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Základní vlastností podlahové konstrukce je rovinatost a pevnost. Dlažba, parkety, laminátová podlaha, 

koberec, PVC, ... – všechny tyto povrchy vyžadují perfektně rovný a pevný podklad. Litý samonivelační 

potěr Anhyment tyto požadavky splňuje. Tvoří roznášecí desku podlahové konstrukce s rovinatostí povrchu 

2 mm na 2 m. Přímo na jeho povrch se  aplikují téměř všechny nášlapné vrstvy. Zvolte si sami vhodný typ 

Anhymentu – na bázi anhydritu, nebo na bázi alfa sádry.

POUŽITÍ
Anhyment je určen k vytváření vnitřních podlahových konstrukcí bez použití ocelové výztuže. Většinu 

nášlapných vrstev je možné aplikovat bez dodatečného vyrovnávání povrchu – stěrkování. Je možné jej 

využít na všech typech staveb – rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, obchodní centra, 

nemocnice, školy, a mnoho dalších. Výhodné je použití při rekonstrukcích i v novostavbách. Velmi vhodný 

je také pro zalití trubek podlahového vytápění.

OBJEDNÁNÍ
Není nic jednoduššího! Jednotlivé dodávky se objednávají telefonicky na centrálním dispečinku.

VÝROBA
Směsi se vyrábějí na specializované maltárně, odkud se dovážejí na stavbu autodomíchávači. Směs je 

dávkována s vysokou přesností.

DOPRAVA
Přesnost je naší doménou! Ve smluveném čase vám objednaný druh a množství Anhymentu zavezeme 

na stavbu, kde jej složíme do vysoce výkonného dieselového čerpadla, které přistavíme včetně obsluhy. 

Směs se dále čerpá gumovými hadicemi. Délka hadic může být až 200 m v horizontálním směru nebo až 

100 m ve vertikálním směru.

ZPRACOVÁNÍ
Čerstvou tekutou směs čerpadlo přečerpá na určené místo, kde ji pracovníci velmi rychle zpracují do 

požadované roviny. Za den je tak možné nalít plochu až 1500 m2. Po skončení práce se zařízení ze stavby 

ihned odváží – zůstane jen hotová podlaha, která je do 48 hodin pochozí!

TECHNICKÉ INFORMACE
Průměr hadic čerpadla: 50 mm

Max. výkon čerpadla: cca 15 m3/hod. (při tloušťce vrstvy 40 mm = 375 m2 podlahové plochy/hod.)

Realizace bez zdrojů elektrické energie a vody na stavbě.

VÝHODY
� vynikající rovinatost povrchu

� velmi rychlá realizace

� bez použití ocelové výztuže

� úspora nákladů – bez stěrkování, 

 menší tloušťka potěru (od 30 mm)

� úspora času a pracovníků

� úspora elektrické energie a vody 

 na stavbě

� operativní řešení jednotlivých dodávek

� bez trvalých a drahých záborů místa

� bez složitých strojních zařízení 

 na stavbě

� realizace i v místech s dokončenými 

okolními prostory

Podrobné informace naleznete 

v technických listech.

Název Druh směsi Třída Min. pevnost Min. pevnost 
  dle ČSN EN v tlaku v tahu
   po 28 dnech po 28 dnech

Anhyment AE 20 Anhydritový litý potěr CA-C20-F4 20 MPa 4 MPa

Anhyment AE 30 Anhydritový litý potěr CA-C30-F5 30 MPa 5 MPa

Anhyment FE 20 Alfa sádrový litý potěr CA-C20-F4 20 MPa 4 MPa

Anhyment FE 30 Alfa sádrový litý potěr CA-C30-F5 30 MPa 5 MPa

NÁŠ TIP
Vyzkoušejte také Anhymnet FE na bázi 

alfa sádry. Je ještě více odolný extrémním 

podmínkám na stavbě!
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LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR

Hotový litý potěr Anhyment

Lití na trubky podlahového vytápění Skladba podlahy

Nivelizace povrchu

podlahy

Zpracovaný litý potěr Anhyment
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