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Údaje, zobrazenie a technické popisy, obsiahnuté v tomto pracovnom postupe, sú iba všeobecnými návrhmi 
vzoriek a detailov, ktoré  predstavujú  principiálny popis technického riešenia. Vo vlastnom záujme je 
potrebné v príslušnom stavebnom zámere spracovateľom / zákazníkom skontrolovať aplikovateľnosť 
a úplnosť. V priebehu  aplikácie výrobkov je potrebné rešpektovať aj údaje o nich uvádzané v príslušných 
technických listoch a na obaloch jednotlivých súčastí systému. 



 

 
  

1 Posúdenie a príprava podkladu 

1.1 Pevnosť podkladu 

Informácia o pevnosti podkladu je dôležitá pre celkové posúdenie únosnosti podlahovej konštrukcie z hľadiska 
predpokladaného prevádzkového zaťaženia. 
Cemix 200j Samonivelizačnú stierku NIVELA EASY JEMNÁ nie je  vhodné aplikovať na podklady s 
pevnosťou v tlaku <18 MPa a s pevnosťou v ťahu <1,5 MPa. 

1.2 Rovnosť podkladu 

Kontrola rovnosti podkladu je pre aplikáciu Cemix 200j Samonivelizačnej stierky NIVELA EASY JEMNÁ 
v kombinácii s podlahovým vykurovaním R979SY001 kľúčová. Prípadné nerovnosti podkladu je nutné 
vyrovnať pomocou Cemix 230 Samonivelizačnej stierky POLYNYVELA PLUS vo vrstve do 20 mm a to 
minimálne 7 dní pred plánovanou aplikáciou Cemix 200 Samonivelizačnej stierky NIVELA EASY určené k 
zaliatiu systémových dosiek podlahového vykurovania R979SY001. V prípade vyrovnania podkladu Cemix 
230 Samonivelizačnou stierkou POLYNIVELA PLUS je potrebné vykonať penetráciu jej povrchu Cemix 
Penetráciou podlahovou (1 náter v riedení 1:3) ešte pred tým, než bude realizovaná aplikácia Cemix 200j 
Samonivelizačnej stierky NIVELA EASY JEMNÁ. Penetráciu vykonávajte rovnomerne, priamym náterom 
pomocou štetca alebo valčeka. 
Následne bude na napenetrovanú Cemix 230 Samonivelizačnú stierku POLYNIVELA PLUS uložená 
systémová doska podlahového vykurovania a ďalším krokom bude aplikácia Cemix 200j Samonivelizačnej 
stierky NIVELA EASY JEMNÁ. 
Cemix 200j Samonivelizačná stierka NIVELA EASY JEMNÁv kombinácii s podlahovým vykurovaním 
R979SY001 musí byť aplikovaná v hrúbke 30 mm ( 2 mm). To znamená s krytím 6 – 10 mm nad štuple 
systémovej dosky R979SY001. 

1.3 Čistota podkladu 

Podklad musí byť suchý, súdržný, zbavený prachu a mastných nečistôt. Hrubšie nečistoty a krusty 
cementového mlieka pri betónových podkladoch odstráňte prebrúsením a vysatím. Pevne zažraté nečistoty, 
prípadne nečistoty vsiaknuté v povrchovej vrstve podkladu (zbytky lepidiel, farieb a tmelov) odstráňte 
otryskaním alebo ofrézovaním. 
Čistenie podkladov nasýtených ropnými produktami a chemikáliami vykonávajte podľa povahy nečistoty 
špeciálnymi čistiacimi metódami, prípadne vytvárajte špeciálne uzatváracie a spojovací prechodové mostíky. 

1.4 Úprava podkladu 

Podľa charakteru podkladu sa realizuje náter Cemix Penetráciou podlahovou alebo aplikácia adhézneho 
náteru Cemix 241 Superkontakt alebo zdrsnenie mechanickým pôsobením. 

Charakter 
podkladu 

Druh 
penetrácie 

Cemix 

Riedenie 
penetrácia : voda 

Počet aplikácií 
celkom 

Spotreba 
koncentrovanej 

penetrácie 
Nasiakavý 

(ľahké betóny, 
bežne hladené 
betóny, strojovo 
hladené betóny, 

anhydrity) 

Penetrácia  
podlahová 

1 : 5 (1. aplikácia) 
1 : 3 (2. aplikácia) 

2* 0,25 kg/m2 

Hladký, 
nenasiakavý 

(leštený betón,  
keramika, kameň) 

Superkont
akt 

Neriediť 1 0,30 kg/m2 

povrch nutné zdrsniť tryskaním, ryhovaním, brúsením tvrdokovom 



 

 
  

*v prípade vysokej nasiakavosti podkladu je možné realizovať ešte 3. náter v riedení 1 : 3. 

 
Po obvode na stenách a po obvode prestupujúcich konštrukcií upevnite dilatačné pásky s hrúbkou min. 10 mm 
dosahujúce nad konečnú niveletu povrchu poteru. Dilatácie vyhotovte tiež v miestach pôvodných 
konštrukčných dilatácií podkladu a v miestach projektovaných dilatácií vlastného poteru. 
Systémové dosky R979SY001 musia byť riadne pripevnené k podkladu, ktorý je riadne ošetrený (očistení, 
penetrácia), tak aby v priebehu aplikácie nedošlo k ich uvoľneniu. 
Vykurovací systém musí byť pred aplikáciou natlakovaný a preverený z hľadiska funkčnosti. Pokiaľ je 
nevyhnutná prevádzka vykurovania počas aplikácie poteru, odporúča sa nastavenie teploty do 20 ºC. 

2 Realizácia dilatácií 

2.1 Obvodová dilatácia 

Dilatácia je neoddeliteľnou súčasťou prípravy podkladu pre všetky typy uloženia poterov. Dilatácie realizujte 
pomocí dilatačných pások pozdĺž obvodových stien a po obvode všetkých konštrukcií, prestupujúcich 
poterovou vrstvou (stĺpy, inštalácie a pod.). Výška obvodovej dilatácie musí dosahovať nad konečnú niveletu 
povrchu poteru. Upevnenie obvodové dilatácie sponkami alebo klincami realizujte nad projektovanou niveletou 
povrchu poteru z dôvodu eliminácie vzniku zvukových mostov medzi poterovou vrstvou a obvodovými stenami 
(prestupy) spôsobených kovovými upevňovacími prípravkami. 
Pri podlahových konštrukciách so zabudovaným vykurovaním je  minimálna hrúbka obvodovej dilatácie 10 
mm. 
Pri nedilatovaných plochách s dĺžkou strany nad 20 m musí byť hrúbka obvodovej dilatácie dimenzovaná so 
zreteľom na predpokladané teplotné zmeny prostredia, veľkosť plochy a koeficient teplotnej rozťažnosti cca 
0,012 mm/m.K. 

2.2 Pohybové dilatácie (škáry) vo vrstve poteru 

Vykonáva sa špeciálnymi dilatačnými profilmi pre pohybové škáry s minimálnou hrúbkou 10 mm a 
stlačiteľnosťou min. 5 mm, v celej výške poterovej vrstvy. 
Pri vhodných geometrických podmienkach  je možné realizovať aplikáciu poterov do 200 m2 bez dilatácie. Pri 
nevhodných geometrických podmienkach, ako sú napr. chodby a miestnosti obdĺžnikového tvaru s pomerom 
strán menším ako 1:3, miestnosti s priestorovou dispozíciou tvaru „L“, „U“ a pod. vo dverných prestupoch, v 
priestoroch so stĺpmi, tam, kde sa priestor zužuje alebo úzka chodba vyúsťuje do väčších priestorov, je 
dilatácia nevyhnutnou súčasťou aplikácie. 
Okrem nevhodnej priestorovej dispozície sa ďalej dilatácia realizuje: 
• pri rozdielnych, na seba nadväzujúcich hrúbkach poterovej vrstvy, 
• medzi plochami s rôznymi niveletami povrchu poteru, 
• v prechodoch medzi vykurovanými a nevykurovanými časťami podlahovej konštrukcie, 
• cez konštrukčné dilatácie stavby, 
• vo  veľkých miestnostiach s predpokladom nerovnomerného ohrevu oslnením sa dilatujú plochy s 
dĺžkou > 20 m. 
Pri poteroch so  zabudovaným podlahovým vykurovaním sa dilatácia realizuje s ohľadom na charakter finálnej 
podlahoviny: 
• plochy pod tuhými podlahovinami (dlažby) sa dilatujú pri dĺžke > 10 m, 
• plochy pod pružnými podlahovinami sa dilatujú pri dĺžke > 20 m. 

3 Plošná dispozícia – aplikačná stratégia 
Posúdenie dispozície podkladovej plochy pred aplikáciou samonivelizačnej stierky je dôležité pre voľbu 
optimálnej aplikačnej stratégie, ktorá musí okrem rozmerov plochy zohľadňovať aj spôsob aplikácie (ručný, 



 

 
  

strojový a jej  výkon), hrúbku aplikovanej vrstvy a teplotné podmienky a to všetko s ohľadom na dobu 
spracovateľnosti (otvorený čas) stierky. 
Cemix 200j Samonivelizačná stierka NIVELA EASY JEMNÁ si zachováva rozlivové a samonivelizačné 
vlastnosti iba počas relatívne krátkej doby spracovateľnosti (min. 20 - 30 minút v bežných teplotných 
podmienkach). Po prekročení doby spracovateľnosti tieto vlastnosti veľmi rýchlo stráca a stierku nie je možné 
úspešne aplikovať resp. upravovať vibračnými latami. 
Keďže ide o aplikáciu s hrúbkou 30 mm, je nutné dodržať maximálne prípustné šírky pracovných plôch (t. j. 
šírka plochy, na ktorú sa v kolmom smere realizuje hlavní postup aplikácie): 
Spôsoby aplikácie: 
Ručný (min. 4 pracovníci)  šírka plochy do 1,5 m 
Strojový (25 - 35 l/min)   šírka plocha do 4 m 
Strojový (45 - 55 l/min)  šírka plochy do 8 m 
Odporúčané údaje majú iba informatívny charakter, platí pre skúsených aplikátorov a pre bežné teplotné 
podmienky (cca 20 °C). Pri teplotách 25 – 30 °C odporúčame zúženie šírky pracovnej plochy o cca ¼. 

4 Aplikácia samonivelizačnej stierky 

4.1 Ručná aplikácia 

Samonivelizačnú stierku pripravte do aplikačnej konzistencie postupným pridávaním obsahu 25 kg vreca v 
miešacom vedre za súčasného miešania vrtuľovým miešadlom k predpísanému množstvu vody. Miešanie 
vykonávajte počas 1 – 2 minút s frekvenciou 400 – 600 ot./min. do vzniku tekutej homogénnej zmesi. Zmes 
nechajte cca 0,5 minúty odstáť a potom je krátko pri pomalých otáčkach domiešajte. Zmes vylievajte na 
podkladovú plochu kolmo k hlavnému smeru postupu v rovnobežných, vzájomne stekajúcich pásoch. Spojeniu 
naliatych pásov napomáhajte podľa potreby povrchovým hladením zubovým hladidlom, ktorým zároveň povrch 
dorovnajte do požadované hrúbky. Hrúbka vrstvy pre použitie v kombinácii s podlahovým vykurovaním 
R979SY001 je 30 mm (t. j. 8 mm krytia štuplov systémovej dosky). Po dosiahnutí potrebnej hrúbky poterovej 
vrstvy odstráňte nivelizačné značky a poter pomocou vibračných latí homogenizujte, zarovnajte a odvzdušnite. 
Úpravu vykonávajte najskôr v jednom smere, následne v kolmom smere. 

4.2 Strojová aplikácia 

Pri strojovej aplikácie sa samonivelizačná stierka mieša s regulovaným množstvom vody v kontinuálnej 
miešačke. Kontrola konzistencie sa vykonáva vopred a podľa potreby aj v priebehu aplikácie skúškou rozlivu 
(ČSN EN 12706: rozlevový valec s vnútorným priemerom 30 mm a výškou 50 mm). Pohybom hadice sa výtok 
materiálu usmerňuje do rovnobežných, vzájomne sa zlievajúcich pásov, aplikovaných kolmo na smer 
hlavného postupu. Hrúbka vrstvy pre použitie v kombinácii s podlahovým vykurovaním R979SY001 je 30 mm 
(t. j. 8 mm krytia štuplov systémovej dosky). Dorovnanie a odvzdušnenie sa vykonáva podobne ako pri ručnej 
aplikácii. 

4.3 Podmienky aplikácie 

Teplota prostredia pri aplikácii, tzn. vzduchu i podkladu, a teplota materiálu by mala byť v rozmedzí od +5 do + 
30 °C. Predpísané teplotné podmienky sa musí dodržiavať aj min. 7 nasledujúcich dní od aplikácie. Čerstvo 
aplikovaná stierka sa chráni min. 48 hodín pred prudkým vyschnutím a teplotnými šokmi (prievan, priame 
slnečné svetlo, sálavé teplo z radiátorov a pod.). Pokiaľ nehrozí pokles teplôt pod +5 °C, vypne sa pred 
aplikáciou vykurovanie. 
Povrch stierky je bezpečne pochôdzný 24 hodín od aplikácie, dvojtretinové prevádzkové zaťaženie je 
prípustné po 7 dňoch, plné zaťaženie po 28 dňoch od aplikácie. 

4.4 Vysychanie stierky 

Schnutie Cemix 200j Samonivelizačnej stierky NIVELA EASY JEMNÁ v kombinácii s podlahovým 
vykurovaním R979SY001 je možné riadeným nábehom vykurovania významne urýchliť. Súčasne platí zásada, 



 

 
  

že pred pokládkou podlahovej krytiny je nutné vykonať skúšku vykurovania riadeným nábehom. Riadený 
nábeh  podlahového vykurovania sa začne najskôr 7. deň od aplikácie, s počiatočnou teplotou média max. 25 
°C. Za týchto podmienok sa vykurovanie udržuje počas 3 dní a v nasledujúcich dňoch sa teplota média 
zvyšuje o 10°C/deň k hodnote projektovej teploty (nie však viac než 45 °C). Projektová teplota média sa 
udržiava do vysušenia Cemix 200j Samonivelizačnej stierky NIVELA EASY JEMNÁ (minimálne po dobu 4 
dní) a následne sa pozvoľna znižuje s max. poklesom 10 °C/deň až na teplotu cca 20 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
Cemix, s.r.o. si vyhradzuje právo vykonať v tomto dokumente zmeny, ktoré sú výsledkom vývoja technického 
poznania. Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predošlé vydania. Aktuálnu verziu postupu nájdete vždy na 
internetovej adrese: www.cemix.sk. 

 


