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1. Materiály pre podlahové konštrukcie 
Podlahové systémy v podaní ponuky spoločnosti Cemix riešia možnosti roznášacích a ukončovacích vrstiev horizontálnych nosných 
konštrukcií pomocou cementových poterov, anhydritových samonivelizačných poterov a širokej škály samonivelizačných stierok. 
Cementové a samonivelizačné potery slúžia ako podkladové a vyrovnávacie vrstvy, pred pokládkou finálnych podlahových krytov. V 
sortimente samonivelizačných stierok sú ponúkané materiály pre jemné vyrovnanie podkladov pod podlahové kryty, ale tiež 
materiály, použiteľné bez úpravy ako finálnej podlahovej vrstvy. Všetky výrobky pre podlahové systémy podliehajú trvalej výrobnej 
kontrole - ISO 9001 a sú akostne deklarované podľa STN EN 13813. 

 

2. Typy a parametre samonivelizačných stierok 

a. Typy stierok 

Cemix 060 
Samonivelizačná stierka 

NIVELA 

Cemix 050 
Samonivelizačná stierka 

NIVELA PLUS 

Cemix 200 
Samonivelizačná stierka 

NIVELA EASY 

Cemix 200 j 
Samonivelizačná stierka 

NIVELA EASY jemná 

    

Vyrovnávacia cementová stierka 
pre bytové priestory pod podlahové 
krytiny. Aplikácia iba v jednej vrstve 
s hrúbkou 2 - 10 mm (lokálne 
nerovnosti je možné zakryť vrstvou 
15 mm; optimálna návrhová hr. činí 
cca 4 mm. 

Vyrovnávacia cementová stierka 
pre bytové priestory pod podlahové 
krytiny - stredná záťaž. Aplikácia 
iba v jednej vrstve s hrúbkou 2 - 10 
mm (lokálne nerovnosti je možné 
zakryť vrstvou 15 mm; optimálna 
návrhová hr. činí cca 4 mm. 

Vyrovnávacia kalciumsulfátová 
stierka pod podlahové krytiny 
odolná valivému zaťaženia 
kolieskami stoličiek. Vykonáva sa 
ako združená vyrovnávacia 
podlahová vrstva na betóny, 
cementové potery alebo potery na 
báze síranu vápenatého (anhydrit) 
v hrúbke 5 - 30 mm.   

Vyrovnávacia kalciumsulfátová 
stierka pod podlahové krytiny 
odolná valivému zaťaženia 
kolieskami stoličiek. Vykonáva sa 
ako združená vyrovnávacia 
podlahová vrstva na betóny, 
cementové potery alebo potery na 
báze síranu vápenatého 
(anhydrit) v hrúbke 1 - 30 mm. 

Cemix 220 
Samonivelizačná stierka 

POLYNIVELA 

Cemix 210 
Samonivelizačná stierka 

POLYNIVELA SLIM 

Cemix 230 
Samonivelizačná stierka 

POLYNIVELA PLUS 

Cemix 240 
Samonivelizačná stierka 

POLYNIVELA EXTRA 

    

Finálna a vyrovnávacia podlahová 
stierka pre normálnu záťaž. Nanáša 
sa v hrúbkach 2 - 20 mm v jednej 
alebo viacerých vrstvách - 
optimálna navrhovaná hrúbka je 
cca 4 - 6 mm v závislosti na 
zaťažovaní plochy. 

Vyrovnávacia polymércementová 
podlahová stierka pre normálnu 
záťaž. Odolná valivému zaťaženie 
kolieskami stoličiek. Nanáša sa v 
hrúbkach 1 - 8 mm v jednej alebo 
viacerých vrstvách - optimálna 
navrhovaná hrúbka je cca 3 mm v 
závislosti na zaťažovaní plochy. 

Finálna a vyrovnávacia podlahová 
stierka pre strednú záťaž. Nanáša 
sa v hrúbkach 2 - 20 mm v jednej 
alebo viacerých vrstvách - 
optimálna navrhovaná hrúbka je 
cca 4 - 6 mm v závislosti na 
zaťažovaní plochy - pre finálny 
povrch pojazdnej podlahy musí 
byť aplikovaná v min. hrúbke 5 
mm.   

Finálna a vyrovnávacia podlahová 
stierka pre vysokú záťaž. Nanáša 
sa v hrúbkach 2 - 20 mm v jednej 
alebo viacerých vrstvách - 
optimálna navrhovaná hrúbka je 
cca 4 - 6 mm v závislosti na 
zaťažovaní plochy - pre finálny 
povrch pojazdnej podlahy musí 
byť aplikovaná v min. hrúbke 6 
mm. 
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b. Parametre stierok 
 

Typ stierky kalcium 
sulfátová 

cementová polymércementová 

Označenie stierky 200, 200j 050 060 210 220 230 240 
Aplikačná hrúbka v mm 5 – 30, 1 – 30 2 - 10 2 - 10 2 - 8 2 - 20 2 - 20 2 - 20 
Viacvrstvové liatie + - - - + + + 
Pochôdznosť po hod. 4 6 12 6-8 6-8 6-8 6-8 
Čiastočné zaťaženie po dňoch 7 3 3 7 7 7 7 
Pevnosť v tlaku v MPa 25 30  20 30 20 30 40 

M
ož

né
 p

od
kl

ad
y 

Betón, ľahký betón, 
hladený betón + + + + + + + 

Anhydrit + + + + + + + 
Anhydrit so zabudovaným 
kúrením + - - - - - - 

Keramická a tehlová 
dlažba + + + + + + + 

Kameň - + - + + + + 
Penobetón (iba 
v závislosti na statickom 
posúdení) 

+ + - + + + + 

Podlahové elektrické 
kúrenie + + + + + + + 

Po
dl

ah
ov

é 
kr

yt
y 

Dlažby, parkety, PVC, 
koberce, plávajúce 
podlahy drevene a 
laminátové  

+ + + + + + + 

Povlaky a nátery (epoxidy 
a polyuretany apod.) - + - + + + + 

Bez podlahového krytu  - - - - + LP + SP + TP 

Vh
od

no
sť

 p
ou

ži
tia

 

Byty, kancelárie, hotely, 
školy, správne budovy + + + + + + + 
Garáže pre osobné 
automobily - + - + SP - + SP + TP 
Sklady, dielne 
v občianskej výstavbe - + + + SP + LP + SP + TP 
Sklady, dielne s ľahšou 
prevádzkou - + - + SP + LP + SP + TP 
Výrobné objekty s ľahšou 
prevádzkou - + - + SP + LP + SP + TP 
Garáže pre nákladné 
automobily - - - - - - + TP 
Sklady, dielne s ťažšou 
prevádzkou - - - - - - + TP 
Výrobné objekty s ťažšou 
prevádzkou - - - - - - + TP 

 

Stupne zaťaženia:  

LP - ľahké prevádzky s pohybom ručných vozíkov s pneumatikami, plastovými a gumenými kolesami  

SP - stredne zaťažené prevádzky s pohybom vysokozdvižných vozíkov o nosnosti do 1,6 t  

TP - ťažké prevádzky s pohybom vysokozdvižných vozíkov o nosnosti do 2,5 t 
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3. Použitie samonivelizačných stierok 

a. Vyrovnanie starých i nových podkladov pred pokládkou podlahoviny 
Vyrovnanie starých aj nových podkladov pred pokládkou finálnych podlahových vrstiev ako sú dlažby, plávajúce podlahy, bežné 
podlahoviny (koberce, PVC), v prípade Cemix 220 Samonivelizačnej stierky POLYNIVELA, Cemix 230 Samonivelizačnej 
stierky POLYNIVELA PLUS, Cemix 240 Samonivelizačnej stierky POLYNIVELA EXTRA a Cemix 210 Samonivelizačnej 
stierky POLYNIVELA SLIM a Cemix 200 j Samonivelizačnej stierky Nivela EASY jemná tiež pod syntetické liate alebo stierkové 
finálne povlaky a nátery (epoxidy, polyuretány, akryláty a pod.). 

 

1. podklad 

2. očistený povrch 

3. Cemix Penetrácia podlahová 

4. samonivelizačná stierka Cemix  
200 j, 210, 220, 230, 240 

5. podlahový kryt 

b. Vytvorenie finálnej vyrovnávacej a spevňujúcej vrstvy 
Vytvorenie finálnej vyrovnávacej a spevňujúcej vrstvy na starých aj nových podkladoch s nedostatočnou rovinatosťou a 
mechanickou odolnosťou (ručne hladené betóny, anhydritové potery). Ako finálne spevňujúce vrstvy bez podlahového krytu sa 
použijú iba Cemix 220 Samonivelizačná stierka POLYNIVELA, Cemix 230 Samonivelizačná stierka POLYNIVELA PLUS, 
Cemix 240 Samonivelizačná stierka POLYNIVELA EXTRA. 

 

1. podklad 

2. očistený povrch 

3. Cemix Penetrácia podlahová 

4. samonivelizačná stierka Cemix 220, 
230, 240 

c. Lokálne opravy a celoplošné spevnenie 
Rýchle, lokálne aj celoplošné opravy betónových a keramických podláh poškodených výtlkmi, oterom a prasklinami. Na účely 
lokálnych opráv a sanácií sa použijú Cemix 220 Samonivelizačná stierka POLYNIVELA, Cemix 230 Samonivelizačná stierka 
POLYNIVELA PLUS, Cemix 240 Samonivelizačná stierka POLYNIVELA EXTRA a Cemix 210 Samonivelizačná stierka 
POLYNIVELA SLIM. 

 

1. podklad 

2. očistený povrch 

3. sanovaný výtlk v podklade (stierka: 
piesok = 3:2) 

4. Cemix Penetrácia podlahová 

5. samonivelizačné stierky Cemix 210, 220, 
230, 240 

6. ochranný náter-povlak 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 

1 
2 

3 
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d. Zalievanie vykurovacích káblov a rohoží elektrického podlahového kúrenia 
Na tento účel sa podľa stupňa prevádzkového zaťaženia použijú Cemix 220 Samonivelizačná stierka POLYNIVELA, Cemix 230 
Samonivelizačná stierka POLYNIVELA PLUS, Cemix 240 Samonivelizačná stierka POLYNIVELA EXTRA, Cemix 210 
Samonivelizačná stierka POLYNIVELA SLIM alebo cementové stierky Cemix 050 Samonivelizačná stierka NIVELA PLUS, 
Cemix 060 Samonivelizačná stierka NIVELA respektíve kalciumsulfátová Cemix 200j Samonivelizačná stierka NIVEL EASY 
jemná. 

 

1. tepelná izolácia 

2. roznášacia poterová doska 

3. Cemix Penetrácia podlahová 

4. elektrická vykurovacia rohož 

5. samonivelizačné stierky Cemix 050, 060,  
200 j, 210, 220, 230, 240 

6. lepiaci tmel kategórie min. C2 

7. keramická dlažba 

4. Voľba samonivelizačnej stierky a hrúbka jej vrstvy 
Druh samonivelizačnej stierky a hrúbka jej vrstvy sa navrhuje: 

 podľa charakteru podkladu - napriek tomu, že stierka nie je zahrnutá do statického výpočtu únosnosti podlahovej (stropnej) 
konštrukcie, volí sa jej pevnostná trieda s ohľadom na pevnosť podkladu, tzn. minimálne v rovnakej alebo vyššej pevnostnej 
triede. Stierky nie je vhodné aplikovať na podklady s pevnosťou v tlaku <18 MPa a s pevnosťou v prostom ťahu <1,5 MPa. V 
týchto prípadoch sa volí, ak to výškové pomery dovoľujú, aplikácia opravných betónových poterov (hr.> 20 mm) doplnených 
prípadne armovacou sieťou. Samonivelizačné stierky nie je vhodné aplikovať na podklady s projektovaným sklonom> 1%. 

 
 podľa charakteru zaťaženia a finalizácie povrchu – stierky ako podkladové vrstvy možno aplikovať podľa potreby v hrúbkach od 

veľkosti max. zrna tj. 0,7 mm. Keďže prirodzená rozlivová hrúbka stierok činí cca 4 mm a od tejto hrúbky začína ich schopnosť 
samonivelizácie, je docielenie menších hrúbok možné iba ručným rozprestretím hladidlom. Hrúbka polymércementovej stierky 
ako finálnej vrstvy sa volí podľa charakteru zaťaženia. V prípade zaťaženia pojazdom je nutné dodržať minimálne aplikačné 
hrúbky, ktoré sú spolu s prípustným zaťažením uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 

označenie 
zaťaže

nie 

Min. 
tlaková 
pevnosť 

Max. pojazdového zaťaženia 
Pojazd 

kolieskových 
kresiel 

Min. aplikačná 
hrúbka 

210 stredné 30 MPa Kolieskové kreslá áno ≥ 1 mm 

220 ľahké 20 MPa ručné vozíky s pneu, plastovými a 
gumovými kolesami s nosnosťou do 1 t 

iba s podlahovým 
krytom 

≥ 4 mm 

230 stredné 30 MPa 
paletový vozík s kolesami nylon, PU, 

guma, vysokozdvižné vozíky 
s nosnosťou do 1,6 t 

áno ≥ 5 mm 

240 vysoké 40 MPa 
paletový vozíky s oceľovými kolesami, 
vysokozdvižné vozíky s nosností do 

2,5 t 
áno ≥ 6 mm 

5. Posúdenie a príprava podkladu 
Posúdenie podkladu je nevyhnutnou podmienkou úspešnej aplikácie samonivelizačných stierok. Vykonáva sa predovšetkým z 
hľadiska pevnosti, rovinatosti, čistoty, nasiakavosti, charakteru a priebehu dilatácií. 

 

 

1 

2 3 4 
5 6 
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a. Pevnosť podkladu 
 

Informácia o pevnosti podkladu je dôležitá pre správnu voľbu pevnostnej 
triedy stierky a pre celkové posúdenie únosnosti podlahovej konštrukcie z 
hľadiska predpokladaného prevádzkového zaťaženia.  

Ak nie sú k dispozícii vierohodné údaje z projektovej dokumentácie, stanovuje 
sa pevnosť podkladu najčastejšie nedeštruktívnou tvrdomernou metódou 
pomocou Schmidtova kladivka. 

b. Rovinatosť podkladu 
Kontrola rovinatosti podkladu sa prevádza hlavne pri vysokých nárokoch na rovinatosť finálneho povrchu (športové haly, dráhy VZ 
vozíkov v regálových skladoch apod.) a tiež pri predpokladanom dvojvrstvovom liatí, kedy prvá vrstva má za úlohu, či už lokálne či 
celoplošne, vyrovnať hrubé nerovnosti podkladu (spravidla v rozsahu 10 – 20 mm). 

Kontrola sa prevádza pomocou nivelizačného prístroja alebo hadicovej, u 
menších plôch tyčovej, vodnej váhy. Kontrola sa spojí s vyhotovením tzv. 
výškových nivelizačných značiek. 

Značky sa vyhotovujú vo štvorcovej sieti vo vzdialenosti cca 1,5 x 1,5 m. 
Značky sa zhotovujú pomocou skrutiek a hmoždiniek, prípadne z maltových 
terčov tzn. zo zahustenej stierky, zmiešanej s kremičitým pieskom (1:1). 
Prípadne je možné použiť nastaviteľné trojnožky alebo laserové merače. 

c. Čistota podkladu 
Podklad musí byť suchý, súdržný, zbavený prachu a mastných nečistôt. 
Hrubšie nečistoty a povlaky cementového mlieka u betónových podkladov sa 
odstránia prebrúsením a vysatím. Zažraté nečistoty, prípadne nečistoty 
vsiaknuté v povrchovej vrstve podkladu (zvyšky lepidiel, farieb a tmelov) sa 
odstránia otryskaním alebo ofrézovaním.  

Čistenie podkladov nasýtených ropnými produktmi a chemikáliami sa 
vykonáva podľa povahy nečistoty špeciálnymi čistiacimi metódami, prípadne 
sa vytvárajú špeciálne uzatváracie a spojovacie prechodové mostíky. 

d. Úprava podkladu – penetrácia 
Podľa charakteru podkladu a typu samonivelizačnej stierky sa vykonáva penetrácia alebo aplikácie adhézneho náteru, alebo 
zdrsnenie mechanickým pôsobením. 

Názov Názov 
Cemix Penetrácia podlahová Cemix 241 Superkontakt 

  
Spotreba cca kg/m2 0,15 - 0,35 Spotreba cca kg/m2 0,25 - 0,40 

 

Typ 
samoniveliza
čnej stierky 

Charakter podkladu 
Druh 

penetrácie 
Cemix 

Riedenie 
penetrácie: voda 

Počet 
aplikácií 
celkom 

Spotreba 
koncentr. 
penetrácie 

050, 060, 200 j, 
210, 220, 230, 

240 

Nasiakavý 
(ľahké betóny, bežné 

hladené betóny, anhydrity, 
otrieskané strojne hladené 

betóny) 

Cemix 
Penetrácia  
podlahová 

1: 5 (1. aplikácia) 
1: 3 (2. aplikácia) 2 0,25 kg/m2 

Hladký*, nenasiakavý 
(leštený betón,  

keramika, kameň) 

Cemix 241 
Superkontakt  

- 1 0,30 kg/m2 

* povrch je nutné zdrsniť tryskaním, ryhovaním, brúsením tvrdokovom 
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Pri viacvrstvovom liatí sa penetruje podkladová vrstva stierky po 24 hodinách zrenia, vykonáva sa jeden náter v riedení 1: 3. 
Penetrácia sa vykonáva rovnomerne, priamym náterom pomocou štetca alebo valčeka. Následný náter sa aplikuje vždy po 
zaschnutí predchádzajúceho. Doba schnutia náteru v bežných podmienkach činí podľa koncentrácie a nasiakavosti podkladu 60 až 
120 minút. Koncentrované nátery zasychajú cca 12 hodín. U správne napenetrovaného podkladu na povrchu vznikne matne sklovitý 
povlak, eliminujúci nasiakavosť podkladu, napomáhajúce rozlivovým vlastnostiam stierky a zaisťujúce vysokú adhéziu medzi 
stierkou a podkladom. 

e. Dilatácia podkladu a stierok 
Samonivelizačné stierky sa vyznačujú v priebehu tuhnutia a vytvrdzovania vysokou objemovou stabilitou a na súvislých 
nedilatovaných podkladoch (napr. Monolitické železobetónové dosky) nevyžadujú vykonávanie dilatácií. Pri aplikácii stierok na 
dilatovaných podkladoch (zmršťovacie škáry pri betóne v obvyklých rozpätiach 3 x 3 až 7 x 7 m) sa zmršťovacie škáry v podklade 
vopred vyplnia (zatmelenie, tesniaci PU povrazec pod.), prípadne sa vopred zalejú stierkou. 

 ak tvorí stierka finálny povrch podlahy, priebeh zmršťovacích dilatácií podkladu sa vyznačí tak, aby mohli byť po aplikácii stierky 
prerezaním opäť priznané,  

 ak tvorí stierka podklad finálnej podlahovej vrstvy (dlažba, PVC, plávajúce podlahy), nie je nutné priebeh zmršťovacích dilatácií 
podkladu priznávať, tieto sa môžu prejaviť vznikom vlasových trhlín v stierke, ktoré finálna podlahová vrstva prekryje,   

 hlavné dilatačné a konštrukčné škáry v podklade sa vždy priznávajú. 

6. Aplikácia samonivelizačných stierok 

a. Aplikačná stratégia 
Posúdenie dispozície podkladovej plochy pred aplikáciou samonivelizačných stierok je dôležité pre voľbu optimálnej aplikačnej 
stratégie, ktorá musí vedľa rozmerov plochy zohľadniť tiež spôsob aplikácie (ručné, strojné a jej výkon), hrúbku aplikovanej vrstvy a 
teplotné podmienky a to všetko s ohľadom na dobu spracovateľnosti (otvorený čas) stierky. 

Cementové a polymércementové stierky si zachovávajú rozlivové a samonivelizačné vlastnosti po relatívne krátku dobu 
spracovateľnosti (min. 20 minút v bežných teplotných podmienkach). Po prekročení doby spracovateľnosti tieto vlastnosti veľmi 
rýchlo stráca a tieto stierky sa nedajú úspešne aplikovať resp. upravovať (rozhrňovanie, valčekovanie). 

Na základe plošné dispozície podkladovej plochy a ostatných uvedených faktorov sa stanovuje maximálna šírka pracovnej plochy, 
na ktorú v kolmom smere prebieha hlavný postup aplikácie. Odporúčané maximálne prípustné šírky pracovných plôch pre aplikácie 
cementových a polymércementových stierok udáva nižšie uvedená tabuľka: 

 

hrúbka aplikovanej 
vrstvy 

Spôsob aplikácie 

ručne (min. 4 pracovníci) 
strojné (min. 5 pracovníkov) 

25 – 35 l/min 45 – 55 l/min 
do 5 mm 6 m 12 m 18 m 

5 – 10 mm 4 m 10 m 15 m 
10 – 15 mm 2 m 8 m 11 m 
15 – 20 mm - 4 m 8 m 

 

Odporúčané údaje majú len informatívny charakter, platia pre skúsených aplikátorov a pre bežné teplotné podmienky (cca 20 ° C). 
Pri teplotách 25 - 30 ° C odporúčame zúženie šírky pracovnej plochy o cca ¼. Napr. pri ručnej aplikácii hrúbky 5 mm sa zúži šírka 
pracovnej plochy z odporúčanej max. prípustné šírky 6 m na šírku 5 m. 

Neumožňuje plošná dispozícia podkladovej plochy dodržanie odporúčanej max. prípustnej šírky pracovnej plochy, musí sa urobiť jej 
vymedzenie. Vymedzenie sa vykoná na zaschnutý napenetrovaný podklad pomocou molitanových samolepiacich bariér. 

Napríklad pri strojnom liatí s výkonom 30 l / min na hrúbku 5 mm sa hala 24 x 50 m rozdelí na dva pracovné pruhy 12 x 50 m. 

Aplikácia sa potom vykonáva v dvoch krokoch, tzn. po naliatí a zatuhnutí jedného pruhu sa vymedzovacia bariéra odstráni a 
nasleduje aplikácia na zvyšný pruh. Vymedzenie bariérami sa vykonáva podľa potreby tiež k oddeleniu konštrukčných prvkov v 
podklade (kanálové vpuste, demontovateľné pätky strojov a pod.), Aby nedošlo k ich nežiaducemu prekrytie stierkou. 

b. Ručná aplikácia 
Ručná aplikácie je vhodná pre plochy do 100 m2, výkon 30 - 50 m2 / hod. pri hr. 5 mm. Samonivelizačné stierky sa pripravia do 
aplikačnej konzistencie postupným pridaním obsahu 25 kg vreca v miešacom vedre za súčasného miešania vrtuľovým miešadlom k 
predpísanému množstvo vody. Miešanie sa vykonáva po dobu 1 - 2 minút s frekvenciou 400 - 600 ot./min. do vzniku tekutej 
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homogénnej zmesi. Zmes sa ponechá cca 0,5 minúty odstáť a potom sa krátko pri pomalých otáčkach domieša. Zmes sa vylieva na 
podkladovú plochu kolmo k hlavnému smeru postupu v rovnobežných, vzájomne sa stekajúcich pruhoch. Spojenie naliatych pruhov 
sa napomáha podľa potreby povrchovým hladením zubovým hladidlom, ktorým sa povrch zároveň dorovná do požadovanej hrúbky. 
Odvzdušnenie a konečné vyrovnanie sa vykoná ježkovým valčekom. Valčekujú sa vždy dva posledné susedné pruhy, aby sa 
vzhľadom na otvorený čas nezasahovalo do už potenciálne tuhnúcej hmoty. 

 

  

 
 

Miešanie vrtuľovým miešadlom Ručné liatie Vyhladzovanie Odvzdušnenie 

c. Strojová aplikácia 
Strojná aplikácia je vhodná pre plochy nad 100 m2, výkon 250 - 500 m2 / hod. pri hr. 5 mm. Pri strojnej aplikácii sa samonivelizačné 
stierky miešajú s regulovaným množstvom vody v kontinuálnej miešačke. Kontrola konzistencie sa robí vopred a podľa potreby aj v 
priebehu aplikácie skúškou rozlievateľnosti (STN EN 12706: rozlivový valec s vnútorným priemerom 30 mm a výškou 50 mm). 
Pohybom hadice sa výtok materiálu usmerňuje do rovnobežných, vzájomne sa stekajúcich pruhov, aplikovaných kolmo na smer 
hlavného postupu. Dorovnanie a odvzdušnenie sa vykonáva obdobne ako pri ručnej aplikácii. Pre povrchové hladenie sa využíva 
zubová stierka s násadou. Valčekovanie a hladenie vykonávajú 2 pracovníci, z ktorých jeden používa pre pohyb v čerstvo naliatej 
hmote podlahárske podošvy s hrotmi. 

    

Plnenie kontinuálneho 
miešadla 

Liatie a valčekovanie Povrchové vyrovnanie  
zubovou stierkou 

Valčekovanie kolmo 
i rovnobežne k liatiu 

d. Odporučené zariadenia, pomôcky a zloženie pracovnej čaty 
Samonivelizačné stierky sa líšia materiálovým zložením a s tým súvisiacimi odlišnými nárokmi na stupeň a podmienky miešania do 
aplikačného stavu. Vzhľadom na tieto odlišnosti je nutné pre ich prípravu a aplikáciu používať vhodné zariadenia a pomôcky. 

Zariadenie a pomôcky pre ručnú aplikáciu: 

 miešadlo s klietkovou metlou 

 2 x vedro min. 40 l 

 ježkový odvzdušňovací valček 110 x 700 mm 

 zubové hladítko 6 x 6 mm 

 odmerná nádoba – voda s presnosťou min 0,1 l 

Zariadenie a pomôcky pre strojovú aplikáciu: 

 kontinuálne miešadlo 

 hadice priem. 25 nebo 35 mm min. 20 m 

 2 x ježkový odvzdušňovací valček 110 x 700 mm 

 zubové hladítko 6 x 6 mm s násadou 

 podlahárske podošvy s hroty 

Pracovná čata pre ručnú aplikáciu: min. 4 osoby 

 obsluha miešadla 

 dávkovanie materiálu a vody 

 donáška materiálu a valčekovanie 

 liatie a hladenie 

Pracovná čata pre strojovú aplikáciu: min. 5 osôb 

 obsluha miešadla, dávkovanie materiálu 

 pomocné vedenie hadice 

 liatie 

 2 x hladenie a valčekovanie 
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Označenie stierky Vrtuľové miešadlo 
cca 1000 W 

Vrtuľové miešadlo 
cca 1500 W 

Kontinuálne miešadlo 
jednostupňové napr.  

PFT G4 

Kontinuálne miešadlo 
dvojstupňové 

napr.  m-tec duomix 

    

060 + + + + 
050 - + - + 
210 - + - + 
220 - + - + 
230 - + - + 
240 - + - + 

 200 j + + + + 

e. Podmienky aplikácie, zaťažiteľnosť a ochrana povrchu stierok 
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 musia dodržiavať tiež min. nasledujúcich 7 dní od aplikácie. Čerstvo aplikovaná stierka sa chránia min. 24 
hodín pred prudkým vyschnutím a tepelnými rázy (prievan, priamy slnečný svit, sálavé teplo z vykurovacích telies a pod.). Ak 
nehrozí pokles teplôt pod +5 ° C, vypne sa pred aplikáciou kúrenie. 

Povrch stierky je bezpečne pochôdzny podľa jej typu za 4 - 24 hodín od aplikácie, dvojtretinové prevádzkové zaťaženie je prípustné 
po 7 dňoch, plné zaťaženie po 28 dňoch od aplikácie. 

V bežných podmienkach stierky vyžadujú pre vyschnutie do rovnovážnej vlhkosti 1 deň na 1,5 mm hrúbky. 

Vo vlhkých prevádzkach sa povrch stierky určenej ako finálna vrstva (Cemix 220 Samonivelizačná stierka POLYNIVELA, Cemix 
230 Samonivelizačná stierka POLYNIVELA PLUS, Cemix 240 Samonivelizačná stierka POLYNIVELA EXTRA) chráni 
hydrofobizačnými prostriedkami alebo nátermi. Pri zvýšených nárokoch na chemickú odolnosť sa aplikujú vhodné ochranné nátery a 
syntetické stierky, určené na betón. 

7. Samonivelizačné stierky ako opravné materiály 
Vyrovnávanie bežných nerovností podkladu v rámci max. prípustnej aplikačnej hrúbky samonivelizačných stierok patrí k ich 
základným funkčným vlastnostiam. Samonivelizačné stierky s vyšším stupňom modifikácie redispergovateľnými polymérmi (Cemix 
220 Samonivelizačná stierka POLYNIVELA, Cemix 230 Samonivelizačná stierka POLYNIVELA PLUS, Cemix 240 
Samonivelizačná stierka POLYNIVELA EXTRA) možno použiť na lepenie a zalievanie trhlín v podklade a v zmesi s pieskom (3 
diely stierky: 2 diely piesku) ako rýchlo výplňové hmoty, opravné a vyrovnávacie potery. 

a. Sanácia výtlkov jednokroková 
Samonivelizačná stierka sa v bežnej aplikačnej konzistencii 
dá použiť na "jednokrokovú" sanáciu výtlkov, pokiaľ ich hĺbka 
nepresahuje max. deklarovanú aplikačnú hrúbku danej stierky 
vrátane vyrovnávacej vrstvy. Napr.: Cemix 220 
Samonivelizačná stierka POLYNIVELA, Cemix 230 
Samonivelizačná stierka POLYNIVELA PLUS a Cemix 240 
Samonivelizačná stierka POLYNIVELA EXTRA s max. 
deklarovanou aplikačné hrúbkou do 20 mm je možné v rámci 
bežnej celoplošnej aplikácie na hr. 5 mm sanovať preliatím 
výtlky do hĺbky max. 15 mm. 

 

 
Jednokroková sanácia výtlku prostým zaliatím 
samonivelizačnou stierkou s max. aplikačnou hrúbkou 20 mm. 
1. Podklad 
2. Samonivelizačná stierka 
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b. Sanácia výtlkov dvojkroková 
Samonivelizačným stierkami s prípustným viacvrstvovým 
liatím (Cemix 220 Samonivelizačná stierka POLYNIVELA, 
Cemix 230 Samonivelizačná stierka POLYNIVELA PLUS a 
Cemix 240 Samonivelizačná stierka POLYNIVELA EXTRA) 
možno v bežnej aplikačnej konzistencii sanovať výtlky do 
hĺbky deklarovanej aplikačnej hrúbky tzv. Predliatím. Najprv 
stierkou zalejte výtlky a druhý deň prelejte hlavnou 
vyrovnávacou vrstvou celú plochu.  

  Sanácia hlbokých výtlkov 

Výtlky prekračujúce max. aplikačnú hrúbku stierky možno sanovať výplňovou zmesou samonivelizačnej stierky s pieskom. K 
danému účelu sa použijú iba Cemix 220 Samonivelizačná stierka POLYNIVELA, Cemix 230 Samonivelizačná stierka 
POLYNIVELA PLUS a Cemix 240 Samonivelizačná stierka POLYNIVELA EXTRA, ktoré sa po príprave do bežnej aplikačnej 
konzistencie následne zmiešajú s pieskom v pomere 3 hmot. diely stierky: 2 hmot. diely piesku. Na 1 vrece (25 kg) stierky pripravený 
do aplikačnej konzistencie pridajte cca 16 kg piesku. Na prípravu tejto sanačnej zmesi platia zásady: 

Použitá stierka má mať vyššiu deklarovanú pevnosť ako sanovaný podklad tzn.: 

 pre podklad s pevnosťou do 20 MPa použite  Cemix 220 Samonivelizačnú stierku POLYNIVELA, 

 pre podklad s pevnosťou 20 – 30 MPa použite  Cemix 230 Samonivelizačnú stierku POLYNIVELA PLUS, 

 pre podklad s pevnosťou 30 – 40 MPa použite   Cemix 240 Samonivelizačnú stierku POLYNIVELA EXTRA. 

 
Hrubosť piesku voľte podľa hĺbky výtlku: 

 pre vrstvy do 25 mm piesok 0 – 2 mm, 

 pre vrstvy do 50 mm piesok 0 – 4 mm. 

Pred aplikáciou výplňovej zmesi platí, že podklad musí byť 
čistý a napenetrovaný ako pred aplikáciou samonivelizačnej 
stierky. 

Pred prelievaním sanovaného výtlku samonivelizačnou 
stierkou (bežne po 24 hodinách) sa povrch výtlku penetruje 
ako nízko nasiakavý podklad tzn. 1 x Cemix Penetrácia 
podlahová v koncentrácií 1 diel penetrácie : 3 diely vody. 

 

c. Vyplňovanie prasklín a trhlín 
Ide o opravy prasklín a trhlín u združených poterov a dosiek, 
kde nehrozia vertikálne posuny oddelených častí týchto 
konštrukcií. Pre opravu sa použije Cemix 240 
Samonivelizačná stierka POLYNIVELA EXTRA. Platí tu 
zásada, že trhliny do šírky prípustnej aplikačnej hrúbky stierky 
sa zalievajú po ich vyčistení a napenetrovaní samotnou 
stierkou a trhliny väčšej šírky sa vypĺňajú zmesou stierky a 
piesku (pozri vyššie). Opravy trhlín a prasklín sa vždy 
vykonávajú v dvoch krokoch, tzn. deň pred aplikáciou vrchnej 
vyrovnávacej stierky. 

d. Lepenie prasklín a trhlín 
Jedná sa o opätovné pevné spojenie oddelených častí, 
prenášajúce ohybové napätie ako pôvodná neporušená 
konštrukcia. Spojenie sa uskutočňuje predovšetkým u 
plávajúcich poterov a trhliny sa spájajú tzv. Sponkovaním 
kovovými kotvami. Kotvy sa zalievajú v predvŕtaných lôžkach 
stierkou, ktorou sa zlepí prasklina. K danému účelu sa zo 
samonivelizačných stierok použije výlučne Cemix 240 
Samonivelizačná stierka POLYNIVELA EXTRA. 

 
1. Izolácia 
2. Plávajúci poter s prasklinami 
3. Vyrovnávacia vrchná stierka 
4. Kovová spona zaliata stierkou 
5. Prasklina zlepená stierkou 

 
Dvojkroková sanácia výtlku s preliatím do hĺbky max. aplikačnej 
hrúbky samonivelizačnej stierky. 

 
 
 

1. Podklad 
2. Výplňová zmes 
3. Samonivelizačná stierka 

 

 
 

1. Podklad 
2. Združený poter s prasklinami 
3. Trhlina zaliata stierkou 
4. Vyrovnávacia vrchná stierka 
5. Prasklina vyplnená zmesou streky a piesku 
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e. Lokálne sanácie podlahových poterov a dosiek 
 
Výplňovú zmes z Cemix 220 Samonivelizačnej stierky 
POLYNIVELA, Cemix 230 Samonivelizačnej stierky 
POLYNIVELA PLUS, Cemix 240 Samonivelizačnej stierky 
POLYNIVELA EXTRA s pieskom (3: 2) je možné použiť ako 
opravný poter a k lokálnym alebo celoplošným sanáciám 
podlahových poterov a dosiek. Pri dodržaní odporúčaných 
zásad (pozri Sanácia výtlkov), má výplňová zmes pevnostné 
parametre zhodné s deklarovanými parametrami použitej 
stierky. Po naplnení má zmes zníženú schopnosť 
samonivelácie a nemožno ju spádovať. 
 

f. Celoplošná sanácia podlahových poterov a dosiek 
 

Celoplošnou sanáciou opravným poterom zo zmesi stierky s 
pieskom možno sanovať podklady formou vrchnej poterovej 
roznášacej vrstvy, ktorú je možné podľa potreby vystužiť. 
Zmes sa pripraví zmiešaním Cemix 220 Samonivelizačnej 
stierky POLYNIVELA, Cemix 230 Samonivelizačnej stierky 
POLYNIVELA PLUS, Cemix 240 Samonivelizačnej stierky 
POLYNIVELA EXTRA a piesku v pomere 3: 2. 

 
 

 

 

 

 

Cemix, s.r.o. si vyhradzuje právo previesť v tomto dokumenty zmeny, ktoré sú výsledkom vývoja technického poznania. Týmto 
vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania. Aktuálnu verziu postupu nájdete vždy na internetovej adrese: 
www.cemix.sk. 
 

 
1. Podklad 
2. Armovacia sieť 
3. Opravný poter zo stierky a piesku 

 
1. Podklad 
2. Poškodený poter 
3. Náhrada odstráneného poteru opravným poterom 
4. Dlažba 


