kremičitého piesku sa musia po ochla-
dení z povrchu poteru odstrániť. Apliko-
vaný kremičitý piesok zvyšuje prídržnosť 
následne inštalovaných podlahových kry-
tín. Ihneď po ochladení poteru na teplo-
tu miestnosti je možné začať s prácami. 
Špeciálne vlastnosti tohto druhu poteru 
umožňujú montáž podlahových krytín len 
v interiéri.

V závislosti od druhu prevádzky, predpo-
kladaných tepelných zmien a vlastností 
podlahovej krytiny musia byť zodpoved-
ným projektantom navrhnuté v zrealizo-
vanom potere kontrolné škáry. 

Termoplastické vlastnosti liateho asfaltu 
úplne vylučujú použitie tohto druhu pote-
ru vo vonkajšom prostredí. 

V súlade s DIN 18560 potery z liateho 
asfaltu triedy IC10 (IC15) musia byť na-
vrhnuté tak, aby predpokladané zaťaže-
nie v priebehu užívania priestorov nebo-
lo vyššie ako 1,0 N/mm² (0.7 N/mm²).  
V obytných priestoroch (plošné zaťaženie 
2 kN/m², bodové zaťaženie 1 kN) musí 
byť hrúbka poteru najmenej 35 mm. Pri 
zvažovaných inštalovaných obkladových 
prvkoch z keramiky a kameňa citlivých na 
deformácie, je potrebné zvýšiť hrúbku na 
40 mm. 

V prípade, že je nevyhnutné dodatočne 
vyrovnať podlahu, musí byť pri výbere 
vhodných vyrovnávacích mált zvolený 
materiál s najnižšou mierou zmraštenia, 
čím sa zabráni prípadnému vzniku trhlín.  

1.3 POTERY Z LIATEHO 
ASFALTU 
(AS – MASTIC ASPHALT SCREEDS)

PLANUNGSHANDBUCH FÜR NACHHALTIGES BAUEN

Tlak

Podlahová            Poter z liateho 
krytina             asfaltu  

Poter z liateho 
asfaltu

Podlahová 
krytina 

Vyrovnávacia 
vrstva

PLANUNGSHANDBUCH FÜR NACHHALTIGES BAUEN

Tlak

Podlahová            Poter z liateho 
krytina             asfaltu  

Poter z liateho 
asfaltu

Podlahová 
krytina 

Vyrovnávacia 
vrstva

Dôsledok použitia vyrovnávacích mált s vysokou mierou zmraštenia

Plastická deformácia pôsobením vysokého mechanického zaťaženia

POTERY
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1.3 POTERY Z LIATEHO 
ASFALTU 
(AS – MASTIC ASPHALT SCREEDS)

Magnezitový poter sa vyrába z kaustic-
kého magnezitu, prísad (kremenná, dre-
vená alebo korková múčka) a vodného 
roztoku soli, obvykle chloridu horečna-
tého. Magnezitový poter s objemovou 
hmotnosťou do 1600 kg/m³ sa označu-
je ako xylolitový poter. Po vytvrdnutí sú 
potery z horečnatej maltoviny charakte-
ristické vysokou pevnosťou, poskytujú 
hladký, lesklý povrch s možnosťou fa-
rebnej úpravy. Výhodou je možnosť vy-
hotovovať plochy bez škár. 
Vlastnosti sú významne ovplyvnené kli-
matickými podmienkami. Nízke teploty a 
vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu 

1.4 POTERY Z HOREČNATEJ 
MALTOVINY
(MA – MAGNESITE SCREEDS)

vysychania. Magnezitové potery sa  
v prítomnosti vlhkosti správajú podob-
ne ako potery vyrobené na báze síranu 
vápenatého. Z tohto dôvodu je ich po-
užitie obmedzené len na oblasť vo vnútri 
a v suchých priestoroch. Správny návrh 
počíta s použitím parozábrany pod pote-
rom, zvlášť, ak nie je konečná podlahová 
krytina priepustná pre vodné pary. Tiež 
je nevyhnutné zabrániť prestupu chlori-
dových iónov, ktoré hrozí pri priamom 
kontakte so železobetónovou konštruk-
ciou alebo kovovými časťami.  
Dobré tepelno-izolačné vlastnosti a níz-
ka hmotnosť drevenej alebo korkovej 

POTERY

1.5 POTERY  
ZO SYNTETICKEJ ŽIVICE
(SR – SYNTHETIC RESIN SCREEDS)
Potery zo syntetickej živice sú vyrobe-
né z reaktívnych jednozložkových alebo 
viaczložkových organických polymérov, 
ktoré reagujú pri normálnej teplote oko-
lia. Všeobecne platí, že najčastejšie je 
ako spojivo použitá epoxidová živica a 
plnivom je kremičitý piesok. Potery toh-

to druhu sa  vyhotovujú aj z polyuretá-
nov alebo metakrylátov, prípadne iných 
materiálov.  Použitím spojiva je možné 
dosahovať rôzne špecifické vlastnosti, 
napr. schopnosť vytvrdzovať i pri níz-
kych teplotách.
Výhodou syntetických poterov je krát-

ka doba vysychania a vysoké konečné 
pevnosti. Spojivo na báze syntetickej 
živice vyžaduje venovať zvýšenú po-
zornosť príprave podkladu, navyše, 
vzhľadom na rozličné druhy použitého 
spojiva je potrebné riadiť sa vždy in-
štrukciami výrobcu. 

múčky, ktoré sa pridávajú do poteru, 
sa využívajú pri návrhu skladby podláh 
v rámci rekonštrukcie starších budov. 
Podlahové krytiny je možné inštalovať  
po cca troch týždňoch, za predpokla-
du, že je dosiahnutá  normou stanovená 
max. povolená hodnota. 
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Minimálna hrúbka poteru závisí od dru-
hu podkladu, použitého spojiva, poža-
dovanej triedy pevnosti a spôsobu apli-
kácie. Rozoznávame plávajúce potery, 
oddelené potery, kotvené potery a vy-
kurované potery.  

Oddelené (nekotvené) potery (Obr. 
2.1) sú zhotovené na vodorovnej se-
paračnej vrstve (napr. polyetylénové 
alebo PVC fólie) uloženej medzi poter a 
podklad (napr. železobetónová doska). 
Je potrebné pamätať, aby boli potery  
od stien a stĺpov oddelené stlačiteľ-
ným materiálom hrúbky cca 1 cm ako 
napr. polystyrén. Fólie umiestnené na 
podklad sa musia navzájom prekrývať 
v šírke min. 20 cm a mali by byť vytiah-
nuté do výšky 10 cm na steny a stĺpy. 
Pri predpokladanom zaťažení len pe-
šou prevádzkou je min. hrúbka poterov  
35 mm. Výhody oddelených (nekotve-
ných) poterov sú nasledovné:

POTERY

2. DRUHY POTEROV  
A MINIMÁLNE HRÚBKY 

2.1 ODDELENÉ 
(NEKOTVENÉ) POTERY  

Akýkoľvek druh vyššie uvedeného 
poteru sa plánuje použiť na stavbe,  
uprednostňuje sa používať materiály 
s nízkou mierou zmraštenia a vyššími 
mechanickými vlastnosťami. Pre tento 
účel sú z výrobkov MAPEI určené 

• Podlahy nie sú v priamom kontakte 
s nosnou konštrukciou a tak pôsobe-
nie napr. sadania, hygrometrického 
zmrašťovania, tepelnej rozťažnosti 
nemá zásadný vplyv na vyššie zhoto-
venú podlahu. 

• Potery väčších hrúbok môžu byť 
vyhotovené bez obavy z predĺženia 
času vyzrievania alebo zvýšeného 
rizika tvorby trhlín v dôsledku zmraš-
ťovania podkladu (mazaniny). V tom-
to prípade vrstva mazaniny slúži na 
zapracovanie trubiek podlahového 
vykurovania a vyhotovuje sa priamo 
na nosnej konštrukcii. Poter sa zho-

na vyhotovenie poterov špeciálne 
spojivá MAPECEM a TOPCEM 
alebo predmiešané zmesi MAPECEM 
PRONTO a TOPCEM PRONTO.

tovuje na separačnú fóliu položenú na 
mazaninu, pričom fólia zároveň plní 
aj funkciu parozábrany t.j. membrány 
proti vzlínajúcej vlhkosti (Obr. 2.2).

• Polyetylénové alebo PVC fólie sú 
dostatočne hrubé na to, aby zabránili 
prestupu prípadnej vzlínajúcej vlhkosti 
z podkladu.  

Obr. 2.1 - Oddelené (nekotvené) potery
1) Nosná konštrukcia 
2) Polyetylénová fólia 
3) Poter hrúbky ≥3,5 cm 
4) Stlačiteľný materiál alebo MAPESILENT BAND R

1

2

34
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Plávajúce potery sú zhotovené na te-
pelnoizolačnej vrstve ako sú napr. ex-
pandovaný polystyrén, polyuretánové 
panely (Obr.2.3) alebo môžu byť reali-

POTERY

2.2 PLÁVAJÚCE POTERY
zované aj na zvukovo izolačnej vrstve 
MAPEI (Obr. 2.4). V závislosti od koneč-
ného využitia podlahy je podstatným 
zmyslom tohto riešenia, aby vyhovova-

lo miestnym normám, uvádzajúce mini-
málne požiadavky na zvukovo izolačné 
systémy používané na stavbách. 

Obr. 2.2 - Oddelené (nekotvené) potery:
1)Nosná konštrukcia 
2) Mazanina na zabudovanie trubiek podlahového 
    vykurovania/chladenia 
3) Polyetylénová fólia 
4) Poter hrúbky ≥3,5 cm 
5) Stlačiteľný materiál alebo MAPESILENT BAND R

1

2

4

3

5

Obr. 2.3 - Plávajúce potery:
1) Nosná konštrukcia 
2) Tepelnoizolačný/zvukovoizolačný materiál 
3) Polyetylénová fólia 
4) Poter hrúbky >4 cm s vloženou výstužnou rohožou  
5) Stlačiteľný materiál alebo MAPESILENT BAND R 

Obr. 2.4 - Plávajúce potery
1)Nosná konštrukcia 
2) Polyetylénová fólia 
3) Poter hrúbky >4 cm s vloženou výstužnou rohožou 
4) MAPESILENT BAND R 
5) MAPESILENT TAPE 
6) MAPESILENT ROLL alebo MAPESILENT PANEL 

1

2

4

3

5

1

2
3

2

4
5
6



12    ZHOTOVOVANIE POTEROV

Minimálna hrúbka plávajúcich poterov 
sa stanovuje v závislosti od vlastností 
materiálu, z ktorého je poter vyhotove-
ný a od mechanických napätí, ktorým je 
vystavovaný v priebehu užívania (Tab.1).
Bežné cementové potery musia mať 

hrúbku min. 4 cm. Pri predpokladanom 
vyššom zaťažení v priebehu prevádzky 
je potrebné zvýšiť hrúbku vrstvy pote-
rov. Výstužná rohož sa ukladá do stredu 
poteru kvôli rovnomernému rozloženiu 
zaťaženia i zabráneniu jeho prípadného 

preliačenia. Toto pravidlo je nevyhnutné 
dodržiavať v prípade realizácie poterov, 
ktoré nevykazujú dostatočnú hrúbku  
(4 - 5 cm).

POTERY

TABUĽKA  
POTEROV

HRÚBKA 
POTERU

VÝSTUŽNÁ
ROHOŽ

I: HRÚBKA <3 MM 4 cm Bez výstužnej rohože

I: PRIEHYB* <0,5 mm;  
HRÚBKA  >3 mm

4 cm Výstužná rohož 50x50 mm, ø = 2 mm
5 cm bez výstužnej rohože

II: PRIEHYB* >0,5 mm;  
HRÚBKA ≤ 3mm

4 cm Výstužná rohož 50x50 mm, ø = 2 mm
5 cm bez výstužnej rohože

III: PRIEHYB* >3 mm;  
HRÚBKA <12 mm

4 cm Výstužná rohož 100x100 mm, ø = 5 mm
5 cm Výstužná rohož 50x50 mm, ø = 2 mm

Tab.1 - 

Minimálna hrúbka  
plávajúcich poterov  
a vlastnosti výstužnej rohože  
v závislosti od triedy 
stlačiteľnosti a hrúbky  
izolačnej vrstvy.

*Priehyb - zodpovedá zníženiu hrúbky   
izolačnej vrstvy spôsobenej vplyvom  
tlakovej sily od štandardného zaťaženia. 

Ak nie je dostatočná výška na zhoto-
venie oddeleného poteru (menej ako 
35 mm) musí byť k nosnej konštrukcii 
realizovaný poter kotvený (Obr. 2.5). 
Pri ich realizácii sa uistite, že je nosná 
konštrukcia dokonale vyzretá, nosná, 
bez prachových a nesúdržných častí a 
drsná. Ak sú podlahové krytiny, ktoré 
sa zvažuje následne inštalovať, citlivé 
na vlhkosť (ako napr. drevo, PVC atď.), 
je potrebné pred zhotovením poterov 
preveriť  zostatkovú vlhkosť nosnej kon-
štrukcie. Nameraná zostatková vlhkosť 
podkladu pre každý druh podlahovej 

2.3 KOTVENÉ POTERY   
krytiny musí byť vždy nižšia ako je max. 
povolená hodnota udávaná v norme.  
Na zabezpečenie dokonalého spojenia 
s nosnou konštrukciou je nevyhnutné 
najskôr naniesť vhodný adhézny mostík 
(viac v časti 4. „ADHÉZNE MOSTÍKY). 
Na vytvorenie adhézneho mostíka sa 
používajú syntetické latexové prísady, 
ktoré sa zmiešavajú s vodou a cemen-
tovým spojivom v požadovanom pome-
re alebo sa použije priamo epoxidová 
živica. 
Pokiaľ je hrúbka poteru len niekoľ-
ko centimetrov alebo sa predpokladá  

v priebehu prevádzky vyššie mechanic-
ké zaťaženie odporúča sa používať ad-
hézne mostíky na báze epoxidovej živi-
ce. Akýkoľvek druh kotviaceho mostíka 
je použitý, musí byť poter vždy realizo-
vaný metódou „čerstvé do čerstvého“.
Medzi poter a steny a okolo stĺpov musí 
byť vložený stlačiteľný materiál hrúbky 
1 cm (ako napr. expandovaný polysty-
rén). Kontrolné škáry v potere musia byť 
narezané v súlade so škárami v nosnej 
konštrukcii.  

Obr. 2.5 - Kotvené potery
1)Nosná konštrukcia 
2) Kotviaci mostík 
3) Poter hrúbky <3,5cm 
4) Stlačiteľný materiál alebo MAPESILENT BAND R

1

2

34
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POTERY

Vykurované potery sú v podstate plá-
vajúce potery s inštalovanými prvkami 
podlahového vykurovania (ako napr. 
plastové trubky, kompozitný materiál 
s kovovým vnútrom) priamo do vrstvy 
poteru. V závislosti od ročného obdobia  
prúdi následne v systéme studená ale-
bo teplá voda. V prípade požiadavky na 
vykurovanie miestností je teplota vody 
v trubkách zvyčajne v rozmedzí od +30 
do +40°C, pri chladení sa teplota pohy-

2.4 VYKUROVANÉ POTERY   
buje  od +15°C do +18°C. Pri návrhu 
týchto poterov musí byť hrúbka poteru 
nad trubkami min. 25 mm, pričom sa 
súčasne predpokladá vloženie výstuž-
nej rohože.  Zvolený rozmer výstužnej 
rohože závisí od celkovej hrúbky poteru 
a predpokladaného zaťaženia. Trubky 
prechádzajúce zvažovanými pracov-
nými škárami musia byť chránené ob-
jímkami. Samotný poter je možné rea-
lizovať až po vykonaní tlakovej skúšky 

trubiek. Okolo stien a stĺpov je potreb-
né vložiť stlačiteľný materiál hrúbky  
1 cm ako napr. expandovaný polysty-
rén. Všeobecným pravidlom je, že hrúb-
ka poteru nad trubkami je minimálna 
(nikdy však nie menej ako 25 mm), čo 
výrazne napomáha, vďaka jeho tepelnej 
zotrvačnosti, rýchlejšie vykúrenie alebo 
ochladenie miestnosti (Obr. 2.6). 

Obr. 2.6 - Vykurované potery
1) Nosná konštrukcia 
2) Polyetylénová fólia (ak sa vyžaduje) 
3) Tepelnoizolačný/zvukovoizolačný materiál 
4) Prvky podlahového vykurovania 
5) Poter hrúbky ≥2,5 cm nad trubkami podlahového 
    vykurovania s vloženou výstužnou rohožou 
6) Stlačiteľný materiál alebo MAPESILENT BAND R 

3
2
1

4

56
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POTERY

3. PREDMIEŠANÉ  
ZMESI A SPOJIVÁ MAPEI  
NA VYHOTOVENIE  
RÝCHLOSCHNÚCICH 
POTEROV  

pravujú len zmiešaním s vodou, naopak 
špeciálne hydraulické spojivá vyžadujú 
prípravu s kamenivom vhodnej frakcie 
a vodou. Takto zhotovené potery sa vy-
značujú veľmi nízkym zmraštením, vyso-
kými mechanickými parametrami a veľmi 
rýchlym časom vysychania (Tab.2). 

Riešením MAPEI pri realizácii poterov  
s normálnou dobou tuhnutia a veľmi 
rýchlym vysychaním (4 dni) sú TOPCEM 
a TOPCEM PRONTO. Inštaláciu kera-
mických obkladových prvkov umožňujú 
po 24 hodinách, prírodného kameňa 
citlivého na vlhkosť po 2 dňoch a dreva, 
PVC, gumy, linolea už po 4 dňoch.

Ak je potrebné úplne skrátiť čas na stav-
be, do úvahy prichádza použitie špeci-
álneho spojiva MAPECEM alebo pred-
miešanej zmesi MAPECEM PRONTO, 
ktoré sú vhodné pri zhotovovaní poterov 
s rýchlym priebehom tuhnutia a vysy-
chania (1 deň). Pri bežnej teplote sú 
takto zhotovené potery vhodné k inštalá-
cii keramických obkladových prvkov po 

3 až 4 hodinách, lepenie podlahových 
krytín citlivých na vlhkosť je možné už po 
24 hodinách (zostatková vlhkosť menej 
ako 2%).
Ak sú potery zhotovené z  predmieša-
ných zmesí MAPEI (ako napr. TOPCEM 
PRONTO a MAPECEM PRONTO),  
v porovnaní s tradičnými potermi alebo 
s potermi zhotovenými zo špeciálneho 
spojiva, ponúkajú nasledujúce výhody:

• nevyžadujú dodanie kameniva s poža-
dovanou krivkou zrnitosti, ktoré zvyk-
ne byť veľmi často problematické za-
bezpečiť v niektorých regiónoch;

• nedochádza pri príprave zmesi k chy-
bám spôsobeným nesprávnym dáv-
kovaním alebo problémom vyplýva-
júcich zo slabších pracovných skúse-
ností a zručnosti;

• nie je potrebné skladovať vstupné su-
roviny (cement, kamenivo atď.), ideál-
ne riešenie pri realizácii stavieb v cen-
trách miest.

V závislosti od druhu následne inštalo-
vanej podlahovej krytiny sú normou sta-
novené max. povolené hodnoty zostat-
kovej vlhkosti podkladových vrstiev. Pri 
cementových poteroch, napr. pri pred-
pokladanej inštalácii drevených krytín je 
max. povolený stupeň zostatkovej vlh-
kosti 2%. CM. Minimálny čas vyzrievania 
cementových poterov sa stanovuje na 
28 dní. Tieto skutočnosti sú nevyhnut-
né z toho dôvodu, pretože chemické 
(hydratácie cementu) a fyzikálne (vysy-
chanie) procesy sa podieľajú na znížení 
objemovej hmotnosti poterov. Vzniknuté 
napätia v začiatočnom štádiu spôsobujú 
najčastejšie problémy prídržnosti podla-
hovej krytiny ku podkladovej poterovej 
vrstve. Ak kvôli vzniknutým podmienkam 
na stavbe nie je možné dosiahnuť poža-
dovanú maximálnu zostatkovú vlhkosť 
ani po uplynutí 28 dní, prichádza ideál-
na príležitosť, predstaviť projektantom, 
investorom a realizačným firmám špeci-
álne výrobky,  ktoré skracujú čas vyzrie-
vania na niekoľko dní. 

Do úvahy prichádza, pri požiadavke 
rýchlej realizácie cementových poterov, 
použitie plastifikačných prísad, ktoré 
umožňujú výrazne skrátiť čakaciu dobu 
pred inštaláciou podlahových krytín. 

Ďalšou možnosťou, ak by aj tento čas 
ešte stále komplikoval dodržať stano-
vený harmonogram prác na stavbe, 
je možnosť použitia špeciálnych rých-
loschnúcich spojív a predmiešaných 
zmesí, vyvinutých výskumnými a vývo-
jovými laboratóriami spoločnosti MAPEI.  
Vďaka rýchlemu vysychaniu je následná 
inštalácia podlahových krytín možná už 
v priebehu niekoľkých dní. Výrobky sú 
charakteristické jednoduchou apliká-
ciou, pričom predmiešané zmesi sa pri-
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POTERY

Výrobky MAPEI TOPCEM TOPCEM  
PRONTO MAPECEM MAPECEM  

PRONTO

Odporučené množstvo 
(kg/m³) 200 - 250 – 350 - 450 –

Zostatková vlhkosť * (%)
- po 24 hodinách
- po 3 dňoch
- po 4 dňoch

< 3,5
-
< 2

< 3,5
-
< 2

< 2
< 1,6
-

< 2
< 1,6
-

Čakacia doba pred 
inštalovaním podlahových 
krytín 

1-4 dni 1-4 dni 4 hodiny 4 hodiny

Čakacia doba pred 
inštaláciou:
- keramika
- prírodný kameň
- drevo**

24 hodín+

2 dni+
4 dni+

24 hodín+

2 dni+
4 dni+

3-4 hodiny+

3-4 hodiny+

24 hodín+ 

3-4 hodiny+

3-4 hodiny+

24 hodín+

Pevnosť v tlaku/ťahu pri 
ohybe (MPa):
- po 24 hodinách
- po 3 dňoch
- po 4 dňoch
- po 7 dňoch
- po 28 dňoch

> 8/3
-
> 15/4
> 22/5
> 30/6

> 8/3
-
> 15/4
> 22/5
> 30/6

> 30/5
> 40/6,5
-
-
> 45/7

> 40/6
> 50/7
-
-
> 62/10

Tab.2 - Vlastnosti poterov 
zhotovených použitím 
špeciálnych spojív  
a zmesí MAPEI

* Pri teplote +23°C a 50% relatívnej 
vlhkosti vzduchu

+ Tieto časy môžu byť dlhšie, teda v prípade 
použitia kameniva menšej frakcie ako je 
predpísané t.j. 0-8 mm alebo pri pridaní 
väčšieho množstva zámesovej vody

**Pri inštalácii drevených krytín je potrebné 
zmerať zostatkovú vlhkosť použitím 
karbidového vlhkomera, ktorej hodnota musí 
byť nižšia ako je max. normou stanovená
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POTERY

• Odporučený miešací pomer: 200-250 kg spojiva  
   TOPCEM zmiešať s 1 m³ kameniva (granulometria 0-8 mm) 
• Spracovateľnosť: 40-60 minút
• Pochôdznosť: 12 hodín
• Technologická prestávka pred inštaláciou:
   - keramiky: 24 hodín
   - prírodného kameňa: 2 dni  

• Odporučený miešací pomer: 25 kg vrece TOPCEM    
   PRONTO zmiešať s 1,7 l vody 
• Spracovateľnosť: 40-60 minút
• Pochôdznosť: 12 hodín
• Technologická prestávka pred inštaláciou:
   - keramiky: 24 hodín
   - prírodného kameňa: 2 dni  

• Odporučený miešací pomer: 350-450 kg spojiva 
   MAPECEM zmiešať s 1 m³ kameniva (granulometria 0-8 mm) 
• Spracovateľnosť: 20-30 minút
• Pochôdznosť: 2-3 hodiny
• Technologická prestávka pred inštaláciou:
   - keramiky prírodného kameňa: 3 hodiny
   - pružných krytín a dreva: 24 hodín

• Odporučený miešací pomer: 25 kg vrece MAPECEM 
   PRONTO zmiešať s 2,2 l vody 
• Spracovateľnosť: 20-30 minút
• Pochôdznosť: 2-3  hodiny
• Technologická prestávka pred inštaláciou:
   - keramiky prírodného kameňa: 3 hodiny
   - pružných krytín a dreva: 24 hodín

TOPCEM
Špeciálne, hydraulické spojivo na zhotovovanie normálne tuhnúcich, rýchloschnúcich (4 dni) poterov  
s kontrolovaným zmrašťovaním.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

TOPCEM PRONTO
Hotová sypká zmes na realizáciu rýchloschnúcich poterov (4 dni) s normálnou dobou tuhnutia a kontrolovaným 
zmrašťovaním.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MAPECEM  
Špeciálne, hydraulické spojivo na zhotovovanie rýchlo tuhnúcich, rýchloschnúcich (24 hodín) poterov  
s kontrolovaným zmrašťovaním.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MAPECEM PRONTO 
Hotová sypká zmes na realizáciu rýchloschnúcich poterov (24 hodín) s rýchlou dobou tuhnutia a kontrolovaným 
zmrašťovaním.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

VÝROBKY MAPEI PRE 
ZHOTOVOVANIE POTEROV

   - pružných krytín a dreva: 4 dni
• Zostatková vlhkosť po 4 dňoch: < 2%
• Skladovanie: 12 mesiacov
• Aplikácia: vibračnou a vyrovnávacou latou
• Spotreba: 2-2,5  kg/m² na 10 mm hrúbky vrstvy
• Balenie: vrecia 20 kg

   - pružných krytín a dreva: 4 dni
• Zostatková vlhkosť po 4 dňoch: < 2%
• EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
• Aplikácia: vibračnou a vyrovnávacou latou
• Skladovanie: 12 mesiacov
• Spotreba: 18-20 kg/m² na 10 mm hrúbky vrstvy
• Balenie: vrecia 25 kg

• Zostatková vlhkosť po 24 hodinách: < 2%
• Aplikácia: vibračnou a vyrovnávacou latou
• Skladovanie: 12 mesiacov
• Spotreba: 3,5-4,5 kg/m² na 10 mm hrúbky vrstvy
• Balenie: vrecia 20 kg

• Zostatková vlhkosť po 24 hodinách: < 2%
• Aplikácia: vibračnou a vyrovnávacou latou
• Skladovanie: 12 mesiacov
• Spotreba: 20 kg/m² na 10 mm hrúbky vrstvy
• Balenie: vrecia 25 kg
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V ZHODE S EURÓPSKOU NORMOU

V ZHODE S EURÓPSKOU NORMOU
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ADHÉZNE MOSTÍKY

• Konzistencia: tekutá
• Obsah sušiny: 40% 
• Skladovanie: 24 mesiacov
• Spotreba: 
   - na prípravu adhéznych mostíkov: 100-150 g/m² 

• Konzistencia: zložka A: tekutá pasta, zložka B: tekutá pasta
• Farba: zložka A: čierna, zložka B: biela
• Miešací pomer: zložka A : zložka B = 3 : 1
• Doba vytvrdnutia: 24 hodín
• Spracovateľnosť: 60 minút
• Doba zavädnutia: 5 hodín
• Skladovanie: 24 mesiacov

PLANICRETE
Syntetický latex do cementových poterov a na zlepšenie prídržnosti k podkladu.  

TECHNICKÉ ÚDAJE:

EPORIP
Dvojzložkové, epoxidové lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, pre monolitické utesnenie trhlín a napojenie nového  
a starého betónu.  

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Adhézne mostíky sa používajú pri vyho-
tovení kotvených poterov. Pripravujú sa 
z epoxidovej živice alebo kombináciou 
cementu, polymérov a vody. Ich prvo-
radou úlohou je zdokonaliť prídržnosť 
následne realizovaných poterov (hlav-
ne potery od 10 do 35 mm) k nosnej 
konštrukcii. Nevyhnutnou požiadavkou 
pred vyhotovením adhézneho mostíka 

TABUĽKA POTEROV CEMENT TOPCEM MAPECEM

PLANICRETE
(hmotnostný pomer) 1 1 1

VODA
(hmotnostný pomer) 1 1 1

SPOJIVO
(hmotnostný pomer) 2 3 2

4. ADHÉZNE MOSTÍKY 

VÝROBKY MAPEI PRE PRÍPRAVU 
ADHÉZNYCH MOSTÍKOV

je správna príprava podkladu. Ten musí 
byť nosný, pevný, súdržný, čistý, bez 
prachu, mastnôt, olejov alebo iných 
častí, ktoré by znižovali prídržnosť ná-
sledne aplikovanej vrstvy. 
Pri použití spojiva na báze epoxidovej 
živice EPORIP musí byť povrch 
suchý, naopak pri zhotovovaní poteru 
na adhézny mostík vyhotovený  

z cementového spojiva, latexovej 
prísady PLANICRETE a vody (miešací 
pomer Tab.3) je podklad potrebné 
mierne navlhčiť. Bez ohľadu na druh 
použitého spojiva sa kotvený poter vždy 
realizuje na čerstvý adhézny mostík 
metódou „mokré do mokrého“. 

   - na prípravu poterov a omietok: 50-80 kg/m³ 
• Balenie: kanistre po 5,10 a 25 kg a balenie 12 x 1 kg

• Aplikácia: štetcom, stierkou alebo liatím
• Spotreba: 
   - pri použití ako adhézny mostík: 0,5-1,2 kg/m² 
     (podľa drsnosti podkladu)
   - pri výplni trhlín: 1,35 kg/l vyplňovanej dutiny
• Balenie: súprava 2 kg, 10 kg

Tab.3 - Odporúčané dávkovanie 
PLANICRETE pri zhotovovaní 
kotviaceho mostíka zo spojiva  
na báze cementu

EN 1504-4

EN 1504-4

V SÚLADE S EUOPSKYMI 
SMERNICAMI

KONŠTRUKČNÉ LEPENIE
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Základné nátery (priméry) majú predo-
všetkým za úlohu zjednotiť povrch. Po 
povysávaní podkladu sú schopné via-
zať veľmi jemné prachové časti zostá-
vajúce na povrchu. K ďalším úlohám 
patrí uzavretie pórov, čím sa dosiahne 
požadovaná rovnomerná absorbcia po-
vrchu. 

Vzhľadom k požadovanej, stále kratšej 
dobe výstavby alebo nepriaznivým kli-
matickým podmienkam na stavbách sa 
dostávajú do popredia špeciálne zák-
ladné nátery na báze reaktívnych živíc, 
schopné chrániť pochôdzne vrstvy pred 
mierne zvýšenou vlhkosťou z poteru.  
V závislosti od druhu použitého primé-
ru, jeho zloženia či viskozity, je možné 
zabezpečiť aj povrchové spevnenie 
podkladnej vrstvy. Avšak, použitím zá-
kladných náterov nie je možné zvýšiť 
nosnosť poterov!

Výber použitých základných náterov 
(Tab.4) najčastejšie ovplyvňuje typ a 
kvalita podkladu. Do úvahy prichádza 
použitie disperzných alebo živicových 
primérov. Použitie rozpúšťadlových zá-
kladných náterov je možné za predpo-
kladu splnenia TRGS 610 t.j. Technické 
pravidlá pre manipuláciu s nebezpečný-
mi látkami. 

Aplikácia sa vykonáva na pevný, súdrž-
ný, suchý a čistý povrch, použitím plo-
chého štetca alebo valčeka. V závislosti 

ZÁKLADNÉ NÁTERY

5. ZÁKLADNÉ NÁTERY

od nasiakavosti podkladu sa volí pomer 
riedenia s vodou, do úvahy prichádza 
i nanesenie priméru v niekoľkých kro-
koch. 

Následné aplikácie je možné realizovať 
až po vyschnutí základného náteru, čas 
vysychania závisí od okolitých podmie-
nok.
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ZÁKLADNÉ NÁTERY
Ú

Č
EL

 P
O

U
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TI
A

Exteriér – – √* √* √* –

Interiér √ √ √ √ √ √

Zlepšenie prídržnosti – – √ √ √ √

Bariéra na cementových povrchoch  
so zvýšenou vlhkosťou – – – √ √ –

Povrchové spevnenie – – – √ √ –

Parozábrana – √ – √ √ √

Zjednotenie savosti povrchu √ √ √ √ √ √

Väzba prachových častí √ √ √ √ √ √

P
O

D
K

LA
D

Poter z horečnatej maltoviny – – – √ √ √

Poter z liateho asfaltu – – √ – √ √

Poter zo síranu vápenatého √ √ √ √ √ √

Cementový poter √ √ √ √ √ √

Betón √ √ √ √ √ √

VYROBENÉ NA BÁZE
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VÝROBKY MAPEI Primer G Primer S Eco Prim 
Grip

Eco Prim PU 
1K Turbo Primer MF Primer SN

Tab.4 - Základné nátery MAPEI
           √* na podklady z kovu
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ZÁKLADNÉ NÁTERY

• Konzistencia: tekutá
• Farba: modrá
• Pomer riedenia: neriedený, príp. riedený s vodou 
   v závislosti od savosti podkladu v pomere 1:1 až 1:3
• Aplikácia: štetcom, valčekom

• Konzistencia: tekutá
• Farba: hnedá
• Čakacia doba pred nanesením vyrovnávacej 
   malty (nutný presyp pieskom): 12-24 hodín
• Aplikácia: štetcom, valčekom

• Konzistencia: tekutá
• Farba: modrá
• Pomer riedenia: neriedený, príp. riedený s vodou  
   v závislosti od savosti podkladu v pomere 1:1 až 1:3
• Aplikácia: štetcom, valčekom

• Konzistencia: tekutá
• Farba: žltá transparentná
• Miešací pomer: 3 : 1
• Čakacia doba pred nanesením ďalšieho náteru 
   Primer MF: 12-24 hodín 
• Čakacia doba pred nanesením vyrovnávacej 
   vrstvy: 24-48 hodín

ECO PRIM GRIP
Základný náter na báze syntetickej živice, vo vodnej disperzii, s veľmi nízkym obsahom prchavých látok (VOC).

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ECO PRIM PU 1K TURBO
Jednozložkový, polyuretánový základný náter  na savé aj nesavé povrchy, s veľmi nízkym obsahom 
organických prchavých látok (VOC), vytvrdzuje rýchlou chemickou reakciou, na spevnenie a 
impregnáciu povrchov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PRIMER G
Základný náter na báze syntetickej živice, vo vodnej disperzii, s veľmi nízkym obsahom prchavých 
látok (VOC).

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PRIMER MF
Dvojzložkový, epoxidový základný náter bez obsahu rozpúšťadiel, určený pre výrobky zo skupiny 
MAPEFLOOR, na spevnenie betónových povrchov a ako bariéra proti vzlínajúcej vlhkosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ZÁKLADNÉ NÁTERY MAPEI 

• EMICODE: EC1 PLUS – veľmi nízky obsah emisií
• Skladovanie: 24 mesiacov. Chráňte pred mrazom
• Spotreba: 0,1-0,2 kg/m² (podľa spôsobu použitia)
• Balenie: kanistre po 25 kg, 10 kg, 
   5 kg a balenie 12 x 1 kg

• EMICODE: EC1 R PLUS – veľmi nízky obsah emisií 
• Skladovanie: 24 mesiacov
• Spotreba: 0,2-0,4 kg/m² 
• Balenie: vedrá po 10 kg

• EMICODE: EC1 – veľmi nízky obsah emisií
• Skladovanie: 24 mesiacov. Chráňte pred mrazom
• Spotreba: 0,1-0,2 kg/m² (podľa spôsobu použitia)
• Balenie: kanistre po 25 kg, 10 kg, 
   5 kg a balenie 12 x 1 kg

• Aplikácia: štetcom
• Spracovateľnosť: 90 minút 
• Spotreba: 0,2-0,3 kg/m² 
• Balenie: súprava 6 kg (A+B)
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ZÁKLADNÉ NÁTERY

• Konzistencia: tekutá
• Farba: ružová
• Čakacia doba medzi nanesením ďalšieho náteru    
   Primer S: 20-30 minút
• Čakacia doba medzi nanesením nasledujúcich 
   vrstiev: cca. 12 hodín 

• Miešací pomer: zložka A : zložka B = 80 : 20
• Farba zmesi: neutrálna 
• Konzistencia: hustá tekutina 
• Objemová hmotnosť zmesi (kg/m³): 1 500
• Viskozita zmesi (mPas): 1 200
• Spracovateľnosť: 30 minút
• Povolená pracovná teplota: +8°C až +35°C

PRIMER S
Penetračný náter vo vodnej disperzii, do vlhkého prostredia.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PRIMER SN
Dvojzložkový, epoxidový základný náter s obsahom plniva, s možnosťou zafarbenia pomocou prípravku 
MAPECOLOR PASTA.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

• Aplikácia: štetcom, valčekom
• EMICODE: EC1 – veľmi nízky obsah emisií
• Skladovanie: 24 mesiacov. Chráňte pred mrazom
• Spotreba: 0,1 kg/m² (na jednu vrstvu)
• Balenie: fľašky 5 kg

• Povrchové vyschnutie (pri +23°C a 50% rel. vlhkosti): 
   2-4 hodiny 
• Pochôdznosť (pri +23°C a 50% rel. vlhkosti): 12 hodín 
• Úplné vytvrdnutie: 7 dní
• Aplikácia: hladkou stierkou
• Spotreba: 0,3-0,6 kg/m² v závislosti od charakteru podkladu 
• Balenie: súprava 20 kg (A=16 kg, B=4 kg)

veľm
i nízke em

is
ie



22    ZHOTOVOVANIE POTEROV

Potery všeobecne nevyžadujú pred 
nasledujúcou inštaláciou podlahových 
krytín ako napr. obkladové prvky z ke-
ramiky, prírodného kameňa, linoleum, 
PVC, koberce atď. vyrovnanie. 

Ak stávajúci podklad vykazuje nerov-
nosti, prípadne ak je potrebná výplň 
vzniknutých dutín alebo sa predpokladá 
odstránenie výškových rozdielov, treba 
počítať s dodatočným vyrovnaním po-
vrchu použitím samonivelizačných ale-
bo vyrovnávacích mált (Tab.5). V kaž-
dom prípade rozhodujúcim kritériom 
pre nutnosť dodatočného vyrovnania 
podkladu je kvalita podkladu, potrebná 
pre následný druh inštalovanej podla-
hovej krytiny. 

6. SAMONIVELIZAČNÉ  
A VYROVNÁVACIE MALTY 

Na vyhladenie povrchu sa najčastejšie 
používajú samonivelizačné malty. Ich 
aplikácia je možná za predpokladu, že 
podklad je pevný, súdržný, vyzretý, su-
chý, čistý, bez prachu, olejov, mastnôt 
a starých náterov, ktoré by v opačnom 
prípade znižovali prídržnosť malty. 

Spracovanie samonivelizačných mált sa 
realizuje v hrúbke niekoľkých milimetrov 
na vyschnutý základný náter (primer). 
Práce je možné vykonávať manuálne, 
použitím zubovej alebo hladkej kovovej 
stierky, pri veľkých plochách je možné 
využiť pre tento účel vhodné čerpacie 
zariadenia. 

SAMONIVELIZAČNÉ MALTY
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VÝROBOK 
MAPEI

SPOJIVO 
OBSAH 
EMISIÍ

KONZISTENCIA HRÚBKY INTERIÉR EXTERIÉR ÚČEL POUŽITIA

Fiberplan cement EC1 PLUS Samonivelizačná 
malta 3-10 mm √ - Vyrovnanie 

drevených podláh

Planitex D10 Síran 
vápenatý

EC1 PLUS
Blauer Angel

Samonivelizačná 
malta 1-15 mm √ -

Vyrovnanie poterov 
na báze síranu 
vápenatého

Planitex D10 Turbo Síran 
vápenatý EC1 Samonivelizačná 

malta 1-15 mm √ -
Rýchle vyrovnanie 
poterov na báze 
síranu vápenatého

Planitop 400 cement - Vyrovnávacia  
tixotrópna malta 1-40 mm √ √

Rýchle opravy 
vodorovných a 
zvislých povrchov

Planitop Fast 330 cement EC1 Vyrovnávacia  
tixotrópna malta 3-30 mm √ √

Vyrovnanie 
vodorovných a 
zvislých povrchov

Planolit 315 cement - Samonivelizačná 
malta 3-15 mm √ -

Vyrovnanie povrchu 
pred inštaláciou 
podlahových krytín

Ultraplan cement EC1 PLUS
Blauer Angel

Samonivelizačná 
malta 1-10 mm √ -

Vyrovnanie povrchu 
pred inštaláciou 
podlahových krytín

Ultraplan ECO cement EC1 Samonivelizačná 
malta 1-10 mm √ -

Vyrovnanie povrchu 
pred inštaláciou 
podlahových krytín

Ultraplan Maxi cement EC1 PLUS Samonivelizačná 
malta 3- 30 mm √ -

Vyrovnanie značných 
nerovností na 
povrchu 

SAMONIVELIZAČNÉ MALTY

Tab.5 - MAPEI Samonivelizačné a vyrovnávacie malty

• Príklady použitia: vyhladzovanie povrchov podláh  
   pred inštaláciou obkladových prvkov z keramiky, prírodného 
   kameňa, pružných krytín a dreva v interiéri
• Spracovateľnosť: 20-30 minút
• Pochôdznosť: 3 hodiny
• Povolená aplikačná hrúbka: od 3 do 10 mm
• Technologická prestávka pred následnou inštaláciou:
   - obkladových prvkov z keramiky, prírodného kameňa, 

FIBERPLAN
Veľmi rýchlo tvrdnúca, samonivelizačná malta s vláknami, určená hlavne pre drevené povrchy,  
pre hrúbku vrstvy od 3 do 15 mm.  

TECHNICKÉ ÚDAJE:

SAMONIVELIZAČNÉ  
A VYROVNÁVACIE MALTY MAPEI

   pružných krytín a dreva 12 hodín 
• EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
• Farba: ružovo šedá 
• Aplikácia: zubovou stierkou, oceľovým hladidlom
• Skladovanie: 12 mesiacov
• Spotreba: 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky vrstvy
• Balenie: vrecia 25 kg
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SAMONIVELIZAČNÉ MALTY

• Príklady použitia: vyrovnanie a vyhladzovanie poterov, 
   samonivelizačných podláh na báze síranu vápenatého, 
   xylolitu a liateho asfaltu 
• Miešací pomer: 24-26 hmotnostných dielov vody 
   na 100 dielov zmesi
• Spracovateľnosť: 30 minút (pri ručnom spracovaní 15 minút)
• Pochôdznosť: 3 hodiny
• Povolená aplikačná hrúbka: od 1 do 15 mm

• Príklady použitia: vyrovnanie a vyhladzovanie poterov, 
   samonivelizačných podláh na báze síranu vápenatého, 
   xylolitu a liateho asfaltu 
• Miešací pomer: 24-26 hmotnostných dielov vody 
   na 100 dielov zmesi
• Spracovateľnosť: 10-15 minút 
• Pochôdznosť: 30-45 minút
• Povolená aplikačná hrúbka: od 1 do 15 mm

• Max. veľkosť zrna: 0,5 mm
• Miešací pomer: 15-16 hmotnostných dielov vody 
   na 100 dielov zmesi
• Spracovateľnosť: 10 minút (pri +23°C)
• Min. aplikačná hrúbka: 1 mm 
• Max. aplikačná hrúbka: 40 mm

• Príklady použitia: na steny a podlahy pred inštaláciou 
   obkladových prvkov z keramiky a prírodného kameňa. 
• Spracovateľnosť: 20 minút
• Povolená aplikačná hrúbka: od 3 do 30 mm
• Povolená pracovná teplota: +5°C až +35°C
• Technologická prestávka pred inštaláciou obkladových 
   prvkov z keramiky a prírodného kameňa: min. 4 hod, 

PLANITEX D10
Samonivelizačná malta na báze alfa semihydrátu síranu vápenatého, bez obsahu chromanov, s veľmi nízkym 
obsahom organických prchavých zlúčenín VOC, pre použitie v interiéri v hrúbke vrstvy od 1 do 15 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PLANITEX D10 TURBO
Rýchlotvrdnúca, samonivelizačná malta na báze alfa semihydrátu síranu vápenatého, bez obsahu chromanov,  
s veľmi nízkym obsahom organických prchavých zlúčenín VOC, pre použitie v interiéri v hrúbke vrstvy od 1 do 15 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PLANITOP 400  
Rýchlotvrdnúca, tixotrópna, cementová malta s kompenzovaným zmrašťovaním, na opravy poškodených 
betónových konštrukcií a konečnú úpravu povrchov, v hrúbkach vrstvy od 1 mm do 40 mm v interiéri aj exteriéri .

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PLANITOP FAST 330 
Rýchlotvrdnúca, vláknami vystužená, cementová malta na vyrovnávanie podláh a stien v hrúbkach vrstvy  
od 3 mm do 30 mm v interiéri aj exteriéri.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

SAMONIVELIZAČNÉ  
A VYROVNÁVACIE MALTY MAPEI

• Technologická prestávka pred následnou 
   inštaláciou: 24 hodín (pri hrúbke 5 mm)
• EMICODE: EC1 Plus – veľmi nízky obsah emisií
• Farba: biela 
• Aplikácia: oceľovým hladidlom, strojne
• Skladovanie: 12 mesiacov
• Spotreba: 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky vrstvy
• Balenie: vrecia 25 kg

• Technologická prestávka pred následnou 
   inštaláciou: 24 hodín (pri hrúbke 5 mm)
• EMICODE: EC1 – veľmi nízky obsah emisií
• Farba: biela 
• Aplikácia: oceľovým hladidlom, strojne
• Skladovanie: 12 mesiacov
• Spotreba: 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky vrstvy
• Balenie: vrecia 25 kg

• Klasifikácia: EN 1504-3, malta triedy R3 
• Aplikácia: stierkou , murárskou lyžicou
• Skladovanie: 12 mesiacov
• Spotreba: 18,5 kg/m² na 10 mm hrúbky vrstvy
• Balenie: vrecia 25 kg

   v závislosti od okolitej teploty 
• Aplikácia: hladkou stierkou
• Farba: šedá
• Skladovanie: 12 mesiacov
• Spotreba: 1,45 kg/m² na 1 mm hrúbky vrstvy
• Balenie: vrecia 25 kg

C25-F7
SAMONIVELIZAČNÉ 

MALTY

V SÚLADE S EURÓPSKYMI SMERNICAMI

A2  -s1fl
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C25-F7
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SYSTÉMY NA OCHRANU 
POVRCHU BETÓNU

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCÍPY

EN 1504-2

EN 998-1

VYROVNÁVACIE 
A VYHLADZOVACIE MALTY

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 
SMERNICAMI

GP-CS IV
EN 998-1
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SAMONIVELIZAČNÉ MALTY

• Príklady použitia: vyhladzovanie nových i starých 
   povrchov. Vhodné na savé i nesavé povrchy. 
• Spracovateľnosť: 20-30 minút
• Pochôdznosť: 3-4 hodiny
• Povolená aplikačná hrúbka: od 3 do 15 mm
• Technologická prestávka pred následnou 
   inštaláciou: 24-72 hodín v závislosti od druhu podkladu, 

• Príklady použitia: vyhladzovanie povrchov podláh 
   pred inštaláciou obkladových prvkov z keramiky, prírodného 
   kameňa, pružných krytín a dreva
• Spracovateľnosť: 20-30 minút
• Pochôdznosť: 2 hodiny
• Povolená aplikačná hrúbka: od 1 do 10 mm
• Technologická prestávka pred následnou inštaláciou:
   - obkladových prvkov z keramiky, prírodného kameňa, 

• Príklady použitia: vyhladzovanie povrchov podláh pred 
inštaláciou obkladových prvkov z keramiky, prírodného 
kameňa, pružných krytín a dreva
• Spracovateľnosť: 20-30 minút
• Pochôdznosť: 3 hodiny
• Povolená aplikačná hrúbka: od 1 do 10 mm
• Technologická prestávka pred následnou inštaláciou:
   - obkladových prvkov z keramiky, prírodného kameňa,    

• Príklady použitia: vyhladzovanie povrchov podláh 
   pred inštaláciou obkladových prvkov z keramiky, 
   prírodného kameňa, pružných krytín a dreva
• Spracovateľnosť: 30-40 minút
• Pochôdznosť: 3 hodiny
• Povolená aplikačná hrúbka: od 3 do 30 mm
• Technologická prestávka pred následnou inštaláciou:
   - obkladových prvkov z keramiky a prírodného kameňa:   
     12-24 hodín

PLANOLIT 315 
Rýchlotvrdnúca, cementová, samonivelizačná, vyrovnávacia malta vhodná pre hrúbky od 3 do 15 mm,  
určená na použitie v interiéri.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ULTRAPLAN  
Veľmi rýchlo tvrdnúca, cementová samonivelizačná malta pre hrúbku vrstvy od 1 do 10 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ULTRAPLAN ECO  
Veľmi rýchlo tvrdnúca, samonivelizačná malta s veľmi nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín  
VOC pre hrúbku vrstvy od 1 do 10 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ULTRAPLAN MAXI  
Veľmi rýchlo tvrdnúca, cementová samonivelizačná malta vhodná pre hrúbky od 3 do 30 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

   krytiny a hrúbky vrstvy
• Farba: šedá 
• Aplikácia: zubovou stierkou, oceľovým hladidlom
• Skladovanie: 12 mesiacov
• Spotreba: 1,6 kg/m² na 1 mm hrúbky vrstvy
• Balenie: vrecia 25 kg

   pružných krytín a dreva 12 hodín 
• EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
• Farba: ružovo šedá 
• Aplikácia: zubovou stierkou, oceľovým hladidlom, strojne
• Skladovanie: 12 mesiacov
• Spotreba: 1,6 kg/m² na 1 mm hrúbky vrstvy
• Balenie: vrecia 23 kg

   pružných krytín a dreva 12 hodín 
• EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
• Farba: ružovo šedá 
• Aplikácia: zubovou stierkou, oceľovým hladidlom, strojne
• Skladovanie: 12 mesiacov
• Spotreba: 1,6 kg/m² na 1 mm hrúbky vrstvy
• Balenie: vrecia 23 kg 

   - pružných krytín a dreva: 24-72 hodín 
     (v závislosti od hrúbky vrstvy, potrebné zmerať vlhkosť) 
• EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
• Farba: šedá 
• Aplikácia: zubovou stierkou, oceľovým hladidlom, strojne
• Skladovanie: 12 mesiacov
• Spotreba: 1,7 kg/m² na 1 mm hrúbky vrstvy
• Balenie: vrecia 25 kg

V SÚLADE S EURÓPSKYMI NORMAMI

CEMENTOVÉ 
MALTY

C30-F7
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CEMENTOVÉ A ŽIVICOVÉ PODLAHY

7. CEMENTOVÉ A ŽIVICOVÉ 
PODLAHY 
Investori alebo projektanti veľmi často 
vyžadujú v miestnostiach špeciálne 
úpravy a parametre podláh. V závis-
losti od účelu využitia daného priestoru 
je možné meniť vhodnými aplikačnými 
metódami vlastnosti cementového po-
teru alebo betónovej podlahy. Tak ako 
použitie rôznych materiálov, tak aj brú-
senie, leštenie alebo iný spôsob realizá-
cie dokáže zmeniť charakter podlahy a 
tak spraviť každé podlažie jedinečným.

Zvýšenie mechanickej alebo chemic-
kej odolnosti, protiprašný efekt ale-
bo aj zjednodušenie údržby a čistenia 

podlahy v priebehu užívania priestorov 
je možné dosiahnuť  vhodnými impreg-
náciami, uzatváracími nátermi alebo 
povrchovými úpravami (Tab.6). Tieto 
špecifické požiadavky sa dajú naplniť 
výberom vhodného výrobku a jeho apli-
káciou v odporučenej hrúbke. 

Povrchy citlivé na vlhkosť, ako sú po-
tery na báze síranu vápenatého alebo 
potery z horečnatej maltoviny, je možné 
ošetriť impregnáciou, príp. uzatvára-
cím náterom len za predpokladu, že sú 
dostatočne chránené zo spodnej strany 
proti vode a vlhkosti. 

Impregnácie sú svojím charakterom po-
dobné základným náterom, čiže vďaka 
schopnosti uzatvoriť kapilárne póry, 
znížiť nasiakavosť povrchu a zabezpe-
čiť spevnenie povrchovej plochy. Táto 
úprava má obvykle za následok vytvo-
renie nerovnomerného tenkého filmu na 
povrchu. Póry a kapiláry sú vyplnené 
čiastočne alebo úplne. Impregnácie sa 
využívajú hlavne pri minerálnych povr-
choch na cementovej báze. Spojivom 

8.1 IMPREGNÁCIE 
pri tomto type výrobkov sú organické 
polyméry. Impregnácie sa vyznačujú 
nízkou viskozitou, hrúbka aplikácie je 
len niekoľko µm.

8.2 UZATVÁRACIE NÁTERY 
Uzatváracie nátery vytvárajú na povrchu 
betónov alebo cementových poterov film, 
bariéru proti vlhkosti s odolnosťou proti 
opotrebovaniu. Všeobecne platí, že po-
užitím uzatváracích náterov sa zlepšuje 
aj odolnosť proti chemickým vplyvom, 
znižuje sa prašnosť podlahy a zvyšuje sa 
odolnosť proti jej zašpineniu. Aplikáciou 
uzatváracích náterov sa uľahčuje čiste-
nie a údržba povrchov podláh. Hrúbka 
konečného suchého filmu je v rozmedzí  
od  0,1 do 0,5 mm.
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IMPREGNÁCIE - UZATVÁRACIE NÁTERY - POVRCHOVÉ ÚPRAVY

7. CEMENTOVÉ A ŽIVICOVÉ 
PODLAHY Povrchové úpravy, vzhľadom na zvý-

šenú hrúbku a uzatvorenú štruktúru, 
poskytujú vysoký stupeň ochrany proti 
mechanickému a chemickému namá-
haniu. Pred ich aplikáciou musia byť 
povrchy vopred ošetrené vhodným 
základným náterom, ktorého úlohou je 
uzavrieť póry v podklade a pevne spojiť 
jemné prachové častice. Hrúbka su-
chej vrstvy sa pohybuje v rozmedzí od 
0,5 do 5,0 mm. Osobité použitia môžu 
vyžadovať hrúbku väčšiu ako 5 mm. 
Spojivom môže byť napríklad organický 
polymér, organický polymér s cemen-
tom ako prísadou alebo cement modifi-

VÝROBKY MAPEI ÚČEL POUŽITIA SYSTÉMOVÁ SKLADBA PODKLAD FUNKCIA

PROSFAS Spevnenie - Betón
Cementový poter Povrchové spevnenie

MAPEFLOOR FINISH 50 N Ochranný náter ULTRATOP Betón
Cementový poter

Povrchové spevnenie, zvýšenie odolnosti 
proti opotrebovaniu a olejom, protiprašný 
náter

MAPEFLOOR FINISH 52 W Ochranný náter ULTRATOP Betón
Cementový poter

Povrchové spevnenie, zvýšenie odolnosti 
proti opotrebovaniu a olejom, protiprašný 
náter

MAPECOAT I 24 Náterová farba - Betón
Cementový poter

Zvýšenie mechanickej a chemickej 
odolnosti /farebný náter

ULTRATOP 
Vyrovnanie výškových 
rozdielov/finálna 
samonivelizačná malta 

MAPEFLOOR FINISH 50 N
MAPEFLOOR FINISH 52 W

Betón
Cementový poter Vyrovnanie, dizajnová podlaha

MAPEFLOOR EP 19 Opravná malta/ 
priemyselná podlaha MAPECOAT I24 Betón

Cementový poter
Opravy podláh, vyhotovenie ochranných 
vrstiev priemyselných podláh

8.3 POVRCHOVÉ ÚPRAVY  
kovaný disperziou polyméru.
Dlhodobá ochrana betónov a poterov 
bude zabezpečená len v tom prípade, 
ak je vytvorená dostatočná väzba  me-
dzi podkladovou a nášľapnou vrstvou. 
Zvyčajne je to možné zaistiť len radou 
opatrení, medzi ktoré určite patrí správ-
na príprava podkladu ako je brúsenie, 
obrokovanie alebo frézovanie (ak to 
podmienky na stavbe dovoľujú). 

Povrch musí byť pevný, nosný, suchý, 
čistý, zbavený prachu, olejov, mast-
nôt a starých náterov, ktoré by znižo-
vali prídržnosť následne nanesených 

vrstiev. Pri aplikácii povrchových úprav 
sa predpokladá pevnosť v ťahu pod-
kladovej vrstvy min. 1,5 N/mm². Sys-
témy povrchových úprav vyžadujú za-
brániť prieniku vlhkosti zo spodných 
vrstiev. Na dosiahnutie tejto podmienky 
je potrebné zapracovať do systémovej 
skladby vhodnú parozábranu, umiest-
nenú pod poter. Vo výnimočných prípa-
doch, pri použití špeciálnych povrcho-
vých úprav, je povolená mierne zvýšená 
vlhkosť podkladovej vrstvy. Majte však 
vždy na pamäti, že toto riešenie nikdy 
nebude schopné nahradiť funkčnú pa-
rozábranu alebo izoláciu. 

Tab.6 - MAPEI: Impregnácie - Uzatváracie nátery - Povrchové úpravy

• Farba: biela, béžová, svetlo šedá, antracit, červená, štandard
• Miešací pomer: 20-22 dielov vody na 100 dielov Ultratop 
   (hmotnostne) 
• Povolená aplikačná hrúbka: od 5 do 40 mm
• Samonivelizačná schopnosť: áno
• Spracovateľnosť: 15 minút
• Doba tuhnutia: 60 minút
• Pochôdznosť: 3-4 hodiny
• Pevnosť v tlaku po 28 dňoch pri +23°C: ≥ 40 N/mm²

ULTRATOP
Veľmi rýchlo tvrdnúca, samonivelizačná malta na báze špeciálnych hydraulických spojív, na vyhotovovanie  
podláh odolných proti obrusovaniu, pre hrúbku vrstvy od 5 do 40 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

IMPREGNÁCIE - UZATVÁRACIE 
NÁTERY - POVRCHOVÉ ÚPRAVY

• Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch 
   pri +23°C: ≥ 11N/mm²
• Odolnosť proti obrusovaniu podľa BÖHMA 
   po 28 dňoch pri +23°C: 9 cm3/50 cm³
• EMICODE: EC1 – veľmi nízky obsah emisií
• Skladovanie: 12 mesiacov v originálnom uzatvorenom balení
• Aplikácia: manuálne alebo čerpadlom 
• Spotreba: 16,5-17,5 kg/m² na 1 cm hrúbky vrstvy
• Balenie: vrecia 25 kg

C40-F10
CEMENTOVÉ 

POTERY

V SÚLADE S EURÓPSKYMI SMERNICAMI

A9-A2  -s1fl
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IMPREGNÁCIE - UZATVÁRACIE NÁTERY - POVRCHOVÉ ÚPRAVY

• Pomer miešania: zložka A : zložka B = 4 : 1  
• Farba: biela, šedá (RAL 7001), neutrálna
• Povolená pracovná teplota: +5°C až +35°C
• Spracovateľnosť: 30-40 minút
• Doba tuhnutia: 4-5 hodín
• Konečné vytvrdnutie: 3 dni

• Miešací pomer: zložka A : zložka B = 87: 13 
• Farba zmesi: opalizujúca  
• Konzistencia zmesi: tekutá 
• Spracovateľnosť zmesi: 30 minút
• Povrchové oschnutie (pri +23°C a 50% R.V.): 20-35 min. 
• Pochôdznosť (pri +23°C a 50% R.V.): 12 hodín
• Konečné vytvrdnutie: 7 dní                             
• Odolnosť proti obrusovaniu podľa TABERA  
   (po 7 dňoch pri +23°C a 50% R.V. po 1000 

• Miešací pomer: zložka A : zložka B = 4,9: 5,1 
• Farba zmesi: transparentná  
• Konzistencia zmesi: tekutá 
• Obsah sušiny (%): 65
• Hustota zmesi (kg/m³):1040
• Viskozita zmesi (mPa.s): 345
• Tvrdosť Buchholz (DIN 53153)(po 7 dňoch pri +23°C): 111
• Povrchové oschnutie (pri +23°C a 50% R.V.): 6 hodín
• Pochôdznosť (pri +23°C a 50% R.V.): 24 hodín
• Konečné vytvrdnutie: 7 dní                             

• Konzistencia: tekutá 
• Farba: transparentná 
• Doba vysychania: v závislosti od savosti podkladu
• Skladovanie: 24 mesiacov. Chráňte pred mrazom

MAPECOAT I24 
Dvojzložkový, kyselinovzdorný, epoxidový náter na betónové povrchy.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MAPEFLOOR FINISH 52 W 
Dvojzložkový, polyuretánový, uzatvárací náter vo vodnej disperzii, s nízkym stupňom zožltnutia, na zhotovenie 
protiprašnej a protiolejovej úpravy povrchov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MAPEFLOOR FINISH 50 N  
Dvojzložkový, alifatický, transparentný, polyuretánový, uzatvárací náter na savé povrchy.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PROSFAS 
Silikátový spevňovací prípravok bez obsahu rozpúšťadiel, s vysokou penetračnou schopnosťou, na cementové 
povrchy .

TECHNICKÉ ÚDAJE:

• Obsah sušiny (EN ISO 3251) (%): cca 9
• Doba povrchového vyschnutia: 1-2 hodiny 
• Skladovanie: 24 mesiacov
• Aplikácia: valčekom, štetcom, airless nástrekom
• Spotreba: 0,4-0,6 kg/m2 (pre jednu vrstvu)
• Balenie: súprava (A+B) 5 kg

   cykloch, kotúč CS 17 – 1000 g) (DIN 53153)(mg): 50          
• Tvrdosť Buchholz (DIN 53153)(po 7 dňoch): 71 
• Skladovanie: 12 mesiacov v originálnom uzatvorenom  
   balení 
• Aplikácia: mohérovým valčekom, airless nástrekom
• Spotreba: 0,1-0,2 kg/m² v závislosti od pórovitosti 
   povrchu a stupňa nasiakavosti 
• Balenie: súprava (A+B) 5,4 kg

• Odolnosť proti obrusovaniu podľa TABERA  
   (po 7 dňoch pri +23°C a 50% R.V. a 1000 cykloch,
   kotúč CS 17 – 1000 g) (DIN 53153)(mg): 60          
• Skladovanie: 12 mesiacov v originálnom uzatvorenom 
   balení pri teplote od +5°C do +30°C
• Spotreba: 0,08-0,3 kg/m²  pre jeden náter 
• Balenie: súprava 10 kg
   - zložka A: 4,9 kg
   - zložka B: 5.1 kg

• Aplikácia: štetcom, valčekom, konvou
• Spotreba: 0,5-0,7 kg/m² 
• Balenie: 25 kg

EN 1504-2

PI-MC-PR-RC-IR

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 
SMERNICAMI

PRINCÍPY

SYSTÉMY NA OCHRANU 
POVRCHU BETÓNU

EN 1504-2

V SÚLADE S EURÓPSKYMI 
SMERNICAMI

SYSTÉMY NA OCHRANU 
POVRCHU BETÓNU

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCÍPY

IMPREGNÁCIE - UZATVÁRACIE 
NÁTERY - POVRCHOVÉ ÚPRAVY
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TESNIACE TMELY

Na zamedzenie vzniku nekontrolova-
ných trhlín v betónových a poterových 
konštrukciách je nevyhnutné zhotovo-
vať pružné škáry. Cementové materi-
ály všeobecne majú určité chemické 
a mechanické vlastnosti, ktoré súvisia  
s konkrétnym typom deformácie. Nie-
ktoré z nich sa prejavujú okamžite, za-
tiaľ čo niektoré sa objavia až postupom 
času, zvlášť v priebehu vyzrievania zme-
si alebo počas prevádzky (napr. tepelné 
a dynamické zaťaženie). Všeobecne, na 
základe získaných poznatkov možno 
teda skonštatovať, že podlahy sú vy-
stavované vždy určitým deformáciám.  
Z tohto dôvodu je nevyhnutné, zhotovo-
vať v konštrukciách konštrukčné škáry, 
kontrolné (zmrašťovacie) škáry alebo 
medziľahlé dilatačné (deliace) škáry. 

Konštrukčné škáry sú súvislé preru-
šenia zrealizovaných častí konštrukcií, 
ktoré sa zhotovujú vložením  deliaceho 
kusu medzi dve priľahlé časti.  Sú rov-
nakej hĺbky ako konštrukcia a zhotovu-
jú sa v šírke niekoľkých centimetrov. Ich 
úlohou je absorbovať vzniknuté napätia 
v konštrukcii (vplyvom sadnutia zeminy, 
vetra, seizmickej činnosti atď.), funkčné 

VÝROBKY MAPEI POPIS VÝROBKU SPÔSOB APLIKÁCIE TVRDOSŤ 
SHORE A PREDĹŽENIE 

MAPESIL AC Acetátový, silikónový tesniaci tmel Vytláčacia pištoľ 20 max. 25 %

MAPESIL LM Silikónový, tesniaci tmel s neutrálnou reakciou Vytláčacia pištoľ 20 max. 25 %

MAPEFLEX AC4 Akrylový, tesniaci tmel Vytláčacia pištoľ 10 max. 10 %

MAPEFLEX PU21 Dvojzložkový, polyuretánový tesniaci tmel Vyliatie 65 max. 5 %

9.1 TESNIACE TMELY
napätia (ako sú napr. vibrácie, dočas-
né kmitanie atď.) a teplotné napätia  (t.j. 
rozpínanie a zmrašťovanie materiálov 
atď.).

Hĺbka kontrolných  škár je všeobecne 
cca 1/3 hrúbky cementových konglo-
merátov. Vyhotovujú sa po vytvrdnutí 
(zvyčajne 24-48 hodín) dodatočným 
prerezaním za použitia diamantových 
kotúčov. Nevylučujú vznik trhlín spôso-
bených hygrometrickým zmrašťovaním, 
ale napomáhajú riadene ich tvorbe ta-
kým spôsobom, že neprichádza k žiad-
nym, zásadne esteticky rušivým alebo 
funkčným problémom. 

Medziľahlé dilatačné (deliace) škáry sú 
súvislé prerušenia v povrchovej sklad-
be inštalovaných systémov (keramická 
dlažba, prírodný kameň), ktoré majú 
za úlohu pohlcovať vzniknuté tepelné 
expanzie obkladových prvkoch alebo 
iných materiálov, z ktorých sú zrealizo-
vané podlahy.

Pri návrhu vhodnej výplne pružnej škáry 
je potrebné poznať z technických para-
metrov hlavne predpokladané tlakové 

a ťahové napätia pôsobiace na ploche, 
predpokladaný pohyb pôvodnej šírky 
škáry alebo schopnosť predĺženia sa-
motného tesniaceho tmelu. Dôležitý 
vplyv na odporučenie vhodného tmelu 
má  účel využitia daného priestoru a za-
ťaženie podlahy v priebehu prevádzky 
(mechanické alebo chemické). 

Všetky povrchy pripravené na vytes-
nenie musia byť suché, pevné, zbave-
né prachu a nesúdržných častí, olejov, 
mastnôt, vosku, starej farby a hrdze. 
Za účelom dosiahnutia funkčnosti pruž-
nej škáry, je potrebné zabezpečiť voľ-
né predlžovanie a skracovanie tesnia-
ceho tmelu. Z tohto dôvodu je nutné, 
aby tesniaci tmel priľnul iba ku bočným 
stenám škáry, nikdy nie ku dnu škáry. 
Navrhovaný tesniaci tmel (Tab.7) musí 
zohľadňovať maximálny % pohyb pô-
vodnej šírky škáry. Správnu funkčnosť 
pružnej škáry určite ovplyvňuje aj na-
vrhnutý rozmer tesnenej škáry t.j. po-
mer šírka ku hĺbke. Na vydimenzovanie 
hĺbky škáry a na zamedzenie prilepenia 
pružného tmelu ku spodnej hrane škáry 
sa používajú špeciálne povrazce z ex-
pandovaného polyetylénu. 

Tab.7 - Tesniace tmely MAPEI
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TESNIACE TMELY

• Prevádzkové predĺženie: 5%
• Tvrdosť Shore A: 65
• Spracovateľnosť: 45 minút
• Farba: šedá 113 

• Prevádzkové predĺženie: 12,5%
• Modul pružnosti pri 50% predĺžení: 0,20 N/mm²
• Tvrdosť Shore A: 10
• Spracovateľnosť: 5 minút
• Farba: biela, šedá 
• EMICODE: EC1 R – veľmi nízky obsah emisií

• Max. veľkosť zrna: 0,5 mm
• Miešací pomer: 15-16 hmotnostných dielov vody 
   na 100 dielov zmesi
• Spracovateľnosť: 10 minút (pri +23°C)
• Min. aplikačná hrúbka: 1 mm 
• Max. aplikačná hrúbka: 40 mm

• Prevádzkové predĺženie: 25%
• Modul pružnosti pri 100% predĺžení: 0,35 N/mm²
• Tvrdosť Shore A: 20
• Spracovateľnosť: 20 minút
• Farby: 26 farebných odtieňov a transparentná

• Prevádzkové predĺženie: 20%
• Modul pružnosti pri 100% predĺžení:  0,80 N/mm²
• Tvrdosť Shore A: 40
• Spracovateľnosť: 20 minút
• Farby: biela, šedá 113  

MAPEFLEX PU21
Dvojzložkový, samonivelizačný, tesniaci tmel na báze epoxi-polyuretánovej živice, na utesnenie škár v podlahách 
vystavených pohybom do 5%.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MAPEFLEX AC4 
Akrylový, pretierateľný, tesniaci tmel pre škáry vystavené pohybom do 12,5%.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MAPESIL LM   
Neutrálny, silikónový tesniaci tmel odolný proti plesniam, s technológiou BioBlock®, pre škáry vystavené  
pohybom do 25%, na prírodný kameň a mramor.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MAPESIL AC  
Čistý, acetátový, silikónový tesniaci tmel, odolný proti plesniam, s technológiou BioBlock®,  
pre škáry vystavené pohybom do 25%.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MAPEFLEX MS45   
Jednozložkový, pružný, tixotropný, rýchlotvrdnúci tesniaci tmel a lepidlo na báze silanových polymérov,  
s vysokým modulom pružnosti. Vhodný i na vlhké povrchy.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

TESNIACE TMELY MAPEI

• Aplikácia: liatím
• Spotreba: 0,15 kg/bm (rozmer škáry 10 x 10 mm)
• Balenie: súprava 5 kg (A+B)

• Aplikácia: vytláčacou pištoľou, stierkou, bezvzduchovým 
   čerpadlom
• Spotreba: 3,1 bm z  kartuše 300 ml 
   (rozmer škáry 10 x 10 mm)
• Balenie: kartuša 310 ml

• Klasifikácia: EN 1504-3, malta triedy R3 
• Aplikácia: stierkou , murárskou lyžicou
• Skladovanie: 12 mesiacov
• Spotreba: 18,5 kg/m² na 10 mm hrúbky vrstvy
• Balenie: vrecia 25 kg

• Aplikácia: vytláčacou pištoľou
• Spotreba: 3,1 bm z 310 ml kartuše  
   (rozmer škáry 10 x 10 mm)
• Balenie: kartuša 310 ml

• Aplikácia: vytláčacou pištoľou
• Spotreba: 3 bm z 300 ml kartuše  
   (rozmer škáry 10 x 10 mm)
• Balenie: kartuša 300 ml

EN 15651

EN 15651

EN 15651
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TESNIACE TMELY

• Prevádzkové predĺženie: 25%
• Modul pružnosti pri 100% predĺžení:  0,33 N/mm²
• Tvrdosť Shore A: 65
• Spracovateľnosť: 25 minút
• Farba: biela, šedá  

• Prevádzkové predĺženie: 20%
• Modul pružnosti pri 100% predĺžení:  0,80 N/mm²
• Tvrdosť Shore A: 40
• Spracovateľnosť: 60 minút
• Pochôdznosť: po 4 hodinách
• Farba: 
   - biela, šedá 111, šedá 113, čierna (kartuše 300 ml)

• Čakacia doba pred následnou aplikáciou tmelu:  
   po 60 minútach
• Farba: transparentná slamová 

• Čakacia doba pred následnou aplikáciou tmelu: 
   po 40 minútach
• Farba: hnedá

• Objemová hmotnosť: 40 kg/m³
• Priemer a balenie:
Ø6 mm, krabica 550 m
Ø10 mm, krabica 550 m

MAPEFLEX PU40 
Jednozložkový, tesniaci tmel na báze polyuretánovej živice s nízkym modulom pružnosti,  
pre škáry vystavené pohybom do 25%.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MAPEFLEX PU45  
Jednozložkový tesniaci tmel na báze polyuretánovej živice, s vysokým modulom pružnosti,  
pre škáry vystavené pohybom do 20%.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PRIMER FD   
Jednozložkový, základný náter pred aplikáciou silikónových, polyuretánových tesniacich tmelov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PRIMER M  
Jednozložkový, základný náter na savé a nesavé povrchy, bez obsahu rozpúšťadiel, pred aplikáciou 
polyuretánových tesniacich tmelov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MAPEFOAM   
Extrudovaný, polyetylénový, penový povrazec s uzavretými pórmi, na správne vydimenzovanie rozmerov 
dilatačných škár.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

• Aplikácia: vytláčacou pištoľou
• Spotreba: 
   - 3 bm z 300 ml kartuše (rozmer škáry 10 x 10 mm)
   - 6 bm zo „salámového“ balenia (rozmer škáry 10 x 10 mm)
Balenie: kartuša 300 ml, „salámové“ balenie 600 ml

   - šedá 111, čierna („salámové“ balenie 600 ml)
• EMICODE: EC1 R – veľmi nízky obsah emisií
• Aplikácia: vytláčacou pištoľou
• Spotreba: 
   - 3 bm z 300 ml kartuše (rozmer škáry 10 x 10 mm)
   - 6 bm zo „salámového“ balenia (rozmer škáry 10 x 10 mm)
• Balenie: kartuša 300 ml, „salámové“ balenie 600 ml

• Aplikácia: štetcom
• Spotreba: 3-9 g (škára s hĺbkou 1 cm)
• Balenie: fľašky 200 g

• Aplikácia: štetcom
• Spotreba: 1,5-2 g (škára s hĺbkou 1 cm)
• Balenie: fľašky 250 g

EN 15651
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UTESNENIE TRHLÍN A ŠKÁR INJEKTÁŽNYMI ŽIVICAMI

9.2 UTESNENIE TRHLÍN A  
ŠKÁR INJEKTÁŽNYMI ŽIVICAMI 
Ak sa nepredpokladá žiadny dodatoč-
ný pohyb trhliny v betónovej konštrukcii 
alebo potere, je možné pristúpiť k mo-
nolitickému vytesneniu trhliny. Na tento 

účel sa používajú reaktívne živice, vyrá-
bané z epoxidovej alebo polyesterovej 
bázy. Jedná sa o dvojzložkové výrobky, 
vytvrdzujúce chemickou reakciou vznik-

nutou po zamiešaní oboch zložiek. Prá-
ce sa vykonávajú pomocou injektáže 
alebo voľným vyliatím zamiešanej zmesi 
do vopred očistenej, suchej trhliny. 

• Konzistencia: zložka A: tekutá pasta, zložka B: tekutá pasta
• Farba: zložka A: čierna, zložka B: biela
• Miešací pomer: zložka A : zložka B = 3 : 1
• Doba vytvrdnutia: 24 hodín
• Spracovateľnosť: 60 minút
• Doba zavädnutia: 5 hodín

• Konzistencia: tekutá
• Farba: žltá transparentná
• Miešací pomer: 3 : 1
• Čakacia doba pred nanesením ďalšieho náteru 
   Primer MF: 12-24 hodín 

• Konzistencia: zložka A: tekutá pasta, zložka B: tekutá pasta
• Farba: zložka A: šedá, zložka B: biela
• Miešací pomer: zložka A : zložka B = 500 : 8
• Doba vytvrdnutia: 20-30 minút
• Spracovateľnosť: 7 minút
• Skladovanie: 12 mesiacov

• Miešací pomer: zložka A : zložka B = 3 : 1
• Spracovateľnosť: 35 minút (pri +23°C)
• Min. hrúbka vrstvy: 1-2 mm
• Klasifikácia: EN 1504-4
• Skladovanie: 24 mesiacov
• Aplikácia: stierkou
• Spotreba: 1,65-1,75 kg/m² na 1 mm hrúbku vrstvy 

EPORIP
Dvojzložkové, epoxidové lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, pre monolitické utesnenie trhlín  
a napojenie nového a starého betónu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PRIMER MF 
Dvojzložkový, epoxidový základný náter bez obsahu rozpúšťadiel, určený pre výrobky zo skupiny MAPEFLOOR,  
na spevnenie betónových povrchov a ako bariéra proti vzlínajúcej vlhkosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

EPORIP TURBO   
Dvojzložková, polyesterová živica s veľmi rýchlym priebehom vytvrdzovania, na monolitické vytesnenie  
trhlín v poteroch.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ADESILEX PG1    
Dvojzložkové, tixotrópne, epoxidové lepidlo na konštrukčné lepenie.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

• Skladovanie: 24 mesiacov
• Aplikácia: štetcom, stierkou alebo liatím
• Spotreba: 
   - pri použití ako adhézny mostík: 0,5-1,2 kg/m²
   - pri výplni trhlín: 1,35 kg/l vyplňovanej dutiny
• Balenie: súprava 2 kg, 10 kg

• Čakacia doba pred nanesením vyrovnávacej vrstvy: 
   24-48 hodín
• Aplikácia: štetcom
• Spracovateľnosť: 90 minút 
• Spotreba: 0,2-0,3 kg/m² 
• Balenie: súprava 6 kg (A+B)

• Aplikácia: liatím
• Spotreba: pri výplni trhlín: 1,7 kg/l vyplňovanej dutiny
• Balenie: plechovky 508 g 
   - zložka A: 500 g
   - zložka B: 8 g

• Balenie: 
   Súprava 2 kg
   - nádoba zložka A: 1,5 kg
   - nádoba zložka B: 0,5 kg
   Súprava 6 kg
   - nádoba zložka A: 4,5 kg
   - nádoba zložka B: 1,5 kg

EN 1504-4

V SÚLADE S EUOPSKYMI 
SMERNICAMI

KONŠTRUKČNÉ LEPENIE

EN 1504-4

V SÚLADE S EUOPSKYMI 
SMERNICAMI

KONŠTRUKČNÉ LEPENIE
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SUPERPLASTIFIKAČNÉ PRÍSADY 

9.2 UTESNENIE TRHLÍN A  
ŠKÁR INJEKTÁŽNYMI ŽIVICAMI 

10. SUPERPLASTIFIKAČNÉ 
PRÍSADY 

Použitie plastifikačných prísad pri prí-
prave poterových zmesí umožňuje 
skrátiť čakaciu dobu pred následnou 
inštaláciou podlahových krytín. Vďaka 
týmto prísadam sa znižuje množstvo 
zámesovej vody a zlepšuje sa spraco-

vateľnosť zmesi pri realizácii. Spotreba 
prísady sa odvíja od množstva cemen-
tu,  použitého pri výrobe cementového 
poteru a druhu použitej prísady a po-
hybuje sa v rozmedzí od 0,5 do 1,5%.  
Správne zvolená prísada umožňuje rea-

lizáciu poterov i v zimných, chladnejších 
mesiacoch. Superplastifikačné prísady 
sú vhodné aj pri príprave cementových 
poterov so zabudovaným systémom 
podlahového vykurovania. 

• Konzistencia: tekutá
• Farba: hnedá 
• Obsah sušiny (%): 40
• Hustota: 1,20 g/cm³ 

• Konzistencia: tekutá
• Farba: tmavo hnedá 
• Hustota: 1,11 – 1,17 g/cm³ 
• Obsah alkálií: < 7,5%

MAPEFLUID N200
Superplastifikačná prísada a výrobu cementových poterov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MAPEFLUID FM NA  
Superplastifikačná prísada a výrobu cementových poterov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

• Obsah alkálií: < 6%
• Obsah chloridov: < 0,1%
• Dávkovanie: 0,5-1,5 kg na 100 kg cementu
• Balenie: 25 kg, 10 kg a 1 kg

• Obsah chloridov: < 0,1%
• Dávkovanie: 0,2-2,5 kg na 100 kg cementu
• Balenie: 25 kg, 220 kg, 1000 kg
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POZNÁMKY
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VIAC NEŽ 75 ROKOV NA TRHU A VŽDY S CIEĽOM POSKYTOVAŤ PROFESIONÁLNE RIEŠENIA.  
MAPEI AKO JEDNOTKA NA TRHU JE ZALOŽENÁ NA ŠPIČKOVOM KNOW-HOW. 

Mapei je na trhu už viac ako 75 rokov a zohráva dôležitú úlohu na malých aj veľkých stavbách a projektoch 
reštaurovania a pamiatkovej ochrany budov, ktoré sú súčasťou kultúrneho a umeleckého dedičstva Talianska  
aj celého sveta. Príbeh Mapei má samozrejme úzke puto s krajinou, v ktorej spoločnosť vznikla, s Talianskom.  
Je taktiež príbehom spoločnosti, ktorá pôsobí na celom svete s mimoriadnym úspechom, pripravená čeliť 
výzvam nového milénia.

To všetko vďaka dobre premyslenej firemnej filozofii: špecializácia vo svete stavebníctva, internacionalizácia, 
výskum a vývoj neustále technologicky dokonalejších produktov, na mieru šité služby a podpora našich zákazníkov, 
tímová práca, ohľad na zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov a starostlivosť oddelení ľudských zdrojov.

SVET
MAPEI. 
KVALITA A  
HODNOTY 
V BUDOVANÍ.



SVETOVÁ JEDNOTKA 
AKO KONKURENČNÁ 
VÝHODA.

MILIÁRD EUR 
CELKOVÉHO 
OBRATU

TOVÁRNÍ NA 5 KONTINENTOCH 
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