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1. Úvod
1.1.

Definice podlahových vrstev

Podlaha – sestava podlahových vrstev uložených na nosném podkladu (napĜ. na stropu, nebo jiné nosné
konstrukci) a zabudovaných podlahových prvkĤ, dilataþních a pracovních spár, které zajišĢují požadované
funkþní vlastnosti podlahy.
OddČlovací vrstva – vrstva, která zamezuje spojení mezi potČrem a podkladem
Spojovací vrstva – vrstva, která zlepšuje pĜídržnost potČru k podkladu
Vyrovnávací vrstva – vrstva sloužící k vyrovnání nerovností a výškových rozdílĤ v podkladu nebo kolem
potrubí a upravující výšku povrchu
Roznášecí vrstva – vrstva umožĖující rozptýlení lokálnČ (napĜ. bodovČ) pĤsobícího namáhání do rozmČrovČ
pĜíznivČjší plochy
Izolaþní vrstva – vrstva zajišĢující požadované tepelnČizolaþní, popĜ. akustické vlastnosti podlahy
Spádová vrstva – vrstva zajišĢující požadovaný sklon nášlapné vrstvy podlahy
Nášlapná vrstva – nejvýše položená vrstva podlahy, zajišĢující nČkteré požadované funkce podlahy jako napĜ.
vzhled, barevnost, þistitelnost, obrusnost, protiskluznost apod. Souþástí této vrstvy je i pojivo (lepidlo, tmel),
kterou se nášlapná vrstva pĜipevĖuje ke spodní vrstvČ.
Podlahovina – výrobek pro nášlapnou vrstvu podlahy, bućto zhotovovaný na místČ aktivací a vytvrzením
pĜíslušných smČsí, nebo pokládkou pĜedem vyrobených podlahových krytin (pásĤ, dlaždic, vlysĤ,panelĤ )
PotČr – vrstva nebo vrstvy potČrového materiálu pokládané na stavbČ, spojené nebo nespojené s podkladem
nebo nanesené na dČlicí nebo tlumicí vrstvu pro zabezpeþení jednoho nebo více následujících požadavkĤ:
dosažení pĜedepsané výšky, umožnČní koneþné úpravy povrchu podlahy a k bezprostĜednímu požití
Cementový potČr – potČr, v nČmž je hlavním pojivem cement
RoztĜídČní potČrĤ podle technologie provádČní:
Klasický potČr – smČs, která po rozprostĜení do plochy samovolnČ nevytváĜí vodorovný povrch
Litý potČr – potČr, který vzniká samovolným rozlitím
Poznámka: jako lité potČry se þasto oznaþuje skupina potČrĤ vyrábČných na anhydritové bázi, je-li potĜeba
je vymezit oproti skupinČ roztíraných potČrĤ na bázi cementu.
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1.2.

Konstrukþní systémy potČrĤ
okrajová dilataþní
páska

Spojený potČr – potČr bezprostĜednČ spojený
s podkladem (pĜímým kontaktem, nebo
pomocí spojovací vrstvy) v celé ploše tak,
že je vylouþen vzájemný vodorovný posun
na rozhraní podklad/potČr. PĜípadné vodorovné pohyby potČru a podkladu musí být
shodné
a všechna
napČtí
vznikající
z technologických a teplotních tvarových
zmČn, provozu apod. zachycuje celé
spĜažené souvrství potČru a podkladu.

- potČr
- penetraþní nátČr
- podklad

PotČr na oddČlovací vrstvČ – potČr v celé
ploše oddČlený od podkladu oddČlovací
vrstvou (nejþastČji tenkou fólií) tak, že není
vylouþen
vzájemný
vodorovný
posun
na rozhraní podklad/potČr. PĜípadné vodorovné pohyby potČru a podkladu nemusí být
shodné, vodorovná napČtí v jedné vrstvČ
nepĤsobí na vrstvu druhou. PotČr je vhodným
zpĤsobem oddČlen i od ohraniþujících
a prostupujících konstrukcí. OddČlený potČr
se používá pro podlahy bez nárokĤ
na zvýšenou neprĤzvuþnost.

okrajová dilataþní páska
s integrovanou fólií
- potČr
- separaþní fólie
- podklad

okrajová dilataþní páska
s integrovanou fólií
- potČr
- separaþní fólie
- izolaþní vrstva
- vyrovnávací vrstva
- podklad

Plovoucí potČr – potČr v celé ploše zcela
oddČlený od podkladu pomocí izolaþní vrstvy
(tepelnČ izolaþní nebo akustické) a od ohraniþujících a prostupujících konstrukcí oddČlený pomocí okrajových dilataþních páskĤ.
Pevná a tvarovČ stálá deska potČru tvoĜí
s izolaþní vrstvou kmitající mechanismus tlumící vibrace a zlepšující kroþejovou neprĤzvuþnost podlahy.

okrajová dilataþní páska
s integrovanou fólií
- potČr
- separaþní fólie
- izolaþní vrstva
- vyrovnávací vrstva
- podklad

VytápČný potČr – potČr zahrnující systém
podlahového vytápČní. Zpravidla se provádí
jako plovoucí potČr na tepelnČ izolaþní vrstvČ.

rozvod
podlahového
vytápČní
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1.3.

Spáry v potČrech

Spáry – oddČlující mezery v þásti nebo v celé
tloušĢce potČru nebo jiné stavební þásti.
Pracovní spára – spára provedená pĜi
pĜerušení práce nebo na konci pracovního
dne nebo na okraji pracovního pole.
Konstrukþní spára – spára probíhající
stavební konstrukcí, která se vždy provede
i ve vrstvČ potČru, a to ve stejném místČ
a o stejné šíĜce. Konstrukþní spára probíhající
i ve vrstvČ potČru v nČm plní funkci dilataþní
spáry.
Pohybová spára – spára umožĖující volné
a nezávislé pohyby jednotlivých desek potČru,
zpĤsobené smršĢováním nebo zmČnou
rozmČrĤ desek pĜi kolísání teplot. Provádí
se u oddČlených a plovoucích potČrĤ, a to
na celou výšku prĤĜezu potČru. VyplĖuje
se pružným materiálem o požadované tloušĢce a stlaþitelnosti.
Okrajová spára – spára mezi potČrem a pĜilehlým stavebními prvky. (napĜ. na styku
se zdí nebo po obvodČ prostupujících konstrukcí)

SmršĢovací spára – spára v þásti tloušĢky
potČru vytvoĜená pro kontrolované sledování
nepravidelných smršĢovacích trhlin nebo
délkových zmČn zpĤsobených smršĢováním.
Provádí se v horní þásti prĤĜezu zhruba
do 1/3 – 1/2 tloušĢky þerstvého potČru.

Pozn. ProvádČní konstrukþní spáry
následné
trhliny

chybnČ

správnČ
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2. Produkty pro Baumit potČry
Materiály používané v systémech potČrĤ Baumit jsou vzájemnČ sladČny z hlediska chemických a fyzikálnČ
mechanických vlastností. Používání pĜísad je pĜípustné pouze v nČkterých pĜípadech a vždy je nutné Ĝídit se
pĜíslušnými technickými listy výrobku.

Cementové potČry:
2.1.

Baumit základ
(Baumit Grund)
Základní nátČr na silnČ nebo nerovnomČrnČ nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit
potČrĤ, samonivelaþních stČrek na cementové i sádrové bázi, hydroizolací a lepidel Baumit
Baumacol, vhodný i na podlahové vytápČní.
2

spotĜeba:
vydatnost:
balení:

2.2.

cca 0,15 kg/m
2
cca 6,6 m /1 kg hmoty
25; 5 kg plastový kanystr

Baumit Super základ
(Baumit SuperGrund)
Základní nátČr na nenasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potČrĤ, samonivelaþních
stČrek na cementové i sádrové bázi, hydroizolací a lepidel Baumit Baumacol, vhodný i na
podlahové vytápČní.
2

spotĜeba:
vydatnost:
balení:

2.3.

cca 0,15 kg/m
2
cca 6,6 m /1 kg hmoty
5 kg plastový kbelík

Baumit potČr E 225
(Baumit Estrich E 225)
Suchý cementový potČr (EN 13813, CT-C20-F5) pro betonové podlahy vhodný též pro podlahové
vytápČní.
zrnitost:
spotĜeba:
vydatnost:
balení:

2.4.

4 mm
cca 20 kg/ m2/cm
2
cca 2 m / pytel pĜi tloušĢce potČru 1 cm
40 kg pytel, 35 pytlĤ/pal. = 1400 kg
25 kg pytel, 54 pytlĤ/pal.= 1350 kg
volnČ ložené - silo

Baumit potČr E 300
(Baumit Estrich E 300)
Suchý cementový potČr (EN 13813, CT-C30-F6) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky,
vhodný též pro podlahové vytápČní.
zrnitost:
spotĜeba:
vydatnost:
balení:

2.5.

4 mm
2
cca 20 kg/ m /cm
2
cca 2 m / pytel pĜi tloušĢce potČru 1 cm
40 kg pytel, 35 pytlĤ/pal. = 1400 kg
volnČ ložené - silo

Baumit vyztužený potČr E 225
(Baumit FaserEstrich E 225)
Suchý cementový potČr (EN 13813, CT-C20-F5) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky,
vyztužený vlákny, vhodný též pro podlahové vytápČní.
zrnitost:
spotĜeba:

4 mm
cca 20 kg/ m2/cm
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cca 1,25 m2/ pytel pĜi tloušĢce potČru 1

vydatnost:
cm
balení:

2.6.

40 kg pytel, 36 pytlĤ/pal. = 1440 kg

Baumit potČr E 300 Speed
(Baumit SpeedEstrich E 300)
Suchý cementový potČr (EN 13813, CT-C30-F6 –SE1) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky
a pro podlahové vytápČní, za 24 hodin vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev.
zrnitost:
spotĜeba:
vydatnost:
balení:

2.7.

4 mm
2
cca 20 kg/ m /cm
2
cca 1,25 m / pytel pĜi tloušĢce potČru 1 cm
25 kg pytel, 56 pytlĤ/pal. = 1400 kg

Baumit Nivello 10
(Baumit Nivello 10)
Cementem pojená zušlechtČná samonivelaþní stČrka k vyrovnání cementových potČrĤ pĜed
pokládáním dlažby a podlahovin v interiéru. Vhodná též pro podlahové vytápČní.
tloušĢka:
spotĜeba materiálu:
balení:

2.8.

2–10 mm
2
cca 1,5 kg/m /1 mm
25 kg pytel, 48 pytlĤ/pal. = 1200 kg

Baumit Nivello 30
(Baumit Nivello 30)
Cementem pojená zušlechtČná samonivelaþní stČrka k vyrovnání cementových potČrĤ pĜed
pokládáním dlažby a podlahovin v interiéru. Vhodná též pro podlahové vytápČní.
tloušĢka:
spotĜeba materiálu:
balení:

2–30 mm
cca 1,7 kg/m2/1 mm
25 kg pytel, 48 pytlĤ/pal. = 1200 kg

Lité potČry na bázi anhydritu:
2.9.

Baumit základ
(Baumit Grund)
Základní nátČr na silnČ nebo nerovnomČrnČ nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit
potČrĤ, samonivelaþních stČrek na cementové i sádrové bázi, hydroizolací a lepidel Baumit
Baumacol, vhodný i na podlahové vytápČní.
2

spotĜeba:
vydatnost:
balení:

2.10.

cca 0,15 kg/m
2
cca 6,6 m /1 kg hmoty
25; 5 kg plastový kanystr

Baumit Super základ
(Baumit SuperGrund)
Základní nátČr na nenasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potČrĤ, samonivelaþních
stČrek na cementové i sádrové bázi, hydroizolací a lepidel Baumit Baumacol, vhodný i na
podlahové vytápČní.
2

spotĜeba:
vydatnost:
balení:

cca 0,15 kg/m
cca 6,6 m2 /1 kg hmoty
5 kg plastový kbelík
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2.11.

Baumit Alpha 3250
(Baumit Alpha 3250)
Suchý anhydritový potČr (EN 13813, CA-C30-F6) pro strojní zpracování, urþený zejména pro
podlahy se zvýšenými nároky a pro vyšší podlahové výmČry, vhodný též pro podlahové vytápČní.
zrnitost:
tloušĢka:
spotĜeba:
balení:

2.12.

4 mm
od 25 mm
2
cca 18-19 kg/m /cm
silo

Baumit Alpha 3000
(Baumit Alpha 3000)
Suchý anhydritový potČr (EN 13813, CA-C30-F6) pro strojní zpracování, urþený zejména pro
podlahy se zvýšenými nároky a pro vyšší podlahové výmČry, vhodný též pro podlahové vytápČní.
zrnitost:
tloušĢka:
spotĜeba:
balení:

2.13.

2 mm
od 10 mm
cca 18-19 kg/m2/cm
40 kg pytel, 35 pytlĤ/pal. = 1400 kg
volnČ ložené – silo

Baumit Alpha 2000
(Baumit Alpha 2000)
Suchý anhydritový potČr (EN 13813, CA-C20-F5) pro strojní zpracování, urþený zejména pro vyšší
podlahové výmČry, vhodný též pro podlahové vytápČní.
zrnitost:
tloušĢka:
spotĜeba:
balení:

2.14.

4 mm
od 25 mm
cca 18-19 kg/m2/cm
40 kg pytel, 35 pytlĤ/pal. = 1400 kg
volnČ ložené – silo

PĜíslušenství pro potČry Baumit
x Baumit okrajová dilataþní páska (Baumit Randdämmstreifen)
Polyetylénový pásek s integrovanou fólií šíĜe 15 cm.
x
profil 5 x 100 mm, délka 50 m pro potČry bez podlahového vytápČní
x
profil 10 x 100 mm, délka 50 m pro potČry s podlahovým vytápČním
x Baumit papírová fólie (Baumit Schrenzlage)
Impregnovaná papírová fólie na oddČlení potČrĤ a samonivelaþních potČrĤ od podlahových konstrukcí.
spotĜeba:
1,1 m2/ m2 podlahové plochy
balení:
1,6 m x 100 m
x Baumit separaþní fólie PE (Baumit Schrenzlage PE)
Zesílená polyetylénová barevná fólie tloušĢky 100 Pm.
spotĜeba:
1,05 m2/ m2 podlahové plochy
Délka role:
50 m

x podlahový polystyren EPS-T (FuEbodenPolystyrol EPS-T)
Desky z elastifikovaného pČnového polystyrenu pro snížení kroþejového hluku.
délka:
1000 mm
šíĜka:
500 mm
TloušĢka:
15, 20, 25, 30, 35, 40 mm

2.15.

NáĜadí, pomĤcky
x Nivelaþní pĜístroj
x MČĜiþská laĢ
x VymČĜovací trojnožky

x Nivelaþní tyþe
x OdvzdušĖovací válec
x Hadicová vodováha
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3. Kladení potČrĤ na bázi anhydritu
3.1.

Spáry
Konstrukþní spáry

Konstrukþní spáry probíhající stavební konstrukcí se bezpodmíneþnČ provedou i ve vrstvČ potČru, a to
ve stejných místech a o stejných šíĜkách. Konstrukþní spára probíhající i vrstvou potČru v nČm plní i funkci
dilataþní spáry.

Okrajové spáry
Provedou se po obvodČ potČrové desky mezi potČrem a pĜilehlými stavebními prvky (u stČn a po obvodČ všech
konstrukcí prostupujících potČrem), obvykle pomocí pružné okrajové pásky.
Nejmenší tloušĢka pružné okrajové pásky
– u potČrĤ bez podlahového topení :
8 mm
– u potČrĤ s podlahovým topením :
10 mm
U potČrĤ s podlahovým topením má pružná dilataþní páska umožĖovat vodorovné pohyby nejménČ 5 mm.
U bezesparých ploch vČtších rozmČrĤ je tĜeba okrajové spáry odpovídajícím zpĤsobem zvČtšit tak, aby vyhovČly
tepelnČ-dilataþním pohybĤm odpovídajícím koeficientu teplotní roztažnosti potČru Ȝ = 0,011 – 0,016 mm/m.K,
pĜiþemž z bezpeþnostních dĤvodĤ se poþítá, že teplotní zmČna délky probČhne pouze jedním smČrem.
PĜíklad návrhu okrajové dilataþní pásky výpoþtem:
Zadání
Délka desky:
15 m
Koeficient teplotní roztažnosti Į:
0,015 mm/m.K
Teplotní rozdíl (po celou dobu životnosti napĜ. od +15 °C do +45 °C) :
30 K
Stlaþitelnost okrajové dilataþní pásky:
70 %
Výpoþet
Teplotní protažení potČru:
15 x 0,015 x 30 =
Minimální tloušĢka okrajové dilataþní pásky: 6,75 : 0,7 =
Výsledný návrh tloušĢky okrajové dilataþní pásky:

6,75 mm
9,64 mm
10 mm

Má-li okrajová spára plnit též funkci akusticky izolaþní, musí být okrajová páska tvoĜící tuto spáru ke stČnám
bućto pĜilepena nebo pĜichycena hĜebíky þi sponkami v oblasti nad budoucí nášlapnou vrstvou, aby pĜipojovací
prostĜedky nevytváĜely vodicí mosty pro kroþejový hluk.
PĜeþnívající þást dilataþního obvodového pásku smí být odĜíznuta až po zhotovení a vyspárování definitivní
pochozí vrstvy (dlažby, parketových dílcĤ) popĜ. po pĜilepení podlahoviny (textil, guma, korek, plast apod. Díky
tomu se do obvodové dilatace nezanesou zbytky malty, které by jinak vytváĜely nežádoucí lokální zábrany
pohybĤ, vnášely by do potČru nepĜedpokládaná horizontální tahová napČtí a usnadĖovaly by pĜenos
kroþejového hluku do okolních konstrukcí.

Pohybové spáry
Pohybové spáry umožĖují volné a nezávislé pohyby
jednotlivých desek potČru a souþasnČ též snižují pĜenos
kroþejového hluku vrstvou potČru. ProvádČjí se na celou
výšku prĤĜezu potČru pomocí pružného materiálu o nejmenší
tloušĢce 10 mm a stlaþitelnosti min. 5 mm, a pomocí
speciálních profilĤ pĜilepených k podkladu v celé své ploše
tak, aby se zabránilo vteþení mokré potČrové smČsi do spáry.
Aby se zajistila stejná úroveĖ hladin potČrĤ v jedné místnosti,
oddČlených pohybovou spárou, lze v dČlícím profilu vyĜezat
otvory pro sjednocení pĜilehlých hladin. Podmínkou této
úpravy je lití celé místnosti najednou. Po zatuhnutí je nutno
takto vytvoĜené mĤstky proškrábnout, aby se jednotlivé desky
oddČlily.

Foto 1: Sjednocení hladin potČrĤ

PotČr bez podlahového topení – obvykle postaþí provedení tČchto spár pouze z dĤvodĤ zvýšení kroþejové
neprĤzvuþnosti.
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PĜi pĜedpokládaném rozsáhlejším nebo nerovnomČrném oslunČní podlahy (velkými okny nebo
prosklenými stČnami) se doporuþuje tČmito spárami rozdČlit každou plochu o délce vČtší než 20 m. Pohybové
spáry se pĜizpĤsobí geometrii místnosti a rozmČrĤm podlahoviny.
PotČr s þásteþným podlahovým topením je tĜeba tČmito spárami oddČlit vytápČnou plochu od všech
nevytápČných ploch o šíĜce vČtší než 1 m.
PotČr s podlahovým topením:
Jednoduché plochy vČtších rozmČrĤ
x U potČrĤ pod tuhé podlahoviny se doporuþuje rozdČlit každou plochu o hranČ delší než 10 m.
x U potČrĤ pod pružné podlahoviny se doporuþuje rozdČlit každou plochu o hranČ delší než 20 m.
x U potČrĤ pod pružné podlahoviny vytápČných v každém okamžiku v celé ploše a stejnou teplotou (celá
plocha potČru tvoĜí jeden Ĝízený úsek) je možné pohybové spáry vynechat i pĜi rozmČrech nad 20 m.
10 resp. 20 m

spára

Obrázek 1: Jednoduché nerozþlenČné plochy

Foto 2: Prostup podlahového vytápČní spárou

x U potČrĤ s podlahovým vytápČním se doporuþuje uzpĤsobit návrh tak, aby spárou procházelo co nejménČ vedení.
Plochy o pĤdorysu L
Pro zjištČní potĜeby dilatace se celý pĤdorys rozdČlí na jednotlivé obdélníky (stĜední obdélník a ramena)
a stanoví se poloha tČžištČ celého pĤdorysu. Provedení pohybových spár se doporuþuje, jestliže tČžištČ leží:
x uvnitĜ stĜedního obdélníku a vyložení kratšího z ramen je vČtší než 6 m
x uvnitĜ nČkterého z ramen a vyložení kratšího z ramen je vČtší než 3 m
x uvnitĜ nČkterého z ramen a jeho vzdálenost od vnČjšího rohu ramene je vČtší než 3 m
x vnČ pĤdorysné plochy
a) uvnitĜ stĜedního obdélníku

b) uvnitĜ nČkterého z ramen

xS

xS

>3m

c) vnČ pĤdorysné plochy

xS

>3m
>6m

Obrázek 2: Možné polohy tČžištČ u ploch tvaru L

S

Obrázek 3: Urþení polohy tČžištČ u ploch tvaru L
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Plochy o pĤdorysu U
Pro zjištČní potĜeby dilatace se celý pĤdorys rozdČlí na jednotlivé obdélníky (základna a ramena) a stanoví
se poloha tČžištČ celého pĤdorysu. Provedení pohybových spár se doporuþuje, jestliže tČžištČ leží:
x uvnitĜ stĜední þásti základny a vyložení nČkterého z ramen je vČtší než 3 m
x v postranní þásti základny a vyložení protilehlého ramene je vČtší než 3 m
x uvnitĜ nČkterého z ramen
x vnČ pĤdorysné plochy

>3m

>3m

xS

xS

a) uvnitĜ stĜední þásti základny

b) v postranní þásti základny

xS

xS

c) uvnitĜ nČkterého z ramen

d) vnČ pĤdorysné plochy

Obrázek 4: Možné polohy tČžištČ u ploch tvaru U

x
S

Obrázek 5: Urþení polohy tČžištČ u ploch tvaru U
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Plochy s dveĜními prostupy
Aby bylo možné urþit, zda dilatace je nutná nebo ne, je tĜeba nejprve zjistit nejvČtší pĤdorysnou délku potČru.
Provedení pohybových spár v oblasti dveĜních prostupĤ se doporuþuje, jestliže:
x u potČrĤ pod tuhé podlahoviny je tato pĤdorysná délka vČtší než 5 m
x u potČrĤ pod pružné podlahoviny je tato pĤdorysná délka vČtší než 7 m
x navazující místnosti budou nezávisle vytápČny (napĜ. koupelna /ložnice).
nejvČtší pĤdorysná délka

Obrázek 6: Plocha s dveĜními prostupy
Po rozdČlení na dílþí plochy podle výše uvedených údajĤ se opČt posoudí jejich nejvČtší pĤdorysná délka
a pĜípadnČ se provede další rozdČlení dílþích ploch (viz plochy o pĤdorysu L a U).

SmršĢovací spáry
U potČrĤ na bázi anhydritu není tĜeba provádČt smršĢovací spáry.

3.2.

Požadavky na podklad

Únosnost podkladu
Podklad pod potČry musí být dostateþnČ pevný, únosný, tvarovČ a rozmČrovČ stálý.
Rovinnost podkladu
Podklad pod lité potČry smí vykazovat nerovnosti podle tabulky 1:
Tabulka 1:
Vzdálenost bodĤ mČĜení

PĜípustné odchylky od roviny

0,1 m
1,0 m
4,0 m
10,0 m
15,0 m

5 mm
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm

Podklad pod kontaktní potČr
Podklad musí být:
x pevný, bez uvolĖujících se þástic, zbavený prachu, nátČru, zbytkĤ odformovacích prostĜedkĤ a solných
výkvČtĤ
x dostateþnČ drsný, suchý a rovnomČrnČ nasákavý
x ve vodorovné ploše opatĜený penetraþním nátČrem, v místech dilataþních spár musí být osazeny
dilataþní pásky
Podklad nesmí
x být vodoodpudivý.
x obsahovat trhliny, lokální nerovnosti a nehomogenity.
Nad podklad nemají vyþnívat žádné instalaþní rozvody ani kabely. Pokud toto nelze dodržet, je tĜeba nad tČmito
rozvody dodržet pĜíslušnou minimální tloušĢku potČru.
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Podklad pod oddČlený plovoucí potČr nebo potČr na oddČlovací vrstvČ
Podklad nesmí mít žádné vyvýšeniny, které by bránily pohybu vrstvy potČru.
OddČlovací vrstva
x musí být dostateþnČ pevná a musí v co nejvČtší míĜe snižovat tĜení mezi podkladem a potČrem (svým
kluzným povrchem, popĜ. zĜízením dvou oddČlovacích vrstev, vzájemnČ nespojených)
x musí být odolná proti chemickým vlivĤm složek obsažených v potČru ve všech jeho stádiích a nesmí
s nimi reagovat
x nesmí vytváĜet záhyby, které by pozdČji vedly ke vzniku trhlin
x musí být na okrajovou dilataþní pásku napojena pravoúhle bez zaoblení
x nesmí být položena pod fólií okrajového dilataþního pásku
x upevnČní okrajového dilataþního pásku ke svislé konstrukci se provádí mimo tloušĢku litého potČru
x izolaþní vrstvy musí být položeny tČsnČ, bez dutin, nerovnosti podkladu se pĜedem vyrovnají vhodným
materiálem
x z dĤvodu nepĜíznivého stlaþení se nedoporuþuje pokládat desky tepelné a kroþejové izolace ve více
vrstvách
x integrovanou fólii okrajové dilataþní pásky u plovoucích potČrĤ klademe vždy na tepelnou izolaci
(podkladní vrstvu)

chybnČ - zaoblení

chybnČ - záhyby

správnČ

Obrázek 7: Položení separaþní fólie

3.3.

PĜípravné práce

Izolace prostupujících konstrukcí a instalací
Prostupy a okrajové konstrukce se opatĜí okrajovou páskou, kterou pĜipevníme ke konstrukci napĜ. pomocí
spon, vždy však mimo tloušĢku litého potČru. Pokud se pod potČr klade separaþní fólie, doporuþuje se používat
okrajovou dilataþní pásku s integrovanou fólií.

Foto 3, 4: okrajová dilataþní páska s integrovanou fólií
OpatĜení proti korozi
Anhydritový potČr ve vlhkém nevyzrálém stavu zpĤsobuje korozi materiálĤ s obsahem hliníku nebo oceli. Tyto
materiály je nutné vhodnČ chránit pĜed stykem s þerstvým litým potČrem.
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Orientaþní návrh tloušĢky plovoucího potČru (na akustické a/nebo tepelnČ izolaþní vrstvČ)
TloušĢka plovoucího potČru závisí na druhu materiálu litého potČru, vlastnostech izolaþní vrstvy a velikosti
zatížení.
Za správný návrh tloušĢky potČru pĜi zohlednČní všech statických požadavkĤ, budoucích provozních podmínek
a pĜedpokládaných okolností pĜi provádČní je zodpovČdný projektant. Dále uvedené zásady je tedy potĜeba
chápat pĜedevším jako smČrnou informaci, která by mČla projektantĤm a provádČcím firmám usnadnit úvodní
rozhodování.
2
x Minimální tloušĢka plovoucího litého potČru pĜi rovnomČrném provozním zatížení do 1,5 kN/m (obytné
budovy), tloušĢce izolace max. 100 mm a stlaþitelnosti izolaþní vrstvy max. dL/dB < 5 mm je 35 mm.
x PĜi tloušĢce izolace od 100 do 200 mm a pĜi zachování výše uvedených podmínek se požadavek na
minimální tloušĢku litého potČru zvyšuje na 40 mm.
x PĜi stlaþitelnosti izolaþní vrstvy 5–10 mm se tloušĢka potČru zvyšuje o dalších 10 mm.
x PĜi užitném zatížení vyšším než 1,5 kN /m2 je nutné navrhnout adekvátnČ vyšší tloušĢku potČru.
x VČtší tloušĢka potČru vyžaduje delší dobu vysychání.
x V plovoucím potČru musí být dodrženy stavební dilataþní spáry.
x Vzhledem k vysoké pevnosti v tahu za ohybu se lité potČry nevyztužují (napĜ. kari sítČ). Dodateþná
výztuž nezvyšuje nosnost lité podlahy.
x PĜi návrhu tloušĢky litého potČru je nutné vycházet z konkrétních statických podmínek,

Tabulka 2: Orientaþní hodnoty tloušĢky potČru
Izolaþní vrstva o tloušĢce do 100 mm
a stlaþitelnosti do 5 mm

Konstrukce podlahy
Zatížení do:

(kN/m2)

Alpha
TloušĢka
2000
potČru min.:
Alpha
(mm)
3250

1,5

2,0

3,5

5,0

7,5

35

40

55

65

80

35

35

45

55

65

Tabulka 3: Orientaþní hodnoty užitného zatížení
Užitné zatížení
(kN/m2)
Obytné místnosti

1,5

KanceláĜe, nemocniþní pokoje, chodby v obytných a administrativních
budovách
balkóny, posluchárny, tĜídy, kuchynČ a chodby v nemocnicích , garáže,
parkovací garáže (vozidla do 2,5 t)
Shromažćovací místnosti ve veĜejných budovách (kostely, divadla,
kina, taneþní sály, tČlocviþny), chodby vedoucí k posluchárnám, tĜídám,
výstavní a prodejní místnosti, administrativní budovy a obchodní domy,
knihovny, archívy, spisovny, restaurace, továrny a dílny pro lehkou
výrobu
Dílny a sklady s nízkým zatížením

2,0
3,5

5,0

7,5

Podrobnosti jsou uvedeny v pĜíslušných ýSN, ýSN EN, popĜ. DIN.
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PĜíprava podkladu pro oddČlený potČr
Jedná-li se o oddČlený potČr, je nezbytné oddČlit podklad od následné vrstvy potČru. K oddČlení doporuþujeme
použít Baumit separaþní fólii (voskovaný papír) nebo Baumit separaþní fólii PE (polyetilénová fólie).
Fólie se pokládají se vzájemným pĜesahem minimálnČ:
x Baumit separaþní fólie - 100 mm .
x Baumit separaþní fólie PE - 50 mm

Foto 5, 6: montáž okrajové dilataþní pásky, pokládání tepelnČ izolaþních desek

Foto 7: pokládání separaþní fólie na integrovanou fólii okrajové dilataþní pásky
VymČĜení vodorovné roviny
Rovina, k níž se vztahuje hladina pĜi lití potČru, se vymezí pomocí nivelaþního pĜístroje, mČĜiþské lati
a úrovĖových mČrek (cca 3 ks na bČžnou místnost) nebo pomocí hadicové vodováhy.

Foto 8, 9: vyznaþení vodorovné roviny pro odmČĜování hladiny litého potČru
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PĜíprava podkladu pro kontaktní potČr
Jedná-li se o kontaktní potČr, musí se podklad celoplošnČ natĜít penetrací Baumit základ. Obsah balení je urþen
k pĜímému nanášení váleþkem nebo štČtkou. K této penetraci není dovoleno pĜidávat žádné pĜísady ani ji Ĝedit
vodou.
x

Lité potČry, resp. samonivelaþní stČrky se nanášejí na podklad upravený základním nátČrem Baumit
základ. Podklad pĜed nanášením základního nátČru nevlhþit. PĜi nanášení se nesmí tvoĜit louže.
NátČr se provádí celoplošnČ. Doba schnutí ma savých podkladech je cca 15 minut, na slabČ
nasákavých podkladech cca 12 hodin (platí pro teplotu 20°C a 60% relativní vzdušnou vlhkost).
NáslednČ nanášet potČr nebo stČrku.

Propláchnutí hadic
Aby se zamezilo usazování dopravovaného materiálu, propláchnou se hadice roztokem vápenného hydrátu,
který vytvoĜí na stČnách vápenný film.
Nastavení konzistence lité smČsi
Konzistenci smČsi lze upravovat postupným pĜidáváním odlouþené zámČsové vody tak, aby smČs byla již
dostateþnČ tekutá, aby se její hladina sama nivelovala, ale aby po jejím uložení ještČ nevznikaly vrstvy
vodnatých kalĤ z pojiva a jemného kameniva, které po vytvrdnutí potČru vytváĜejí mČkký povrch. Základním
kritériem je tzv. rozlivová zkouška. Z ústí hadice se do rozlivové nádoby odebere daný objem dopravované
hotové smČsi a uzavĜená nádobka se smČsí se položí na þistou hladkou vodorovnou plochu. Po uvolnČní dna
se plynule zvedne a po ustálení se zmČĜí prĤmČr koláþe, který dané množství rozlité smČsi vytvoĜilo. NamČĜená
hodnota se porovná s hodnotou z technických listĤ jednotlivých potČrĤ, výsledek zkoušky se musí zaznamenat
do stavebního deníku.

Foto 8, 9: Vylití z mČrné nádoby

MČĜení prĤmČru rozlitého potČru

Tabulka þ. 4: hodnoty rozlivu /*
litý potČr
Baumit Alpha 2000
Baumit Alpha 3250
Baumit Alpha 3000

rozlivová nádoba PFT 1,3 l
420 - 450 mm
420 - 450 mm
420 - 450 mm

/* Rozliv je stanoven na nesavém, hladkém podkladu. Jeho hodnoty jsou smČrné, ideální konzistence litého
potČru ovlivĖuje Ĝada faktorĤ jako napĜ.: použité strojní zaĜízení, tloušĢka lité podlahy, intenzita promíchání
potČru, stáĜí materiálu.
Teplota lité smČsi
Zpracovávat lze smČs o teplotČ do 25 °C.
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3.4.

Lití potČru

SmČs je tĜeba rozlévat z hadice na podkladní plochu postupnČ, místo vedle místa a to tak, aby se omezilo její
pĜílišné roztékání a tím i oddČlování jemných þástic od vody a pĜísad. Na separaþní vrstvu, tvoĜenou vzájemnČ
nespojenými pásy, je tĜeba rozlévat potČr ve smČru opaþném než byly kladeny pásy fólie, tj. tak, aby smČs
stékala z horního pásu na spodní a aby se omezilo zatékání malty pod fólii.
Setrvalým umístČním hadice doprostĜed místnosti se sice vytvoĜí vodorovná vrstva, ale s místnČ odlišnými
vlastnostmi. Celá plocha by mČla být vylita do dvaceti minut po zahájení lití, kdy zaþíná docházet k tuhnutí
materiálu.

Foto 9: lití potČru bez podlahového
vytápČní

izolaþní
vrstva

smČr kladení
separaþní fólie

smČr lití
potČru

Obrázek 8: SmČr lití potČru

BezprostĜednČ po rozlití smČsi do je tĜeba vrstvu
zhomogenizovat a odvzdušnit. Tím se odstraní
pĜípadné bublinky vzduchu, které mohou být zdrojem
nižší pevnosti potČru. Používá se k tomu
odvzdušĖovací válec nebo hliníková vibraþní laĢ, kterou
se potČr hutní nejprve v celé tloušĢce v jednom smČru
a ihned poté v horní polovinČ v kolmém smČru.
Velikost plochy, odlévané najednou, je závislá na dobČ
zpracovatelnosti potČrové smČsi, výkonu stroje
a tloušĢce potČru.

Foto 10: NeodstranČné bublinky vzduchu

Foto 11, 12: vibraþní laĢ a koštČ
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PotČr s podlahovým topením

Hlavní konstrukþní zásady
PotČry s podlahovým topením jsou provádČny výhradnČ jako plovoucí.
Celková stlaþitelnost podkladních tepelnČ izolaþních vrstev musí být menší než 5 mm.
Okrajová dilataþní páska musí být nejménČ 8 mm silná a musí umožĖovat vodorovné pohyby nejménČ
5 mm. PohybĤm vznikajícím v dĤsledku kolísání teplot nesmí být bránČno.
Minimální tloušĢka litého potČru nad povrchem otopného systému je 35 mm pĜi bČžném užitném zatížení
do 1,5 kN/m2.
PĜi pĜedpokládaném vČtším užitném zatížení je tĜeba zvýšit odpovídajícím zpĤsobem tloušĢku roznášecí
potČrové vrstvy.
PĜípravné práce
Tepelná izolace a topný had musí být uloženy vodorovnČ, aby se dosáhlo rovnomČrné tloušĢky potČru nad
nimi.
Topný systém musí být pĜed zalitím provČĜen zejména z hlediska tČsnosti a funkþnosti.
Spáry
Nezávisle na materiálu podlahoviny provést pohybové spáry podle pokynĤ projektanta, nebo odpovídajícím
zpĤsobem zvČtšit tloušĢku okrajových dilataþních spár.
Zpracování
V prĤbČhu zhotovování potČru musí být topný
systém stále napuštČn vodou o pĜíslušném tlaku,
aby nedošlo k deformaci topných trubek.
Topné trubky musí být pĜichyceny proti vyplavání.
Pokud nejsou ukotveny a mohlo by dojít
k vyplavání topného systému na hladinu potČru,
je nutné provádČt lití ve dvou krocích. Nejprve
se zhotoví vrstva potČru dosahující zhruba do ¾
výšky prĤĜezu topných trubek a po jejím zatvrdnutí
se provede horní vrstva, pĜiþemž horní vrstvu
Foto 13: Lití potČru do ¾ výšky
je tĜeba z hlediska zatížení pokládat za roznášecí,
prĤĜezu
a tudíž musí mít sama o sobČ tloušĢku min. 35 mm.
Mezi tČmito dvČma vrstvami je nutné zajistit
dostateþné pĜilnutí horní vrstvy ke spodní, napĜ. jejím zvlhþením povrchu spodní vrstvy vodou až do plného
nasycení.
Podlahu je tĜeba klást na potČr o bČžné teplotČ – tj. na potČr nikoliv právČ vytápČný, ale ani ne na potČr
v zimČ prochladlý, nýbrž na potČr mírnČ temperovaný.
Tuhé podlahoviny je tĜeba lepit pružnými lepicími hmotami vhodnými pro vytápČné podlahy.
NábČh podlahového topení a vysoušení potČru topením
U litých potČrĤ na bázi anhydritu lze zaþít spouštČt podlahové topení 7 dní po vylití potČru.
NábČh podlahového topení po zhotovení potČru musí probíhat podle instrukcí výrobce topného systému
a pĜíslušný stavbyvedoucí o nČm musí vést pravidelné záznamy ve stavebním deníku nebo ve formuláĜi
dodavatele topného systému.
Nestanoví-li výrobce topného systému jinak, zahájí se zkouška funkþnosti podlahového topení teplotou
média 25°C, která se nechá beze zmČny první 3 dny. Poté se pĜejde na maximální provozní teplotu a ta
se udržuje beze zmČny další 4 dny. Teplota topného média v podlaze nesmí v žádném okamžiku pĜekroþit
55°C. nebudou-li zjištČny žádné závady, je možné topení vypnout pĜi souþasné ochranČ potČru pĜed
prĤvanem a rychlým ochlazením. Doporuþuje se však teplotu snižovat postupnČ až na 18 °C.
Po zkouškách topného systému se doporuþuje nepĜestat topit, ale zmírnit vytápČní na konstantní teplotu
25°C (bez automatické regulace a bez noþního poklesu), až do stabilizovaného vyschnutí potČru, což vede
k uvolnČní vnitĜních napČtí v potČru.
VČtrání pĜi vysoušení potČru, zkouška vysušení pomocí fólie a CM metodou – viz kapitolu 3.8.
PĜetvoĜení spjatá s vysycháním potČru jsou po vyschnutí potČru ukonþena a nejsou omezením pro
nanášení dalších podlahových vrstev.
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Vzniknou-li pĜi nábČhu podlahového vytápČní i pĜes odbornČ bezvadné zhotovení potČru trhliny,
je možné je vyplnit pryskyĜiþnou hmotou pĜi potČru zchlazeném cca na 18 °C. Po vytvrzení je tĜeba potČr
krátkodobČ ohĜát na maximální pĜedpokládanou provozní teplotu. Nevzniknou-li další nové trhliny, považuje
se potČr za technicky bezchybný a pĜipravený pro pokládku dalších vrstev.
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Obrázek 19: NábČhová kĜivka podlahového topení v potČru na bázi anhydritu
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PotČry ve vlhkých místnostech

Hlavní konstrukþní zásady
PĜi pĜedpokládaném smáþení podlahy vodou je tĜeba lité potČry stejnČ jako cementové potČry chránit
vhodnou hydroizolací. ObzvláštČ peþlivČ je tĜeba izolovat okraje potČrĤ proti pronikání vody do níže
položených tepelnČ izolaþních vrstev.
Lité potČry jsou nevhodné pro místnosti s vlhkým provozem, kde se pĜedpokládá vytvoĜení spádu smČrem
k podlahové vpusti, jako jsou napĜ. veĜejné prádelny, umývárny a místnosti v nichž budou zabudovány
bazény a sauny.
Ani dĤkladnČ vyspárováné obklady a dlažby nepĜedstavují dostateþnČ vodonepropustnou vrstvu, která je
pro cementové a lité potČry v podlahách smáþených vodou nepostradatelná. Tato vodonepropustnost musí
být zajištČna samostatnou hydroizolaþní vrstvou.
Samostatná hydroizolaþní vrstva se doporuþuje:
- u podlah s malým užitným zatížením
- u podlah s kolísáním teplot do 40 K
- u podlah s malým, lokálním a pouze obþasným smáþením vodou
Samostatná hydroizolaþní vrstva se bezpodmíneþnČ vyžaduje:
- u podlah, kde je pĜekroþena jedna nebo více z podmínek uvedených v pĜedchozím bodČ
- u pojízdných podlah (napĜ. spoleþné garáže)
Hydroizolaþní vrstvy zĜizované pod potČrem musí být sladČny s hydroizolací nad potČrem a s nášlapnou
podlahovou vrstvou tak, aby se paropropustnost jednotlivých hydroizolaþních vrstev zvyšovala smČrem
odspodu nahoru.
VytvoĜení hydroizolaþní vrstvy
Na povrch vyschlého potČru a kolem jeho okrajĤ se nanese pĜíslušný základní penetraþní nátČr.
Po vysušení penetraþního nátČru se podél okrajových spár na pĜilehlou þást potČru i stČn nanese
hydroizolaþní lepicí povlak.
Do hydroizolaþního povlaku na okrajích potČru i stČnČ se uloží napojovací (pĜechodový) hydroizolaþní pás.
PĜechodový hydroizolaþní pás se natĜe hydroizolaþním lepicím povlakem a poté se pĜes nČj a v celé ploše
potČru nanese povlaková hydroizolace (napĜ. váleþkem 2-3 vrstvy o celkové plošné hmotnosti nejménČ 2
2
kg/m , nebo vrstva elastifizovaného lepidla o tloušĢce nejménČ 3 mm ).
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Podmínky pro aplikaci nášlapných vrstev

Rovinnost potČru
Povrch potČru smí vykazovat nerovnosti podle tabulky 5:
Tabulka 5
Podlahovina

max. odchylka od
roviny
4 mm / 2m
4 mm / 2m
2 mm / 2m
2 mm / 2m
2 mm / 2m
2 mm / 2m

dĜevČné podlahoviny, (napĜ. vlysy)
polymerbetony
keramická dlažba,
mozaikové parkety,
lité podlahoviny,
textilní podlahoviny, PVC

Odchylky rovinnosti podlahových ploch jednotlivých místností do 100 m2 se mČĜí po úhlopĜíþkách a po obvodu
místnosti ve vzdálenosti alespoĖ 100 mm od povrchu svislé nosné konstrukce.
Odchylky rovinnosti podlahových ploch nad 100 m2 se mČĜí náhodným výbČrem míst mČĜení s pĜihlédnutím
k funkþním požadavkĤm na rovinnosti povrchu, jako umístČní nábytku, technologického zaĜízení apod. Poþet
mČĜení je tĜeba volit tak, aby na každých 100 m2 podlahové plochy pĜipadlo nejménČ 6 stanovení. Výsledkem
mČĜení je nejvČtší zjištČná hodnota místní rovinnosti.
Nejvyšší dovolená vlhkost vrstev
Litý potČr smí pĜed nanesením dalších podlahových vrstev obsahovat maximální vlhkost podle tabulky 6:
Tabulka 6
Podlahovina

maximální vlhkost v hmotnostních %
bez podlahového
s podlahovým
vytápČní
vytápČním
1,0 %
0,5%
0,5 %
0,3%

paropropustná (textil apod.)
paronepropustná (dlažba PVC
apod.)*
parkety, vlýsky, laminát
0,3 %
0,3%
* u paronepropustných krytin je všeobecnČ tĜeba uložit ještČ pĜed kladením potČru parozábranu
Rychlost vysychání potČru závisí na jeho tloušĢce a na vČtrání interiéru. PĜi tloušĢce vrstvy 40-50 mm a
standardních podmínkách vysoušení lze poþítat s dosažením pĜedepsaných hodnot vlhkosti cca po 28 dnech.
U silnČjších vrstev je tĜeba uvažovat pĜimČĜenČ delší dobu vysychání (roste s druhou mocninou tloušĢky vrstvy)
Úprava povrchu
PĜi dodržení pĜedepsané konzistence lité smČsi (obsah vody) není obvykle nutné povrch potČru nijak upravovat.
PĜi použití smČsi s vyšším obsahem vody a/nebo pĜi zvýšeném stavebním provozu v objektu (napĜ. soubČh
Ĝemesel) se úpravy povrchu potČrové vrstvy (napĜ. zbroušením, zdrsnČním koštČtem apod.) doporuþují.
Zbroušení povrchu
V závislosti na docílené kvalitČ povrchu potČru mĤže vzniknout potĜeba pĜed pokládkou nášlapné vrstvy povrch
potČru zbrousit. Zbroušení urychlí vysychání potČru a také zlepší pĜilnavost nášlapné vrstvy, pokud se nejedná
o plovoucí kladení podlahové krytiny. Obroušený prach a pĜípadné další neþistoty se pĜed kladením další vrstvy
odsají prĤmyslovým vysavaþem nebo jiným zpĤsobem odstraní z povrchu potČru.
Následující vrstvy
Jako eventuální následnou vyrovnávací stČrkovou vrstvu je vhodné použít výrobky na bázi anhydritu þi sádry.
PĜed provedením stČrkové vrstvy je tĜeba vždy provést penetraþní nátČr pro zajištČní pĜilnavosti a rovnomČrné
nasákavosti.
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3.8.

Dodateþné ošetĜování

Vysoušení potČru
ZámČsová voda v potČru, nespotĜebovaná pĜi chemické reakci, pĜestupuje z vrstvy potČru pĜedevším ve formČ
vodních par do místnosti a musí být co nejdĜíve odvedena do volného ovzduší. Doba vysoušení a dosažení
ustálené vlhkosti vhodné pro pokládku dalších podlahových vrstev závisí na intenzitČ výmČny vodou
nasyceného vzduchu v místnosti s potČrem za vzduch þerstvý a na schopnosti pĜivádČného vzduchu pojmout
další množství vodních par.
Hlavní zásady:
x Prvních 48 hodin po zhotovení je tĜeba litý potČr zásadnČ ochránit pĜed prĤvanem.
x Od 3. dne je tĜeba zaþít místnosti a prostory s litým potČrem intenzivnČ vČtrat:
- za pĜíznivého poþasí a teplot nad bodem mrazu nepĜetržitým a maximálním otevĜením oken a dveĜí
- za mrazu þi setrvalého deštČ se vysychání potČru urychlí vyhĜíváním potČru nebo temperováním pĜi
zavĜených oknech a dveĜích vystĜídaným alespoĖ 5x dennČ s nárazovým intenzivním vČtráním vždy
nejménČ po dobu 10 minut.
x Pouhé sklopení okenního nebo dveĜního kĜídla je pro odvádČní vlhkosti nedostateþné.
x Nedostateþné vČtrání v dobČ vysychání litého potČru mĤže zpĤsobit aktivizaci sporĤ plísní zanesených na
jeho povrch z okolního prostĜedí.
x PĜi otevĜených oknech a dveĜích je tĜeba ochránit potČr pĜed srážkovou vodou.
x Dostateþné vyschnutí potČru se provČĜí pĜiložením neprodyšné fólie o rozmČrech cca 500 x 500 mm na
povrch potČru s právČ topícím podlahovým systémem. Okraje fólie se utČsní páskou. Jestliže se poté po
dobu 24 h nevyskytnou pod fólií žádné stopy vlhkosti, lze potČr považovat za vysušený. Tato zkouška
nenahrazuje metodu CM (karbidovou).
x Test potČru s podlahovým topením pomocí pĜiložené fólie a jednorázovým zatopením nelze pĜed
nanášením dalších podlahových vrstev vynechat.
2
x Pro stanovení zbytkové vlhkosti CM pĜístrojem se na každých 200 m nebo pro každý byt urþí a oznaþí
3 místa mČĜení tak, aby je pozdČji pĜed pokládkou podlahových nášlapných vrstev bylo možné snadno
lokalizovat a identifikovat a zamezit tím možnému poškození topných trubek pĜi odbČru vzorkĤ potČru. Jako
místa mČĜení se pĜednostnČ vyberou nepĜíznivé polohy (napĜ. se zvýšenou tloušĢkou potČru). Zkušební
vzorek musí být odebraný z celého prĤĜezu potČru a nesmí mít hmotnost menší než 50 g.
x Není-li možné odvádČní vlhkosti vČtráním, lze pĜi zavĜených oknech a dveĜích za vnitĜní teploty 12
až 30°C použít prĤmyslové stavební vysoušeþe, produkující vzduch o relativní vlhkosti cca 35%. V nich
zkondenzovanou vodu je tĜeba peþlivČ odvádČt, aby nedocházelo k opČtovnému zvlhþení konstrukcí
þi vnitĜního vzduchu. StanovištČ tČchto vysoušeþĤ je tĜeba nejménČ jednou zmČnit, aby nevznikly tzv.
ostrĤvky vlhkosti. Poþet a velikost vysoušeþĤ se volí podle objemu prostor a vlhkosti v nČm. UpozornČní:
vysoušeþe neovlivĖují jen vysychání potČru, ale mají vliv i na okolní konstrukce a povrchy.
x Pro vytápČní þi temperování nesmí být použita topidla s otevĜeným ohnČm (olejová, plynová, koksová
apod.), u nichž by nebylo možné zajistit vzduchotČsný odvod spalin (obsahují zvýšené množství vodních
par vzniklých hoĜením).
x Je vhodné se vyhnout provádČní omítek po potČrech a tím i pĜechodnému zvýšení vlhkosti v nich.
x PĜi výrazném poklesu noþních teplot oproti denním teplotám je tĜeba okna a dveĜe na noc zavírat.
x Je tĜeba zohlednit zpomalené vysychání potČrĤ v objektech chránČných fasádními sítČmi.
x Na vysychajícím potČru nesmí být skladovány žádné stavebniny, pĜedmČty þi zaĜízení, které by vedly
k lokálnČ nerovnomČrnému rozdČlení vlhkosti.
x U zvýšených tloušĢek je tĜeba poþítat s prodloužením doby vysychání. Zdvojnásobení tloušĢky potČru vede
k ztroj- až þtyĜnásobení doby jeho vysychání.
x Vysychání potČru pĜed nanesením dalších podlahových vrstev pravidelnČ kontroluje pĜíslušný
stavbyvedoucí nebo pracovník stavebního dozoru a zjištČné údaje zapisuje do stavebního deníku (místa
mČĜení, mČĜidlo, þas, namČĜená teplota, vlhkost vzduchu, vlhkost potČru), pĜiþemž vypovídající hodnotu
mají Ĝady mČĜení provádČné ve stejnou denní dobu na stejném místČ stejným pĜístrojem.
x MimoĜádné vniknutí vody na potČr napĜ. pĜi živelné pohromČ, poruše instalace v objektu aj. vede
k pĜechodnému snížení pevnosti potČru až o cca 30%. Po vysušení se pevnost potČru vrátí pĜibližnČ
na pĜedchozí hodnotu.
x Po sedmi dnech je možné zahájit nábČh podlahového vytápČní. (viz 2.5)
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Oprava trhlin v potČru
PĜed pokládáním nášlapných podlahových vrstev je tĜeba okolí otevĜených trhlin v potČru oþistit prĤmyslovým
vysavaþem a poté trhliny uzavĜít:
x Vlasové trhliny do šíĜky 0,2 mm zalít Ĝídkou injektážní pryskyĜicí (epoxid), popĜ. penetraþní hmotou pro
potČry.
x Trhliny o šíĜce 0,2 – 1,0 mm zalít Ĝídkou injektážní pryskyĜicí a podle šíĜky trhliny pĜípadnČ pĜimíchat þást
materiálu s jemnČ pĜesátým nebo mletým potČrem.
x Trhliny o šíĜce 1,0 – 5,0 mm zalít pryskyĜicí smíchanou s potČrem 1 díl pryskyĜice : 2 díly potČru.
PryskyĜice se vlévá do trhliny tak dlouho, pokud ji zcela nezaplní. PĜetékající pryskyĜice se setĜe stČrkou
a plocha s nataženou pryskyĜicí se posype anhydritem nebo jemnČ pĜesátým þi mletým potČrem pro zlepšení
pĜídržnosti navazující podlahové vrstvy.
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4. Kladení cementových potČrĤ
4.1.

Spáry
Konstrukþní spáry

Konstrukþní spáry probíhající stavební konstrukcí se bezpodmíneþnČ provedou i ve vrstvČ potČru, a to
ve stejných místech a o stejných šíĜkách. Konstrukþní spára probíhající i vrstvou potČru v nČm plní funkci
dilataþní spáry.

Okrajové spáry
Provedou se po obvodČ potČrové desky mezi potČrem a pĜilehlými stavebními prvky (zdí, a dále po obvodČ
všech konstrukcí prostupujících potČrem), obvykle pomocí pružné okrajové pásky.
Nejmenší tloušĢka pružné dilataþní pásky
– u potČrĤ bez podlahového topení :
8 mm
– u potČrĤ s podlahovým topením :
10 mm
U potČrĤ s podlahovým topením má pružná okrajová páska umožĖovat vodorovné pohyby nejménČ 5 mm.

Pohybové spáry
Provedou se na celou výšku prĤĜezu potČru:
x u ploch s podlahovým topením tak, aby vytváĜely samostatné plochy (samostatná plocha tvoĜí jeden
samostatnČ Ĝízený úsek) o velikosti do 40 m2.
x na styku nevytápČných a vytápČných ploch.
x ve dveĜních prostupech.
x u místnosti nepravidelného pĤdorysu pĜimČĜenČ podle obrázkĤ:

Obrázek 20: Možné rozdČlení plochy pohybovými spárami

ocelový trn

Obrázek 21: Pohybová spára zajištČná proti vertikálním pohybĤm
Minimální tloušĢka pohybových spár
pro rozmČr desky do 8 m
8 mm
pro rozmČr desky 8 – 10 m 10 mm
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SmršĢovací spára
Spára v þásti tloušĢky potČru pĜedurþující polohu nepravidelných smršĢovacích trhlin nebo délkových zmČn
zpĤsobených smršĢováním. Po úplném vyzrání potČru musí být tyto spáry vyplnČné materiálem, který
zabezpeþí pevné propojení oddČlených ploch. VytváĜí se vyĜezáním do zhruba 1/3 – 1/2 tloušĢky þerstvého
potČru. Málo hluboká spára mĤže zpĤsobit vytváĜení divokých trhlin. Praxe ukázala, že není dostaþující
v prostoru dveĜí provést pouze spáru smršĢovací. Musí se vytvoĜit spára dilataþní s tím, že je tĜeba takto
rozdČlené desky u oddČlených nebo plovoucích potČrĤ spĜáhnout ocelovou výztuží proti vertikálnímu pohybu.
PĜi volbČ polohy smršĢovací spáry je tĜeba respektovat velikost a dispozici objektu (napĜ. sloup
uprostĜed místnosti), a zároveĖ i konstrukþní dilatace objektu. SmršĢovací spáry se mají vytváĜet tak, aby
vzniklá pole nebyla vČtší než 4x4 m nebo 20 m2. KromČ toho se smršĢovací spáry vytváĜejí pĜi uskakujících
anebo zužujících se plochách, u sloupĤ apod.

OpatĜení proti korozi
Cementový potČr zpĤsobuje ve vlhkém a/nebo nevyzrálém stavu korozi materiálĤ s obsahem titanzinku. Tyto
materiály je nutné vhodnČ chránit.

4.2.
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

PotČr s podlahovým topením

Hlavní konstrukþní zásady
PotČry s podlahovým topením jsou provádČny výhradnČ jako plovoucí.
Celková stlaþitelnost podkladních tepelnČ izolaþních vrstev musí být menší než 5 mm.
Okrajová dilataþní páska musí být nejménČ 8 mm silná a musí umožĖovat vodorovné pohyby nejménČ
5 mm. PohybĤm vznikajícím v dĤsledku kolísání teplot nesmí být bránČno.
Minimální tloušĢka potČru nad povrchem otopného systému je 45 mm pĜi bČžném užitném zatížení do
1,5 kN/m2.
PĜi pĜedpokládaném vČtším užitném zatížení je nutné odpovídajícím zpĤsobem zvýšit. tloušĢku roznášecí
potČrové vrstvy.
PĜípravné práce
Tepelná izolace a otopný had musí být uloženy vodorovnČ, aby byla dosažena rovnomČrná tloušĢka potČru
nad nimi.
Topný systém musí být pĜed zalitím provČĜen zejména z hlediska tČsnosti a funkþnosti.
Zpracování
V prĤbČhu zhotovování potČru musí být topný systém stále napuštČn vodou o pĜíslušném tlaku, aby nedošlo
k deformacím v prĤĜezu rozvodĤ.
Topné trubky musí být pĜichyceny proti vyplavání.
Aby nedošlo k vyplavání topného systému na hladinu potČru, je nutné provádČt lití ve dvou krocích.Nejprve
se zhotoví vrstva potČru dosahující zhruba do ¾ výšky prĤĜezu topných trubek a po jejím zatvrdnutí
se provede horní vrstva, pĜiþemž horní vrstvu je tĜeba z hlediska zatížení pokládat za roznášecí, a musí
tudíž mít sama o sobČ tloušĢku min. 45 mm.
Podlahu je tĜeba klást na potČr o bČžné teplotČ – tj. na potČr nikoliv právČ vytápČný, ale ani ne na potČr
v zimČ prochladlý, nýbrž na potČr mírnČ temperovaný.
Tuhé podlahoviny je tĜeba lepit pružnými lepicími hmotami vhodnými pro vytápČné podlahy.
NábČh podlahového topení a vysoušení potČru topením
U cementových potČrĤ lze zaþít spouštČt podlahové topení nejdĜíve 21 dní po zhotovení potČru.
NábČh podlahového topení po zhotovení potČru musí probíhat podle instrukcí výrobce topného systému
a pĜíslušný stavbyvedoucí o nČm musí vést pravidelné záznamy ve stavebním deníku nebo ve formuláĜi
dodavatele topného systému.
Neobsahují-li instrukce výrobce topného systému jiné informace, zapoþne se zkouška funkþnosti
podlahového topení teplotou média 25 °C, která se nechá beze zmČny první 3 dny. Poté se dosáhne
maximální provozní teploty a ta se udržuje beze zmČny další 4 dny. Teplota topného média v podlaze
nesmí v žádném okamžiku pĜekroþit 55 °C. Neshledají-li se žádné závady, je možné topení vypnout pĜi
souþasné ochranČ potČru pĜed prĤvanem a rychlým ochlazením. Doporuþuje se však teplotu snižovat
postupnČ až na 18 °C.

BAUMIT, spol. s r.o. - TECHNOLOGICKÝ PěEDPIS PRO POTċRY
BAUMIT, spol. s r.o. – TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO POTĚRY

Platnost od: 01.03. 2009

23
24

Platnost od: 28.09.2009

x
x
x
x

Po zkouškách topného systému se však doporuþuje nepĜestat topit, ale zmírnit vytápČní na
konstantní teplotu 25 °C (bez automatické regulace a bez noþního poklesu), až do stabilizovaného
vyschnutí potČru, což vede k uvolnČní vnitĜních napČtí v potČru.
VČtrání pĜi vysoušení potČru, zkouška vysušení pomocí fólie a CM metodou - viz kapitolu 5.10.
PĜetvoĜení spjatá s vysycháním potČru jsou po vyschnutí potČru ukonþena a nejsou omezením pro
nanášení dalších podlahových vrstev.
Vzniknou-li trhliny pĜi nábČhu podlahového vytápČní i pĜes to, že zhotovení potČru bylo provádČno odbornČ
a bez závad, je možné je vyplnit pryskyĜiþnou hmotou pĜi potČru zchlazeném cca na 18 °C. Po vytvrzení
je tĜeba potČr krátkodobČ ohĜát na maximální pĜedpokládanou provozní teplotu. Nevzniknou-li další nové
trhliny, považuje se potČr za technicky bezchybný a pĜipravený pro pokládku dalších vrstev.

teplota
topného
média [°C]

60
provozní teplota
podlahového vytápČní

40
20
0
10

13

16

19

22

25

28

þas [dny]

Obrázek 22: NábČhová kĜivka podlahového topení v cementovém potČru

4.3.

SklonČný potČr

Pro vytvoĜení potČru se sklonem platí, že tento spád je potĜebné vytvoĜit v podkladu tak, aby samotný potČr mČl
v každém místČ stejnou tloušĢku. Rozdíly v tloušĢce potČru zpĤsobují napČtí, jejichž dĤsledkem je vytvoĜení
trhlin. Vyztužení tohoto typu potČru se nedoporuþuje.
- potČr
- izolaþní vrstva
- spádová vrstva
- podklad

- potČr
- izolaþní vrstva
- podklad

chybnČ

správnČ

Obrázek 23: VytvoĜení spádu v podlaze s cementovým potČrem
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4.4.

Podmínky pro aplikaci nášlapných vrstev

Vlhkost potČru
S ohledem na to, že dobu zrání (vysychání) potČru ovlivĖuje mnoho faktorĤ (teplota, vlhkost, vČtrání apod.),
nelze stanovit všeobecnČ platné exaktní zásady pro zahájení pokládání dalších vrstev. ZodpovČdné rozhodnutí
je možné uskuteþnit jedinČ až po zjištČní vlhkosti potČru CM mČĜícím pĜístrojem. Elektrické pĜístroje nejsou pro
toto mČĜení zbytkové vlhkosti pĜíliš vhodné.
Tabulka 7 : Zbytková vlhkost potČru pĜed pokládkou dalších vrstev:
Maximální vlhkost v
Podlahovina
hmotnostních %
dlažba do tenkovrstvého lože
2,0 %
dĜevČné vlysy, dýhované parkety
2,5%
korkové podlahy, laminát, linoleum
2,5%
dlažba do tlustého lože
3,0%
dĜevČné podlahy
4,0%
Rovinnost potČru
Povrch potČru smí mít maximální nerovnosti podle tabulky 8:
Tabulka 8
Podlahovina
dĜevČné podlahoviny
polymerbetony
keramická dlažba,
lité podlahoviny,
textilní podlahoviny,PVC

max.
odchylka od
roviny
4 mm / 2m
4 mm / 2m
2 mm / 2m
2 mm / 2m
2 mm / 2m

Foto 14: Urovnání potČru

Hodnoty uvedené v tabulkách 7 a 8 mohou být specialistou na provádČní podlah dále upĜesnČny podle
konkrétních podmínek.
Odchylky rovinnosti podlahových ploch jednotlivých místností do 100 m2 se mČĜí po úhlopĜíþkách a po obvodu
místnosti ve vzdálenosti alespoĖ 100 mm od povrchu svislé nosné konstrukce.
Odchylky rovinnosti podlahových ploch nad 100 m2 se mČĜí náhodným výbČrem míst mČĜení s pĜihlédnutím
k funkþním požadavkĤm na rovinnosti povrchu, jako umístČní nábytku, technologického zaĜízení apod. Poþet
mČĜení je tĜeba volit tak, aby na každých 100 m2 podlahové plochy pĜipadlo nejménČ 6 stanovení. Výsledkem
mČĜení je nejvČtší zjištČná hodnota místní rovinnosti.

4.5.

Dodateþné ošetĜování

Vysoušení potČru
Hlavní zásady:
x První 2 dny po zhotovení je tĜeba cementový potČr udržovat ve vlhkém stavu a zásadnČ ochránit pĜed
prĤvanem, sluneþním záĜením a zrychleným vysycháním.
x Od 3. dne je tĜeba zaþít místnosti a prostory s cementovým potČrem intenzivnČ vČtrat alespoĖ 5x dennČ
s nárazovým intenzivním vČtráním vždy nejménČ po dobu 10 minut.
x Pouhé sklopení okenního nebo dveĜního kĜídla je pro odvádČní vlhkosti nedostateþné.
x PĜi otevĜených oknech a dveĜích je tĜeba ochránit potČr pĜed srážkovou vodou.
x V zimČ lze vysychání urychlit vhodnými prostorovými vytápČcími agregáty. UpozornČní: vysoušeþe
neovlivĖují jen vysychání potČru, ale mají vliv i na vlhkost okolních konstrukcí a povrchĤ.
x Po 3 týdnech je možné zahájit nábČh podlahového topení (viz kapitolu 4.2).

BAUMIT, spol. s r.o. - TECHNOLOGICKÝ PěEDPIS PRO POTċRY
BAUMIT, spol. s r.o. – TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO POTĚRY

Platnost od: 01.03. 2009

25
26

Platnost od: 28.09.2009

5. Zvláštní technická Ĝešení
5.1.

PotČry na dĜevČných stropech

Na dĜevČných trámových stropech je možné pokládat potČry pouze jako plovoucí nebo na oddČlovací vrstvČ.
Podkladem obvykle bývá dĜevČná prkenná podlaha.
Celkový prĤhyb stropu bez podhledu po pĜitížení potČrem a pĜi pĜíslušném užitném zatížení nesmí být vČtší než
1/300 svČtlého rozpČtí, není-li projektem stanovena nepĜíznivČjší hodnota.
Dojde-li napĜ. pĜi rekonstrukcích k vynechání dĜevČné podlahy nad trámy, musí být záklop schopen unést
veškerá stálá i nahodilá zatížení z oblasti mezi trámy. VýplĖový materiál mezi trámy musí být tvarovČ stálý
a nestlaþitelný. Nad trámy je tĜeba ještČ pĜed zhotovením potČru provést poddajnou izolaþní vrstvu o tloušĢce
nejménČ 8 mm.
Aby se zamezilo hromadČní vlhkosti ve stropní konstrukci, nesmí být v oblasti nad trámy zabudována žádná
parozábrana þi jiná paronepropustná fólie. Obsahuje-li místnost pod dĜevČným stropem s potČrem zvýšené
množství vodních par, je tĜeba pod trámovým stropem provést parozábranu.

5.2.

PotČry na tenkostČnném profilovaném plechu

PotČr na tenkostČnném profilovaném plechu je možné navrhnout a zhotovit za tČchto podmínek:
x Únosnost plechĤ musí být dostateþná s ohledem na jejich rozpČtí, lokální pĜitížení tČžkou mokrou smČsí pĜi
lití potČru a pĜípadná další provozní zatížení; pĜi posuzování únosnosti se neuvažuje spojení plechu
a potČru do spĜažené konstrukce.
x Celkový prĤhyb stropu bez podhledu po pĜitížení potČrem a pĜi pĜíslušném užitném zatížení nesmí být vČtší
než 1/300 svČtlého rozpČtí, není-li projektem stanovena nepĜíznivČjší hodnota
x Hliníkové plechy musí být oddČleny od potČru, aby se zabránilo jejich korozi a pozdČjší destrukci celé
podlahy.
x Ocelové plechy musí být opatĜeny antikorozní povrchovou úpravou.
x Plechy i potČr je tĜeba od okolních ohraniþujících konstrukcí oddČlit pružným okrajovým dilataþním páskem.
x Spoje plechĤ po dobu lití potČru musí být utČsnČny proti pronikání vlhkosti a podepĜeny, popĜ.
i sešroubovány tak, aby nedošlo k jejich rozevĜení nebo zmČnČ tvaru.
x Mezi podpČry a plechy se doporuþuje použít pásy minerální kroþejové izolace.
x Plechy musí být uloženy vodorovnČ (nerovné podpČry je tĜeba vyrovnat, trámy vypodložit klíny apod.) Tím
se pĜedejde vytvoĜení nestejnomČrné tloušĢky vrstvy potČru..
x Nad horní hranou plechu musí být dodržena pĜíslušná minimální jmenovitá tloušĢka potČru, pĜedepsaná
projektem. PĜi nedodržení této tloušĢky dojde ke snížení únosnosti takto vytvoĜeného stropu
x Pro kontrolu zralosti potČru CM metodou je tĜeba odebrat vzorky z celého prĤĜezu vþetnČ prohlubnČ profilu.

5.3.

Dutinové podlahy

Jedná se o podlahu s nosnou vrstvou uloženou na výškovČ nastavitelných podložkách. Jako nosné prvky
se používají sádrokartonové nebo dĜevotĜískové desky, které jsou podloženy v pĜedepsaném rastru. Podrobný
návrh tloušĢky jednotlivých materiálĤ a rozvrh umístČní podložek vytváĜí projektant na základČ statického
výpoþtu a to tak, aby nedocházelo k prĤhybu celého souvrství pĜi užívání hotové podlahy. Rastr umístČní
podložek je zvolen s ohledem na výrobní rozmČry nosných desek. Obvykle se používá rastr 500 x 500 nebo 600
x 600 mm. Každá deska by mČla být po obvodČ podložena alespoĖ na šesti místech a nemČlo by docházet ke
kĜížovým spojĤm. Podložky musí být rozmístČné, pĜipevnČné k podkladu a výškovČ urovnané tak, aby byla
zajištČna jejich dostateþná rovinnost, a aby nedocházelo k prĤhybu jednotlivých desek ani od zatížení
provozem, ani od zatížení pĜi zhotovování a od zatížení mokrou smČsí.
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chybnČ

správnČ

Po instalaci a odzkoušení veškerých rozvodĤ, uložených v dutinČ podlahy, se vyznaþí výška podlahy, ustanoví
se podložky a položí desky. Pokud je navržen revizní poklop, mČl by odpovídat rastru podložek. PĜi kladení
desek se vynechá jedno pole a do nČj se osadí rám poklopu. Poté se pĜipevní okrajový dilataþní pásek
na všechny prostupující a ohraniþující konstrukce (stČny, prostupy topení i rám revizního poklopu) a natáhne se
Baumit separaþní fólie PE. Veškeré napojení jednotlivých pásĤ fólie i napojení na obvodový dilataþní pásek
musí být tČsné, jinak potČr pronikne i do dutiny podlahy.
V celém souvrství podlahy se provedou konstrukþní spáry, umožĖující stejné dilataþní pohyby jako nosná
konstrukce budovy. RovnČž se provedou i smršĢovací spáry tak, jak to vyžaduje materiál potČru. (viz kapitola
3.1, 4.1)

BAUMIT, spol. s r.o. - TECHNOLOGICKÝ PěEDPIS PRO POTċRY
BAUMIT, spol. s r.o. – TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO POTĚRY

Platnost od: 01.03. 2009

27
28

Platnost od: 28.09.2009

6. Kontrola a posuzování kvality potČrĤ
6.1.

Kontrola kvality suché smČsi pro potČry

Kvalita suché maltové smČsi pro potČry se posoudí porovnáním hodnot parametrĤ deklarovaných výrobcem
v ES prohlášení o shodČ s hodnotami tČchto parametrĤ stanovenými na zkušebních tČlesech zhotovených
z odebrané suché smČsi postupy definovanými v ýSN EN 13813 : 2003.

6.2.

Kontrola kvality v prĤbČhu realizace prací

Kontrola kvality v prĤbČhu realizace prací je zamČĜená zejména na tyto þinnosti:
x kvalita podkladu (dostateþná únosnost, rovinnost, rovnomČrná tuhost, þistota, max. pĜípustná vlhkost)
x teplota ovzduší (nesmí klesnout pod +5°C)
x dodržování správné konzistence zámČsi
x dosažení potĜebné rovinnosti zhotovované vrstvy
x dĤsledné dodržování pĜedepsaných Ĝešení konstrukþních detailĤ

6.3.

Kontrola kvality vylité vrstvy potČru

Kvalita vylité a zatuhlé vrstvy potČru se posoudí v závislosti na
x druhu a velikosti zatížení potČrové vrstvy
x výrobcem deklarované klasifikaci potČrové smČsi
x druhu a konstrukþním Ĝešením potČru
x tloušĢce potČrové vrstvy
postupem a kritérii podle pĜíslušné normy z Ĝady DIN 18560 : 2004-4 „Estriche im Bauwesen“, þást
„Bestätigungsprüfung“. Tyto zkoušky nejsou povinné a provádČjí se v režii a k tíži navrhovatele zkoušky.
Obecný postup validaþní zkoušky vylité vrstvy potČru na stavbČ:
V pĜedem stanovených odbČrových místech se vyĜíznou zkušební desky, dopraví se do zkušebny a tam se z nich vyĜežou zkušební
2
trámeþky ke stanovení pevnosti v tahu za ohybu. OdbČrná místa je tĜeba zvolit rovnomČrnČ po celé stavbČ (ploše), na každých 10m plochy
2
potČru vyĜíznout 1 desku, u ploch nad 100 m mĤže být poþet odbČrních míst menší. OdbČrní místa nesmí být k okraji potČru blíže jak 15
cm. Nejmenší poþet odbČrních míst je 2.
Z potČrové vrstvy o jmenovité tloušĢce „d“ se vyĜízne deska o rozmČrech :
délka = 8.d
šíĜka  300 mm
tloušĢka = d .
Z každé desky se vyĜízne 3-5 zkušebních trámeþkĤ o rozmČrech:
délka = 6.d
šíĜka = 60 mm
Zkušební trámeþky se skladují v normalizovaném klimatu o 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65%. Každých 24 h se zjišĢuje jejich hmotnost
tak dlouho, až rozdíl mezi dvČma po sobČ jdoucími hodnotami je menší než 0,1 %. Poté se vytvoĜí zkušební sestava a stanoví pevnost
v tahu za ohybu následovnČ:
Zkušební trámeþek je zespodu podporován dvojicí podpor o rozpČtí l = 5.d a zhora je uprostĜed rozpČtí zatČžován svislou zkušební silou ve
2
formČ pĜíþného pásového zatížení po celé šíĜi horní plochy trámeþku s rovnomČrným pĜírĤstkem 0,1 N/(mm .s). V okamžiku rozlomení se
zmČĜí lomová síla F a podle následující rovnice se stanoví napČtí v tahu za ohybu BZ :
2

BZ = 1,5 . F . l / (b . d )
kde je:
2

BZ… napČtí v tahu za ohybu (v N/mm ):
F …lomová síla (v N)
l …rozpČtí podpor (v mm)
b …šíĜka trámeþku v místČ lomu mČĜená v tahové oblasti prĤĜezu (v mm)
d …stĜední tloušĢka trámeþku (v mm)
2

„b“ a „d“ se mČĜí na celé milimetry a vypoþtená pevnost se zaokrouhluje na 0,1 N/mm .
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7. Doporuþené složení pracovní þety
Složení pracovní þety je vždy odvozené od zpĤsobu realizace a od velikosti pracovních zábČrĤ. Pracovní þeta
se obvykle skládá ze 3-4 odborných pracovníkĤ a 1 pomocného pracovníka.

8. Bezpeþnost a ochrana zdraví pĜi práci
x
x
x
x
x
x

pĜed zapoþetím prací musí být pĜipraveny všechny pracovní a ochranné pomĤcky
dodržovat pĜedpisy bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci používat ochranné a bezpeþnostní pomĤcky,
pravidelnČ kontrolovat a udržovat zaĜízení v pĜedepsaném stavu
pĜi práci s elektrickými pĜístroji je tĜeba dodržet pĜíslušné ýSN a požadavky na pĜedepsanou kvalifikaci
pracovníkĤ
pracovní þety musí být zaškoleny odborným pracovníkem BOZP
pĜi práci musí být dodržena ustanovení aktuálnČ platných pĜedpisĤ a vyhlášek SÚBP a SBÚ
dodržovat poĜádek na skládce materiálu a jejím okolí

9. Všeobecná ustanovení a poznámky
Souþástí tohoto technologického pĜedpisu jsou pĜíslušné technické listy jednotlivých výrobkĤ, které je možné
zdarma obdržet u Baumit, spol. s r.o., a které jsou volnČ na firemních internetových stránkách www.baumit.cz,
jakož i všechny relevantní a aktuálnČ platné ýSN.
V pĜípadČ realizace potČrĤ z materiálĤ Baumit je možné využít servisních výkonĤ Baumit:
x teoretické a praktické školení pracovníkĤ;
x technický návrh skladby;
x zpracování podrobné cenové nabídky apod.
Baumit, spol. s r.o., si vymiĖuje provádČt zmČny a úpravy tohoto technologického pĜedpisu v návaznosti
na aktuální zmČny ve svém výrobním programu, zmČny legislativy a na nejnovČjší technické a odborné
poznatky v oboru. Upravený aktuální technologický pĜedpis je vydáván dle potĜeby a pĜedchozí vydání tím
pozbývají svojí platnost.
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