
 

 

CEMFLOW – Cementový litý potěr 

 CEMFLOW je cementový potěrový materiál pro vnitřní použití ve stavbách, vyráběný na 
centrální výrobně a na stavbu dopravovaný autodomíchávačem. CEMFLOW je vhodný i do 
vlhkých prostor, není ale vhodný pro venkovní použití, nebo do prostor cyklicky namáhaných 
mrazem. Díky vysokému obsahu jemných podílů je potěr čerpatelný malým pístovým čerpadlem 
50 mm hadicemi. Litý cementový potěr CEMFLOW se vyrábí dle normy ČSN EN 13 318 
v následujících pevnostních třídách:   
 

CT – C20 – F4 
      CT – C25 – F5 
      CT – C30 – F6 
 
Dle normy ČSN EN 13 318 znamená hodnota uvedená za písmenem C pevnost v tlaku v MPa a 
hodnota uvedená za písmenem F pevnost v tahu za ohybu v MPa. Vrstva z potěru CEMFLOW 
slouží obvykle jako podklad pod nášlapnou vrstvu (PVC, dlažba, koberec, parkety apod.), nebo 
přímo jako nášlapná vrstva (za předpokladu provedení příslušných povrchových úprav) 
 
Použití jako: připojený potěr 

oddělený potěr  
plovoucí potěr 
vytápěný potěr (max. vstupní teplota 45°C)  

Doprava a čerpání: Litý cementový potěr je dodáván v čerstvém stavu autodomíchávačem 
přímo na stavbu. Na místo ukládky se cementový potěr čerpá pístovým 
čerpadlem hadicemi o průměru 50 mm. Maximální dopravní vzdálenost 
pístovým čerpadlem činí 150 m vodorovně, nebo 30 m svisle, za 
předpokladu použití 50 mm hadic v celé délce. Při použití hadic o vyšším 
průměru se maximální dopravní vzdálenost zvětšuje. Konkrétní podmínky 
čerpání na větší vzdálenosti doporučujeme konzultovat s technikem 
čerpadel. 

Ukládka: Zpracování potěru probíhá vlněním speciálními tyčemi (hrazdami). 
Optimálního povrchu a rovné nivelace se dosáhne dvojím vlněním potěru 
do kříže. Při prvním vlnění se nivelační hrazda ponořuje na celou tloušťku 
potěru a při druhém vlnění se hrazda ponořuje pouze na polovinu tloušťky. 
V místě ukládky musí být teplota vyšší než +5°C až do zatvrdnutí směsi. 
Při teplotách vyšších než +30°C je ukládka zakázána. Okrajové dilatační 
pásky musí mít tloušťku minimálně 8 mm. Minimální doporučená tloušťka 
odděleného potěru, plovoucího potěru, nebo vytápěného potěru je 50 mm. 
Tloušťka vytápěného potěru závisí na poloze trubek podlahového vytápění. 
Pro zatížení do 1,5 kN/m2 musí být nad horním lícem trubky vytápění min. 
45 mm potěru. Pod vytápěným potěrem zásadně nejsou vhodné izolační 
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vrstvy se stlačitelností vyšší než 5 mm. Připojený potěr se dá ukládat už od 
35mm tloušťky. Pro správnou funkci připojeného potěru je třeba zajistit 
dobrou soudržnost podkladu s potěrem (např. penetrací). Pro omezení 
smrštění z vysychání (období 5-24 hodin po nalití) je nutné ihned po 
znivelování povrch ošetřit ochranným postřikem, který je součástí dodávky 
a je k vyzvednutí u obsluhy čerpadla. Průměrné dávkování postřiku je 0,1 
l/m2. Konkrétní dávkování závisí na podmínkách v místě ukládky, zejména 
na rychlosti vysychání potěru. Potěr je třeba chránit první tři dny po 
položení před průvanem i přímým slunečním zářením. Je pochozí po cca 
24 hodinách, částečně zatížitelný po cca 3 dnech. V případě, že na 
CEMFLOW bude pokládána nášlapná vrstva, vyžadující soudržnost 
s potěrem, je třeba povrch potěru přebrousit. Hodnota pevnosti v tahu 
povrchových vrstev je z velké míry závislá na kvalitě přebroušení. 
Přebroušení povrchu by se mělo provést po 3 – 5 dnech.  

 
Technické údaje: 
 
Označení receptury CF20 CF25 CF30 
Označení dle ČSN EN 13 318 CT-C20-F4 CT-C25-F5 CT-C30-F6 
Optimální rozliv směsi [cm] 26 + 1 
Maximální rozliv směsi [cm] 28 
Pevnost v tlaku: [MPa] ≥ 20 ≥ 25 ≥ 30 
Pevnost v tahu za ohybu: [MPa] ≥ 4 ≥ 5 ≥ 6 
Mokrá objemová hmotnost[kg/m3] 2100-2300 
Suchá objemová hmotnost: [kg/m3] 2000-2200 
Smrštění [mm/m] max. 0,5 
součinitel roztažnosti: [mm/mK] 0,012 
reakce na oheň:  A 1 
 
 
 
Obecně platné minimální tloušťky cementových nevyztužených potěrů:  
 

• Připojený potěr 
 

Plošné zatížení do 2,0 kN/m2  
 

 Pevnostní třída 
potěru 

Tloušťka 
potěru 

CT – C20 – F4 ≥ 35 mm Při zajištění dostatečné soudržnosti s podkladem 
CT – C25 – F5 ≥ 35 mm 
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• Oddělený potěr 
 

Plošné zatížení do 5,0 kN/m2  
 

 Pevnostní třída 
potěru 

Tloušťka 
potěru 

CT – C20 – F4 ≥ 50 mm Za předpokladu nestlačitelné oddělovací vrstvy 
CT – C25 – F5 ≥ 50 mm 

 
 

• Plovoucí potěr 
 

Plošné zatížení do 2,0 kN/m2  
 

Vlastnosti izolační vrstvy Pevnostní třída 
potěru 

Tloušťka 
potěru 

CT – C20 – F4 ≥ 50 mm Izolační vrstva se stačitelností do 10 mm 
CT – C25 – F5 ≥ 50 mm 

 
Zatížení ≤ 3 kN/m2, bodové zatížení ≤ 2 kN 

 
Vlastnosti izolační vrstvy Pevnostní třída 

potěru 
Tloušťka 

potěru 
CT – C20 – F4 ≥ 60 mm Izolační vrstva tl. ≤ 40mm se stačitelností do 5 mm 
CT – C25 – F5 ≥ 50 mm 
CT – C20 – F4 ≥ 65 mm Izolační vrstva tl. > 40mm se stačitelností do 5 mm 
CT – C25 – F5 ≥ 55 mm 

 
Zatížení ≤ 4 kN/m2, bodové zatížení ≤ 3 kN 

 
Vlastnosti izolační vrstvy Pevnostní třída 

potěru 
Tloušťka 

potěru 
CT – C20 – F4 ≥ 65 mm Izolační vrstva tl. ≤ 40mm se stačitelností do 3 mm 
CT – C25 – F5 ≥ 55 mm 
CT – C20 – F4 ≥ 70 mm Izolační vrstva tl. > 40mm se stačitelností do 3 mm 
CT – C25 – F5 ≥ 60 mm 

 
Zatížení ≤ 5 kN/m2, bodové zatížení ≤ 4 kN 

 
Vlastnosti izolační vrstvy Pevnostní třída 

potěru 
Tloušťka 

potěru 
CT – C20 – F4 ≥ 70 mm Izolační vrstva tl. ≤ 40mm se stačitelností do 3 mm 
CT – C25 – F5 ≥ 60 mm 
CT – C20 – F4 ≥ 75 mm Izolační vrstva tl. > 40mm se stačitelností do 3 mm 
CT – C25 – F5 ≥ 65 mm 
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Pozn: Výše uvedené hodnoty pro plovoucí potěry vychází  z ČSN 74 4505 z roku 2008 a z DIN 
18560-2:2004-4. V některých případech povolují normy nižší tloušťky než 50 mm, ty ale 
nejsou vhodné z hlediska ukládky potěru Cemflow.  

 
  
Spáry Konstrukční dilatační spáry je třeba do potěru převzít. Dále je třeba 

vytvořit spáry ve dveřních prostupech, mezi různými topnými okruhy, 
stejně jako u velikosti polí ≥ 40 m2. Mělo by se zabránit vytvoření ramen 
delších než 6,5 m stejně jako poměru stran většímu než 4:1. Spáry se 
připravují před položením potěru pomocí vhodných spárových profilů. 
Dilatační profily mohou být přes celou tloušťku potěru, nebo mohou 
vytvářet řízenou trhlinu. V určitých případech lze dilatační spáry vytvářet 
proříznutím potěru po zatvrdnutí. Tímto způsobem lze spáry vytvářet 
v prostorách, kde nedochází k rychlému vysychání potěru, nebo kde je 
potěr vyztužen sítí. K proříznutí spár musí dojít co nejdříve po dosažení 
pochozích pevností, nejlépe do 24 hodin. Spáry musí být nařezány ještě 
před vznikem trhlin způsobených smršťováním. Řez musí být minimálně 
do hloubky 1/3 tloušťky potěru. 

Ostatní U konstrukčních zvláštností jako speciální prostorová geometrie, stěny 
rozdělující prostor, odskoky stěn, různé tloušťky potěru, přechody mezi 
vytápěnými a nevytápěnými plochami, atd. je třeba bezpodmínečně 
vyprojektovat spáry. Maximální velikost zrna potěru činí 8 mm. Doba 
zpracovatelnosti cementového potěru činí tři hodiny od namíchání. Na 
stavbě lze přidávat vodu do směsi maximálně v množství  10 litrů/m3 nebo 
plastifikátor v maximálním množství 0,2 litrů/m3 zbývajícího betonu. Jiné 
úpravy směsi jsou možné až po konzultaci s technologem. Maximální 
hodnota rozlivu však nesmí být překročena. Dodatečné dávkování vody  
nebo plastifikátoru musí být poznamenáno na dodacím listu.  

Upozornění:  

Údaje v tomto prospektu se zakládají na našich současných technických znalostech a 
zkušenostech. Neosvobozují zpracovatele kvůli velkému množství různých vlivů při zpracování a 
aplikaci od vlastních zkoušek a kontrol a představují pouze všeobecné směrnice. Právně závazný 
příslib určitých vlastností nebo hodnost pro konkrétní účel použití z toho nelze odvodit. Stávající 
předpisy a zákony musí zpracovatel ve vlastní odpovědnosti dodržovat. V případě dotazů se 
prosím vždy obracejte technologa dodací firmy.  

Platnost 
 
Tento technický list byl vydán 30.1.2009. Vydáním tohoto technického listu ztrácí platnost 
všechny předchozí technické listy. 
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