
Většina nosný konstrukcí, ať již betonových nebo z jiných materiálů, je určitým způsobem nerovná. Může se 
jednat až o rozdíl několika centimetrů. Navíc je na nosné konstrukci často vedeno velké množství rozvodů. 
To vytváří komplikace při aplikaci tepelné a kročejové izolace v podlaze. Velkým problémem je pak vznik 
tepelných a akustických mostů. Řešením je vyrovnání nosného podkladu lehkou cementovou litou pěnou 
Poriment, která zalije rozvody a vytvoří vhodný podklad pro správné položení kročejové izolace a následné 
položení litého potěru. Riziko vzniku tepelných a zvukových mostů je potom minimální. Poriment se často 
používá také jako spádová vrstva plochých střech a teras. Výhodou je velmi snadná manipulace a vysoká 
rychlost ukládky.

POUŽITÍ
Poriment je určen k vyrovnávání nosných konstrukcí a k ochraně rozvodů vedených v podlaze. Využijete 
jej také na plochých střechách a terasách, kde se z něj tvoří spádové vrstvy. Porimentem se také vyplňují 
různá „hluchá“ místa konstrukce stavby. 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.

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
Ve smluveném čase je směs dopravena na stavbu, kde se skládá do speciálního dieselového čerpadla. 
Některé typy Porimentů se v čerpadle dále domíchávají s přísadami a polystyrénovými perlami. Tím je 

zaručena minimální dopravní náročnost, vysoká rychlost realizace a kvalita výsledného produktu. 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. V případě střech ji zpracují do požadovaného spádu. Za den je tak možné nalít plochu 
až 1500 m2. Po skončení práce se zařízení ze stavby ihned odváží – zůstane jen hotový Poriment!

TECHNICKÉ INFORMACE
Průměr hadic čerpadla: 50 mm
Výkon čerpadla: cca 15 m3/hod. (při tloušťce vrstvy 40 mm = 375 m2 plochy/hod.)

VÝHODY
� vyrovnání nerovností podkladu

� velmi rychlá realizace

� nízká objemová hmotnost

� bez použití ocelové výztuže

� minimální riziko akustických mostů

� 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 lité směsi Min. pevnost Objemová
  v tlaku hmotnost
  po 28 dnech

Poriment P - 300 Cementová pěna s polystyrenem 0,3 MPa +/- 300kg/m3

Poriment P - 400 Cementová pěna s polystyrenem 0,4 MPa +/- 400kg/m3

Poriment P - 500 Cementová pěna s polystyrenem 0,5 MPa +/- 500kg/m3

Poriment PS - 500 Cementová pěna s polystyrenem – sklon 0,4 MPa +/- 500kg/m3

Poriment W - 600 Cementová pěna 1,2 MPa +/- 600 kg/m3

Poriment WS - 700 Cementová pěna – sklon 2 MPa +/- 700 kg/m3

NÁŠ TIP
Značení Porimentu je jednoduché:

� Poriment – cementová litá pěna

� Písmeno za názvem – typ směsi

 P –  s polystyrenem

 W – watter, tekutá suspenze 
  bez polystyrenu

 S –  určeno do sklonu

� Číslo za písmenem – objemová 
 hmotnost v kg (v zatvrdlém stavu)

Na požádání připravíme také speciální 
recepturu, podle vašich individuálních 
požadavků.
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CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY

CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY 
S POLYSTYRENEM

Poriment – spádová vrstva střechy

Hotový Poriment - podlaha Skladba podlahy

Lití Porimentu – spádová vrstva

střechy

Detail zalití rozvodů v podlaze

výplně

podlahy
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