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PROFI sádrový litý potěr E225 
(PROFI Alphafliessestrich CA-C20-F4- E225) 

Kat. č. 2140, 2141, 
2142 

Aktualizace: 9/2020 

 
 

Produkt: Samonivelační sádrový litý potěr. 

 
Použití: Pro plovoucí podlahy, podlahy oddělené fólií, podlahy pevně spojené s podkladem a 

pro podlahy s podlahovým vytápěním. Není vhodný pro vlhké prostory. 
 
Vlastnosti: Samonivelační sádrový litý potěr pro strojní aplikaci umožňující rychlou pokládku 

povrchových vrstev.  Obzvláště vhodný pro podlahové vytápění. 
 
Technické 
údaje: 

Složení: 
 
Spotřeba: 
Pevnost v tlaku po 28 dnech1): 
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech: 
Koeficient tepelné vodivosti: 
Faktor difuzního odporu: 
Spotřeba vody: 

sádrové pojivo, drcený vápenec 0 – 2,0 
(4,0) mm, přísady 
cca 19,0 kg/m²/cm 
> 20,0 N/mm² 
> 4,0 N/mm2 

λ = 1,4 W/m.K 
μ = cca 40 
cca 4,5 l/40 kg pytel 

Poznámka 1): Uvedená hodnota pevnosti v tlaku je normový údaj stanovený dle ČSN EN 
13892-2. Hodnota pevnosti v tlaku u hotového produktu je ovlivněna podmínkami při 
realizaci na stavbě (konzistence, teplota, vlhkost apod.) a může vykazovat odlišnou 
hodnotu od normového údaje. 

 
Normy: ČSN EN 13813:2003 (CA-C20-F4). 
 
 
Zpracování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Při aplikaci musí být teplota podkladu a vzduchu vyšší jak +5 °C a nižší jak 25 °C (podklad) 
a 30 °C (vzduch).  Při teplotách vzduchu <15 °C je možné aktivovat podlahové vytápění na 
provozní teplotu max. 15 °C. Při venkovních teplotách nižších než -5 °C je nutno zajistit 
ohřev záměsové vody na 15 – 30 °C v závislosti na venkovní teplotě. Tloušťka okrajového 
dilatačního pásku musí činit min. 0,5 cm, při podlahovém vytápění min. 1,0 cm. 
Při aplikaci potěru je třeba dodržet rozvržení dilatačních spár uvedených v projektu. 
Míchání: 
Ke zpracování volně loženého materiálu ze sila se používá SMP-FE 100 nebo QLMP 
pumpa nainstalovaná pod silem. Zpracování pytlovaného materiálu se provádí pomocí 
omítacího stroje M-Tec Duo-mix vybaveného speciální přestavbou. V případě malých 
rozsahů lze k rozmíchání použít elektrické pomaloběžné míchadlo (míchat krátce, pozor 
nepřemíchat!). Orientační spotřeba vody činí 4,5 l/40 kg pytel. Ke kontrole konzistence 
se používá rozlivový válec o objemu 1,3 l. Předepsaná míra roztékavosti činí 35 až 40 cm. 
Za účelem dosažení rovnoměrné konzistence materiálu a zabránění vzniku shluků se 
doporučuje používat při aplikaci licí koncovku. Ke směsi není dovoleno přidávat žádné 
cizí materiály. 
Zpracování: 
Při správné aplikaci mají povrchy požadovanou rovinnost odpovídající platným normám a 
jsou vyhovující pro kladení následných vrstev podlah. Po nalití podlahy je nutné čerstvý 
povrch chránit před průvanem a přímým slunečním zářením po dobu 3 dnů.  
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Bezprostředně před lepením nášlapné vrstvy se musí povrch obrousit, nejdříve po 
14 dnech. Pozdější broušení prodlužuje dobu vysychání potěru. Po 24 hodinách je potěr 
pochůzný a po 3 dnech částečně zatížitelný. 
Konstrukční tloušťka: 
Nejmenší návrhové tloušťky plovoucích potěrů v budovách občanské a bytové výstavby 
dle provozního zatížení a stlačitelnosti podkladních vrstev předepisuje ČSN 74 4505:2012 
PODLAHY – Společná ustanovení. 
 
Nedoporučuje se aplikovat potěr v tloušťce větší než 80 mm. 
Pro potěry pevně spojené s podkladem:               min. 30 mm 
Pro potěry oddělené separační vrstvou:                min. 30 mm 
Pro potěry s podlahovým topením:                        min. 35 mm (překrytí rozvodů),  
přednostně se řídit pokyny výrobce topného systému a zároveň dodržet uvedené 
překrytí topného rozvodu 
Pro plovoucí potěry:                                                   dle plošného zatížení a stlačitelnosti 
                                                                                       podkladních vrstev 
 
Nejmenší návrhové tloušťky plovoucích potěrů dle ČSN 74 4505:2012 při stlačitelnosti 
podkladních vrstev ≤ 3 mm (≤ 5 mm pro plošné zatížení ≤ 2 kN/m2 a pro plošné zatížení 
≤ 3 kN/m2): 

 
 
Možnost pokládky dalších vrstev: 
Podle okolností na stavbě, podle tloušťky aplikační vrstvy a typu podlahoviny po 4 až 6 
týdnech. Po 3 dnech po aplikaci je nutno zajistit dobré větrání a odvětrání místností. 
Podmínky pro první zátop podlahového topení jsou přesně specifikovány v samostatném 
předpisu dodavatele. V systému podlahového vytápění je nutno dodržet povrchové 
teploty dle normy ČSN 1264: obytné místnosti max. 29 °C, koupelny max. 33 °C. 
Maximální povolená zbytková vlhkost potěru před pokládkou konečné vrstvy dle ČSN 74 
4505:2012 (v závorce jsou uvedeny hodnoty při aplikaci na podlahové vytápění): 
elastické povrchy (PVC)    < 0,5 % (< 0,3 %) 
dřevo a laminát  < 0,5 % (< 0,3 %) 
dlaždice, keramika, přírodní kámen  < 0,5 % (< 0,3%) 
textilní povrchy                                                            < 1,0 % (< 0,8 %) 
 

 Předepsaná tloušťka plovoucího potěru (mm) 

 
Materiál 
potěru 

Třída pevnosti 
v tahu za ohybu 

podle            
ČSN EN 13813 

Plošné 
zatížení  

≤ 2,0 kN/m2 
 

Plošné zatížení 
≤ 3,0 kN/m2 

Bodové zatížení 
≤ 2,0 kN 

Plošné zatížení 
≤ 4,0 kN/m2 

Bodové zatížení 
≤ 3,0 kN 

Plošné zatížení  
≤ 5,0 kN/m2 

Bodové zatížení 
≤ 4,0 kN 

Litý potěr na 
bázi síranu 

vápenatého 

 
F4 

 
≥ 35 

 
≥ 50 

 
≥ 60 

 
≥ 65 

Upozornění: 
 
 
 
 

Za účelem rychlého dosažení doporučené zbytkové vlhkosti potěru je třeba dodržet 
následující pokyny. Při nevhodných podmínkách na stavbě (nízká teplota, vysoká vlhkost 
vzduchu, větší tloušťka potěru) je nutné dobu schnutí prodloužit. Dodržení těchto 
požadavků neleží na zodpovědnosti provádějící firmy. Před pokládkou konečné 
povrchové vrstvy je zapotřebí zkontrolovat zbytkovou vlhkost potěru. 

  
 
Produktu byl udělen IBO - certifikát a byl zaregistrován jako ekologický stavební materiál. 
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Likvidace odpadu: Podle zákona č. 188/2004 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
 
Kvalita výrobku: Kvalita výrobku je průběžně kontrolována ve vlastní podnikové laboratoři. 
 
Skladování: 6 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu na paletě v suchém skladě. 

Chránit před vlhkem.  
 
Balení a skladování: Volně ložený v sile s SMP nebo QLMP pumpou. 

Pytel 40 kg/paleta 1 400 kg (35 pytlů) – zrnitost 2 mm pouze pytlovaný. 
 

Bezpečnostní 
pokyny: 

 
Viz údaje v bezpečnostním listu. 
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