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Technické  informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu 
technického poznání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům 
uvedeným na obalu produktu. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto 
technickém listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházející vydání. 
 

PROFI Styrol-Binder  Kat. č.: 6200, 6201                     
Aktualizace 7/2020 

 
Produkt: Suchá směs speciálního cementu a přísad sloužící jako pojivo pro přípravu polystyrenbetonu. 
 
Použití: Polystyrenbeton lze použít jako vyrovnávací, tepelněizolační a podkladní vrstvu pod 

potěry. Srovnává nerovnosti podkladu tvořené instalačními rozvody v podlaze 
(vzduchotechnika, topení, voda, elektřina apod.). Pro vnitřní použití. 

 
Vlastnosti: Rychlý nárůst pevnosti, velmi dobrá zpracovatelnost. 
 
Technické 
údaje: 

Složení: 
Spotřeba: 
Dávkování (podle velikosti 
čerpadla): 
Polystyrenbeton: 
Stlačitelnost: 
Napětí v tlaku při 10% stlačení: 
Objemová hmotnost 
polystyrenbetonu v suchém stavu: 
Koeficient tepelné vodivosti: 
Faktor difuzního odporu: 
Tloušťka vrstvy: 

speciální cement, přísady 
80 kg/m

3
 polystyrenbetonu 

16 kg Styrol-Binder: 200 l granulátu EPS : 10 l vody 
20 kg Styrol-Binder: 250 l granulátu EPS : 12,5 l vody 
 
≤ 2 mm/10 cm 
80 kPa 
 
cca 120 kg/m

3
 

λ = cca 0,050 W/m.K  
μ=cca 50 
max. 15 cm 

Poznámka: výše uvedené technické parametry polystyrenbetonu jsou pouze orientační a 
jejich hodnoty se mohou lišit v závislosti na kvalitě použitého EPS granulátu. 

Zpracování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Míchání: 
Do míchačky se nasype granulát EPS a pomalu se přisypává PROFI Styrol - Binder tak, aby 
obalil co nejlépe EPS granulát. Nakonec se přidá odpovídající množství vody a směs se 
dokonale promíchá. Po aplikaci na podklad se povrch srovná stahovací latí a lehce se 
zhutní. Ke směsi není dovoleno přidávat žádné cizí materiály. 
Při provádění prací musí být teplota okolí a podkladu vyšší než +5 °C. Za dva dny po 
aplikaci musí být zajištěno větrání prostor. Po dobu zrání je třeba zamezit průvanu, 
přímému slunečnímu záření a rychlému vyschnutí povrchu. Doba zrání činí 2 až 7 dní, 
v závislosti na okolních podmínkách a tloušťce vrstvy. Po 5 až 7 dnech je dosažena 
hodnota zbytkové vlhkosti cca 2,5 % (při teplotě > 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu max. 
65 %).  

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: Doba expirace 24 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu na paletě 

v suchém skladě. 
Balení: Pytel 16 kg/paleta 960 kg (60 pytlů). 

Pytel 20 kg/paleta 960 kg (48 pytlů). 
 

Bezpečnost práce: Viz údaje v bezpečnostním listu.  
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