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Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú 
aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom 
liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím 
výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu 
platnosti predchádzajúce vydania. 
 

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

 
Produkt: Suchá zmes špeciálneho cementu a prísad slúžiaca ako spojivo pre prípravu 

polystyrénbetónu. 
 
Použitie: Polystyrénbetón možno použiť ako vyrovnávaciu, tepelnoizolačnú a podkladovú vrstvu 

pod potery. Vyrovnáva nerovnosti podkladu tvorené inštalačnými rozvody v podlahe 
(vzduchotechnika, kúrenie, voda, elektrina a pod.). Pre vnútorné použitie. 

Vlastnosti: Rýchly nárast pevnosti, veľmi dobrá spracovateľnosť. 
 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
Spotreba: 
Dávkovanie  
(podľa veľkosti čerpadla): 
 
 
Polystyrénbetón: 
Stlačiteľnosť: 
Napätie v tlaku pri 10% stlačení: 
Objemová hmotnosť polystyrénbetónu  
v suchom stave: 
Koeficient tepelnej vodivosti: 
Faktor difúzneho odporu: 
Hrúbka vrstvy: 

špeciálny cement, prísady 
80 kg/m

3
 polystyrénbetónu 

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  

 
Spracovanie: 
 

Miešanie: 
Do miešačky sa nasype granulát EPS a pomaly sa prisypáva PROFI Styrol - Binder tak, aby 
obalil čo najlepšie EPS granulát. Nakoniec sa pridá zodpovedajúce množstvo vody a zmes 
sa dokonale premieša. Po aplikácii na podklad sa povrch zarovná sťahovacou latou a 
ľahko zhutní. K zmesi nie je dovolené pridávať žiadne cudzie materiály. 
Pri vykonávaní prác musí byť teplota podkladu a vzduchu vyššia ako +5 °C. Za dva dni po 
aplikácii musí byť zabezpečené vetranie priestorov. Po dobu zrenia je treba zamedziť 
prievanu, priamemu slnečnému žiareniu a rýchlemu vyschnutiu povrchu. Doba zrenia 
činí 2 až 7 dní, v závislosti na okolitých podmienkach a hrúbke vrstvy. Po 5 až 7 dňoch je 
dosiahnutá hodnota zvyškovej vlhkosti cca 2,5 % (pri teplote > 25 °C a relatívnej vlhkosti 
vzduchu max. 65 %). 

Odstraňovanie 
odpadu: 

Odpad likvidujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 

Kvalita výrobku: Kvalita výrobku je kontrolovaná vo vlastnom prevádzkovom laboratóriu. 
Skladovanie: Doba expirácie 24 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na 

palete v suchom sklade. 
Balenie: Vrece 16 kg / paleta 960 kg (60 vriec). 

Vrece 20 kg / paleta 960 kg (48 vriec). 
Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných  údajov. 
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