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ATLAS POSTAR 60 
rychleschnoucí cementový potěr (10 – 100 mm) 

 

▪ rychleschnoucí - pochůznost po 6 hodinách  

▪ lepení dlažby po 24 hodinách  

▪ vysoká pevnost v tlaku vyšší než 30 N / mm2  

▪ otěruvzdorný  

▪ pro zhotovování nových podkladů a opravy stávajících 

podkladů 

 

                        
DO INTERIÉRŮ      MRAZU-           TLOUŠŤKA         POCHŮZNOST       ODOLNÝ 
A EXTERIÉRŮ      A VODO-            VRSTVY              PO 6 HOD             PROTI 
                              VZDORNÝ                                                         SILNIČNÍ DOPRAVĚ 

 
 

 

 

VLASTNOSTI 
 
ATLAS POSTAR 60 se vyrábí ve formě suché směsi s podílem 
portlandského cementu, křemenných plnidel a modifikačních přísad. 
 
Voděodolný a mrazuvzdorný. 

 

Velmi rychlý nárůst pevnosti v tlaku - pochůznost a pěší provoz již 

po 6 hodinách. Pevnost po 24 hodinách> 25 MPa, po 3 dnech> 30 

MPa. 

 

Hustě tvárný - díky obsahu speciálních modifikátorů, pracovní 

konzistence hmoty umožňuje snadno a rychle hmotu nanést, 

rozetřít a získat rovný, hladký povrch (vodorovný nebo se sklonem) 

 

Pevnost v tlaku: ≥ 30,0 N / mm². 

 

Pevnost v ohybu: ≥ 5,0 N / mm². 

 

Má velmi nízké lineární smrštění, omezuje tvorbu škrábanců – díky 

nízkému indexu W / S (voda: pojivo) a obsahu promytí drtě, mi-

nimálně lineární změny podkladu během vysychání <0,6 mm / mb. 

 

Vysoká otěruvzdornost - třída A9 - může se používat jako finální 

nášlapná vrstva. 

 

URČENÍ 
 
Podlahový potěr o tloušťce 10-100 mm - tloušťka potěrové vrstvy 
závisí od zvoleného konstrukčního systému (blíže viz. tabulka níže). 
 
Pro zhotovování nových podkladů a opravy stávajících podkladů. 
 
Může být finální nášlapnou vrstvou. 
 
Doporučuje se pro použití v obytných a veřejných budovách, 
v komunikačních tazích, v technických a jiných pomocných 
prostorech, v garážích a skladech. 
 
Doporučuje se pro zhotovování podkladů s podlahovým vytápěním - 
nevyžaduje použití elastických přísad, má dobrou tepelnou vodivost. 
 
Umožňuje vytvarovat sklon a opravit povrch betonových povrchů, 
schodů, desek, nájezdových ramp. 
 

Druhy finálních nášlapných vrstev - keramická a kameninová 
dlažba, PVC krytiny a kobercové krytiny, panely, epoxidové nátěry 

Druhy možného provedení: 
• kontaktní potěr - tloušťka 10-100 mm - podkladem je kvalitní 
beton, cementový podklad (s podlahovým vytápěním nebo bez 
podlahového vytápění) 
• oddělený potěr - tloušťka 35-100 mm - v případě nekvalitního 
podkladu, který nezaručuje vhodnou přídržnost - prašný, 
popraskaný, mastný, znečištěný, velmi nasákavý; dělící vrstvou 
může být např. PE fólie o tloušťce 0,2 mm. 
• plovoucí potěr - tloušťka 40-100 mm - klade se na tepelnou nebo 
zvukovou izolaci z: polystyrénových desek s vhodnou tvrdostí, 
podlahových tvrdých desek z minerální vlny apod. 
• potěr na podlahovém vytápění - tloušťka podkladu nad topnou 
vrstvou by měla mít min. 35 mm 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Sypná hmotnost (suché směsi) cca. 1,7 kg/dm³ 

Poměry míchání voda / směs 
0,07÷0,09 l / 1 kg 

1,75÷2,25 l / 25 kg 

Min / max tloušťka podkladu 10 mm / 100 mm 

Maximální průměr zrna 3,0 mm 

Lineární změny ≤ 0,06% 

Teplota přípravy hmoty a 
podkladu a okolní teplota 
během aplikace 

od +5 °C do +30 °C 

Zpracovatelnost minimálně 45 minut * 

Pochůznost po 6 hodinách * 

* výsledky byly získány v běžných podmínkách při:  

- teplotě cca. 20 °C 

- vlhkosti 55-60%.  

 

TECHNICKÉ POŽADAVKY 
 

ATLAS POSTAR 60 (2020) 
Prohlášení o vlastnostech č. E232/CPR 
EAD 190019-00-0502: prosinec 2019 

Evropské technické posouzení ETA-20/0547 ze dne 30.06.2020 

Zamýšlené použití: podlahový podklad na bázi cementu pro použití v 

interiérech stavebních objektů. 

Podkladové vrstvy mohou zahrnovat systém podlahového vytápění. 

Potěr lze použít jako otěruvzdorný povrch (podlahu) nebo pokrytou 

dokončovací vrstvou (např. Keramické nebo kamenné dlaždice, 

epoxidové, kobercové nebo PVC podlahy, parkety, laminátové 

podlahy). 

Reakce na oheň A1fl 

Pevnost v tlaku - třida C30 (≥ 30 MPa) 

Pevnost v ohybu - třida F5 (≥ 5 MPa) 

Otěruvzdornost  A9 (≤ 9 cm3 / 50 cm2) 

Pevnost v tlaku a ohybu po cyklech 
zmrazeni - rozmrazeni, MPa: 
- pevnost v tlaku 
- pevnost v ohybu 

 
 

≥ 30 
≥ 5 

 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
 
Příprava podkladu 

Podklad musí být stabilní, čistý, nosný a vzdušnými-suchý, způsob 

jeho přípravy závisí od přijaté konstrukce podlahy. Obecné požadavky 

pro podklady: 

• podklady nebo cementové potěry (vyzrálé více než 28 dní), 

• beton (vyzrálý více než 3 měsíce). 

Kompaktní potěr. Podklad musí být zbavený vrstev a prvků, které 

mohou snížit přídržnost, především prachu, vápna, olejů, tuků, 

pryskyřičných látek, barev, slabých a uvolněných částí starých potěrů.  

 

Přímo před zhotovením hlavní vrstvy hmoty podklad navlhčíme 

vodou a naneseme adhezní vrstvu. Adhezní vrstva může být 

připravena dvěma způsoby: 

- ATLAS POSTAR 60 modifikovaný elastickou EMULZÍ ATLAS v poměru: 

10 kg hmoty ATLAS postará 60 + 0,5 litru vody + 1 kg ELASTICKÁ 

EMULZE ATLAS, 

- hmota ATLAS ADHER S - použití podle pokynů uvedených 

v Technickém listě výrobku. 

 

 

Adhezní můstek má tekutou konzistenci a je možné jej nanášet 

štětcem. Musíme ho intenzivně vtírat do dříve navlhčeného 

podkladu. Když adhezní vrstva uschne před nanesením hlavní vrstvy 

podkladu, musíme ji aplikovat ještě jednou. 

 

Oddělený potěr. Dělící vrstva např. PE fólie musí být těsně položena, 

bez záhybů a rozvinutá na stěny (na dilatační pásky) alespoň do výšky 

podkladu. 

 

Plovoucí potěr. Izolační desky těsně položíme na rovný podklad, 

s posunutím okrajů. Na desky aplikujeme oddělenou vrstvu a 

vyviedeme ji na stěny. 

 

Potěr na podlahovém vytápění. Topný systém by měl být řádně 

provedený a odzkoušený, a v případě vodního vytápění musíme 

topné potrubí naplnit vodou. Potěr aplikujeme v jedné vrstvě (když 

máme jistotu, že topná instalace je stabilní a správně zhotovena). Při 

aplikaci je třeba dodržovat parametry a údaje uvedené v technickém 

návrhu a řídit se pokyny výrobců topných zařízení. 

Před zapnutím podlahového vytápění (zahřívání podkladu) je třeba 

postupně zvyšovat teplotu o 2 ° C / 24h až do maximální provozní 

teploty. Následně teplotu snižovat podle stejného pravidla, až do 

vypnutí vytápění. 

Proces ohřevu lze spustit po: 

- 35 dnech po realizaci potěru, když je teplota v místnosti v rozmezí 

5-15 ° C 

- 21 dnech po aplikaci potěru, když je teplota v místnosti nad 15 ° C. 

 

Dilatace 

Hmotu musíme oddělit od stěn a jiných prvků, které se nacházejí 

v pracovním prostoru dilatační páska ATLAS. Velikost pracovního pole 

by měla mít maximálně  

- v místnosti o velikosti 36 m² a délce strany nesmí být větší než 6 m. 

- venku 5 m2 a jeden rozměr by neměl přesáhnout 3 m. 

Je třeba provést dilatace kolem nosných sloupů a v prazích místnosti. 

Všechny stávající konstrukční dilatace podkladu musíme přenést na 

nový podklad. 

 

Příprava hmoty 

Materiál z pytle nasypeme do nádoby s vodou (poměry jsou uvedeny 

v Technických údajích) a mícháme vrtačkou s míchadlem na maltu až 

do homogenní bezhrudkovej hmoty. Tuto činnost je také možné 

provést průtokovým mixérem. 

Hmota je vhodná k použití ihned po rozmíchání a své vlastnosti si 

zachovává po dobu cca 30 minut.  

 

VYTVOŘENÍ PODKLADU 
 
Aplikace hmoty 

Veškeré práce musíme provést v souladu s technologií vylévání 

podkladů a potěrů. Aby povrch podkladu byl rovný, použijeme vodící 

lišty. Lišty by měly být položeny tak, aby tloušťka vrstvy v žádném 

místě nebyla menší od minimální tloušťky, požadované pro určený 

konstrukční systém (potěr: kompaktní, oddělený, plovoucí). Aby 

hmota byla hustší a povrch rovnoměrně hladký, uklepeme ho 

hladítkem nebo latí. zbytek hmoty stahujeme po lištách klikatým 

pohybem. Jedno technologické pole musíme vyplnit a vyrovnat v 

jedné pracovní operaci, během cca 45 minut. Po max. 3 hodinách 

musíme povrch zatřít a vyhladit hladítkem. 
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Vysychání a ochrana podkladu 

Čerstvý podklad musíme chránit před příliš rychlým vysycháním, 

přímým slunečním zářením, nízkou vlhkostí vzduchu a průvanem. Pro 

vytvoření správných podmínek tuhnutí hmoty musíme, dle potřeby, 

čerstvý povrch zvlhčovat vodou nebo přikrývat fólií. Vhodná ochrana 

podkladu vede ke zvýšení pevnosti výrobku, ale prodlužuje dobu 

tuhnutí a schnutí. Čas vysychání závisí na tloušťky vrstvy, okolní 

teplotě a vlhkosti vzduchu. provozování podkladu (pochůznost) je 

možné začít po cca 6 hodinách a plná zatížitelnost podkladu je možná 

po cca 3 dnech. 

 

SPOTŘEBA 
 
Průměrná spotřeba je 20 kg hmoty na 1 m² / 10 mm tloušťky 
vrstvy. 

 

BALENÍ 
 
Papírové pytle 25 kg. 

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 
Obsahuje cement. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí 
kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní 
reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. 
Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranu očí, ochranu 
obličeje. Při styku s kůží nebo vlasy, ihned odstraňte (vysvlečte) celý 
znečištěný oděv. Opláchněte kůži proudem vody (osprchujte). Při 
podráždění kůže nebo vyrážce kontaktujte lékaře (vyhledejte 
lékařskou pomoc). Při zasažení očí, opatrně vyplachujte vodou 
několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze 
je snadno vyjmout. Dále vyplachujte. Postupujte v souladu s Kartou 
bezpečnostních údajů. 
 

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA 

 
Přepravujte a skladujte v uzavřených originálních a označených 
obalech v suchých podmínkách, nejlépe na paletách. Chraňte před 
přímým působením slunečního záření. Skladujte v suché, chladné a 
dobře větrané místnosti, daleko od neslučitelných materiálů (viz oddíl 
10 Bezpečnostní listy), nápojů a potravin. Chraňte před vlhkostí - 
výrobek nevratně ztvrdne vlivem vlhkosti. Při dodržení výše 
uvedených podmínek nejsou známy žádné nepříznivé interakce. 

Doba skladovatelnosti výrobku je 12 měsíců od data výroby 
uvedeného na obalu. Obsah rozpustného chromu (VI) v hotové 
hmotě výrobku ≤ 0,0002%. 

 

DŮLEŽITÉ DODATEČNÉ INFORMACE 
 
Použití nevhodného množství záměsové vody způsobuje snížení 

pevnostních parametrů podkladu. Při aplikaci je třeba kontrolovat 

stupeň promíchání a konzistenci hmoty. 

 

Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu v místnosti mohou prodloužit 

dobu schnutí podkladu. 

 

Před pokládkou PVC krytin, na vrstvu ATLAS POSTAR 60 naneseme 

vyhlazovací vrstvu z výrobku ATLAS SMS 15 nebo ATLAS SMS 30. 

 

Nářadí čistíme čistou vodou, ihned po použití. 

 

Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze základními pokyny 

pro použití výrobku. Práce s výrobkem je nutné provádět v souladu 

s bezpečnostními předpisy a stavební zručností. S vydáním tohoto 

technického listu se všechny předchozí technické listy stávají 

neplatnými. Aktuální technická dokumentace výrobku je dostupná na 

www.atlas.com.pl. 

 

Obsah technického listu, jakož i použité symboly a obchodní názvy 

jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. o. Jejich neoprávněné použití 

bude sankcionováno. 

 

Datum aktualizace: 2021-03-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobné informace o zrání ATLAS POSTAR 60 před nanesením dalších vrstev. 

Typ 

Další vrstvy na podloží 
Zrání podkladu před aplikací příslušné vrstvy * 

Příprava podkladu před aplikací příslušné 

vrstvy  

Vyrovnání / doplnění 

pomocí 

ATLAS POSTAR 60 

po cca 6 hodinách ATLAS ADHER S 

Vyrovnání / doplnění 

pomocí 

ATLAS SMS 

po cca 24 hodinách 
ATLAS UNI-GRUNT nebo ATLAS UNI-GRUNT 

ULTRA ředěný vodou 1:3 

Keramická dlažba 

Vlhkost podkladu 4,0 % 

- po cca 6 hodinách u tloušťky 1,0-3,0 cm  

- po cca 12 hodinách u tloušťky 3,1-5,0 cm  

- po cca 40 hodinách u tloušťky 5,1-10,0 cm  

ATLAS UNI-GRUNT, ATLAS UNI-GRUNT UL-

TRA ředěný vodou 1:3 nebo ATLAS UNI-

GRUNT PLUS – 

když má podklad nadměrnou nebo hetero-

genní nasákavost 
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hydroizolace 

 

Varianta 1 

ATLAS WODER DUO 

ATLAS WODER DUO EXPRESS 

Vlhkost podkladu 4,0 % 

- po cca 6 hodinách u tloušťky 1,0-3,0 cm  

- po cca 12 hodinách u tloušťky 3,1-5,0 cm  

- po cca 40 hodinách u tloušťky 5,1-10,0 cm 

zvlhčení do matně vlhkého stavu 

Varianta 2 

ATLAS WODER E 

ATLAS WODER W 

ATLAS RYCHLESCHNOUCÍ TEKUTÁ FOLIE 

Vlhkost podkladu 2,0 % 

- po cca 1,5 dne u tloušťky 1,0-3,0 cm  

- po cca 2 dnech u tloušťky 3,1-5,0 cm  

- po cca 7 dnech u tloušťky 5,1-10,0 cm 

  

ATLAS UNI-GRUNT, ATLAS UNI-GRUNT UL-

TRA nebo ATLAS UNI-GRUNT PLUS – 

když má podklad nadměrnou nebo hetero-

genní nasákavost 

parkety 

PVC podlahová kry-

tina, koberec 

panely 

Vlhkost podkladu 2,0 % 

- po cca 1,5 dne u tloušťky 1,0-3,0 cm  

- po cca 2 dnech u tloušťky 3,1-5,0 cm  

- po cca 7 dnech u tloušťky 5,1-10,0 cm 

 

podle doporučení výrobce dokončovací 

vrstvy 

Epoxidový povlak 

Vlhkost podkladu 4,0 % 

- po cca 6 hodinách u tloušťky 1,0-3,0 cm  

- po cca 12 hodinách u tloušťky 3,1-5,0 cm  

- po cca 40 hodinách u tloušťky 5,1-10,0 cm 

podle doporučení výrobce dokončovací 

vrstvy 

* časy doporučené pro normální podmínky aplikace: 

- teplota přibližně 20 ° C 

- vlhkost 55-60%.

 


