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VYSYCHÁNÍ LITÝCH POTĚRŮ
V době těsně po aplikaci je nutné ochránit Anhyment i CemFlow proti rychlému odpaření vody – zabránit 

průvanu. V okamžiku, kdy jsou potěry pochozí, je třeba naopak začít s větráním, aby bylo možné dosáh-

nout nejvyšší dovolené vlhkosti pro pokládku nášlapných vrstev.

Nejvyšší dovolené vlhkosti litých samonivelačních potěrů Anhyment a litých cementových potěrů CemFlow 

v době pokládky nášlapných vrstev (dle ČSN 74 4505), určuje následující tabulka.

VYSYCHÁNÍ

Počet výměn vzduchu za hodinu

Nášlapná vrstva CemFlow Anhyment
 (v hmotnostních %)  (v hmotnostních %)

Kamenná, keramická dlažba 5,0 0,5

Lité podlahoviny na bázi cementu 5,0 Nelze provádět

Syntetické podlahoviny 4,0 0,5

Paropropustná textilie 5,0 1,0

PVC, linoleum, guma 3,5 0,5

Dřevěné podlahy, parkety, laminátové podlahy 2,5 0,5

Poznámka: v případě, že je podlaha součástí systému podlahového vytápění, je hodnota nejvyšší dovolené 

vlhkosti v případě CemFlow o 0,5 hmotnostních % nižší a v případě Anhymentu o 0,2 %.

UŽITEČNÉ INFORMACE

TLOUŠŤKA VRSTEV PODLAHY
Tloušťka vrstvy Porimentu je ovlivněná typem použité receptury. Poriment W a WS je možné aplikovat již od 

tloušťky 20 mm. Použití všech ostatních typů je možné od tl. 40 mm.

Tloušťka vrstvy Anhymentu nebo CemFlow je ovlivněna několika faktory. Zejména je to tloušťka tepelné 

a/nebo kročejové izolace, její stlačitelnost, pevnostní třída potěru a požadované zatížení. Přehledné tabul-

ky jsou uvedeny v technických listech výrobků. Obecně platí, že min. tloušťka Anhymentu je 30 mm na 

nestlačitelném podkladu. Minimální tloušťka CemFlow je 50 mm.

AKUSTIKA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
Jedním z nejdůležitějších požadavků na kvalitní podlahový systém je akustika. Vzduchová neprůzvučnost 

(křik, hudba, mluvení) je, zjednodušeně řečeno, nejvíce ovlivněna objemovou hmotností konstrukce.

Kročejové neprůzvučnosti (dupání, kroky, vibrace) lze dosáhnout především vložením pružné mezivrstvy 

do podlahové konstrukce.

Problematika stavební akustiky je velmi složitý obor, a proto jsme pro naše zákazníky připravili akustickou 

studii pro více než 60 typů podlahových souvrství. Požádejte o ni svého dodavatele – je vám k dispozici 

zdarma!

RYCHLOST APLIKACE LITÝCH POTĚRŮ ANHYMENT A CEMFLOW
Rychlost aplikace a zpracování litých potěrů, je nejméně 3x až 4x rychlejší než rychlost zpracování kon-

venčních betonových mazanin. V praxi to znamená, že např. byt o výměře 100 m2 je možné nalít a zpraco-

vat přibližně za 1 hodinu. V případě použití betonových mazanin, to mohou být i více než 4 hodiny. 

Při ploše 1000 m2 je to pak 10 hodin, což je přibližně 1 den, proti 4 dnům s betonovou mazaninou.

Kvalita a rovinatost povrchu litých potěrů Anhyment a CemFlow, pak umožňuje pokládku většiny druhů 

podlahových krytin bez dodatečného vyrovnávání povrchu (stěrkování). To je další časová, ale i finanční 

úspora. U betonových mazanin je často stěrkování nutné.
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PORIMENT NEBO POLYSTYREN?
Nosná konstrukce domu je vždy nějakým způsobem nerovná. Ať již se jedná o klenby, dřevěný strop, 

nebo železobetonovou desku. Tyto nerovnosti je třeba vyrovnat. Navíc je na těchto plochách vedeno velké 

množství rozvodů a instalací. Provádění klasickou technologií – deskovým materiálem – je velmi složité 

a náročné na technologickou kázeň. To je důvod, proč výsledek nemusí být vždy dobrý.

Řešením je cementová litá pěna Poriment, která se jednoduše nalije na nosnou konstrukci, zalije rozvody 

a vyrovná nerovnosti nosné konstrukce. Vznikne tak rovina, která je ideální pro celoplošné položení kro-

čejové izolace a následnou aplikaci konstantní vrstvy litého potěru.

PODLAHOVÉ TOPENÍ
Při použití litých potěrů na systém podlahového vytápění, dochází vlivem tekutosti směsi k dokonalejšímu 

obtečení trubek a lepšímu přenosu tepla do podlahy.

Pozn.:

Uvedená doporučení a informace uvedené v této části, jsou pouze obecnými zásadami a nenahrazují technické listy jednotlivých 

výrobků. Pro správnou realizaci je třeba vycházet z podmínek a doporučení uvedených v technických listech.

Anhyment AE, FE

Beton

Deskový materiál Poriment
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