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POCHÔDZNOST
PO 6 HOD.

LAHKÁ
APLIKÁCIA

MANUÁLNA 
VÝLEVKA

STROJOVÁ
APLIKÁCIA

www.atlas.com.pl

NA PODLAHY 
HRÚBKA
VRSTVY 

20- 60

PRE EXTERIÉRY

Určenie 
Vyrovnáva podklad v rozsahu 20-60 mm – pokiaľ je potrebné vyrovnať plošné 
nerovnosti alebo nivelovať mierny spád.
Je ideálnym materiálom pre zalievanie elektrického alebo vodného podlaho-
vého vykurovania – má veľmi dobrú tepelnú vodivosť (oveľa lepšiu ako výrobky 
na báze cementu). Veľmi dobre prilieha k topnému potrubiu. Veľmi rýchlo sa 
zahreje po zapnutí podlahového vykurovania.
Zvyšuje výšku podlahy v celej miestnosti – napr. ak je potrebné vyrovnať úroveň
dvoch susediacich miestností.
Je možné používať v suchých miestnostiach – ako podklad na báze síranu 
vápenatého je možné ho použiť iba v interiéroch budov v suchej zóne ako napr. 
izby, predsiene, haly, obývacie izby, kancelárie, chodby a čakárne.
Odporúča sa ako podklad pod podlahové krytiny v kanceláriach, škôlkach, 
školách, bytoch a pod. – je jemnozrný a vytvára hladký povrch.

Druhy nášlapnej vrstvy – dlažba, krytiny z PVC, kobercové krytiny, plávajúce 
podlahy a podlahové dosky.
Druhy možného vykonania:
• súvislý podklad – hrúbka 20- 60 mm – kvalitný betón, cementový poter 

(s podlahovým vykurovaním alebo bez podlahového vykurovania).
• na deliacej vrstve - hrúbka 30- 60 mm – pokiaľ je podklad v zlom stave – 

nemá dobrú adhéziu, je prašný, popraskaný, s olejovými fľakmi, znečištený, 
extrémne savý, môže sa použiť ako deliaca vrstva fólia PE o hrúbke 0,2 mm. 

• plávajúci - hrúbka 35- 60 mm – nanášaný na termoizolanty alebo zvukové 
izolácie z polystyrénových dosák s vhodnou tvrdosťou alebo podlahových 
dosák z minerálnej vlny a pod.

• podlahové vykurovanie – hrúbka pre vrstvu podlahového vykurovania 
musí byť min. 35 mm.

Vlastnosti
Má veľmi dobrú roztiekavosť – dovoľuje získať vodorovný povrch i vo veľkých 
miestnostiach, bez nutnosti použitia vodiacich lišt a stahovania hmoty latou.
Rýchlotuhnúci – rýchly nárast pevnosti umožňuje pochôdznosť už po 6 hodi-
nách od vykonania podkladu.
Pevnosť v tlaku: ≥ 20 N/mm².
Pevnosť v ohybe: ≥ 4 N/mm².
Určený pre ručné alebo strojové vykonanie – je možné ho ľahko a rýchlo apliko-
vať ručne i pomocou stroja so šnekovým čerpadlom, vďaka čomu je veľmi výdatný.  

Technické údaje
ATLAS SAM 500 sa vyrába ako suchá zmes na báze síranu vápenatého.

Násypná hustota (suchej zmesi) cca. 1,4 kg/dm³

Miešací pomer (voda / suchá zmes)
0,20-0,21 l/1 kg
5,0-5,25 l/25 kg

Min./max. hrúbka vrstvy 20 mm / 60 mm

Maximálny priemer zrna 2 mm

Lineárne zmeny < 0,05%

Teplota prípravy malty a podkladu 
a okolitá teplota v priebehu aplikácie

od +5 °C do +25 °C

Doba spracovateľnosti cca. 60 minút

Pochôdznosť po min. 6 hodinách

Prvé zapnutie podlahového 
vykurovania

po cca. 7 dňoch

Položenie podlahových krytín

vlhkosť podkladu max.1,5% 
(v prípade nepriepustných a 

drevotrieskových krytín sa riadiť 
pokynmi výrobcov mált 
a podlahových krytín) 

* Časové intervaly uvedené v tabuľke sa týkajú aplikačných prác pri teplotách
cca 20°C a vlhkosti 55 – 60%.

Technické požiadavky
Výrobok vyhovuje požiadavkám PN-EN 13813. Prehlásenie o vlastnostiach
č. 193

                     

PN-EN 13813:2003 
(EN 13813:2012)

Podlahový poter na báze síranu
vápenatéhoCA-C20-F4

Pre suché zóny v interiéroch budov

Reakcia na oheň A1fl

Tvorba koróznych látok CA

Pevnosť v tlaku C20 (≥ 20.0 N/mm²)

Pevnosť v ohybe F4 (≥ 4,0 N/mm²)

Paropriepustnosť, zvukoizolácia,
tepelný odpor, chemická odolnosť,

oteruvzdornosť
NPD

Uvolňovanie/
obsah nebezpečných látok 

  Viz Karta bezpečnostných údajov 

Výrobok má vydaný protokol o meraní radionuklidov. 

 � pod dlažby, kobercové krytiny, plávajúce podlahy, podlahové 

dosky, parkety

 � rýchlotuhnúci - pochôdznosť už po 6 hodinách

 � zvlášť odporúčaný pod podlahové vykurovanie – dobrá te-

pelná vodivosť

 � vykazuje prakticky nulové zmrštenie – nevyžaduje dilatáciu 

do 50 m2

ATLAS SAM 500
rýchlotuhnúci, samonivelačný poter pre
podlahové podklady (20-60 mm) 
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Vykonanie podkladu
Príprava podkladu
Podklad musí byť stabilný a nosný, mal by mať tvar vane, aby nevzniklo nebez-
pečie vytekania penetrujúcej hmoty.
Podklad musí byť:
• pre cementové potery - vyzretý min. 28 dní,
• pre betón - vyzretý min. 3 mesiace,
• pre anhydritové podklady – strojovo prebrúsený a z povrchu odsatý prach 

priemyselným vysávačom.
Súvislý podklad. Plošné nerovnosti je potrebné ošetriť penetračným náterom 
ATLAS UNI GRUNT alebo hmotou ATLAS GRUNTO-PLAST, vyrovnať maltou ATLAS 
ZW 330, ATLAS ZW 50 alebo ATLAS TEN - 10. Suchý, opravený podklad je po-
trebné dôkladne vysať, následne napenetrovať emulziou ATLAS UNI-GRUNT 
(savé podklady) alebo ATLAS UNI-GRUNT PLUS (nesavé podklady) alebo ATLAS 
GRUNTO-PLAST (nesavé podklady) a nechať uschnúť. Všetky kovové prvky, ktoré 
sú v kontakte s podkla om musia byť ošetrené antikoróznym náterom.
Podklad na deliacej vrstve. Vrstva, ktorá nám oddeluje vrstvy napr. PE fólia musí byť 
starostlivo položená, zbavená zvlnenia a so zvislým presahom (dilatačné pásy na 
stenách) po obvode min do výšky vlastného podlahového podkladu. Plávajúci 
podklad. Izolanty musia byť položené tesne vedľa seba, na rovnom podklade 
s presahom po obvode. Na izolantoch je potrebné vykonať deliacu vrstvu so 
zvislým presahom po obvode celej podlahy.
Podlahový podklad v systéme podlahového vykurovania. Topné prvky musia byť 
pred zaliatím vyskúšané, preverené a pevne ukotvené. Podklad sa odporúča 
vykonať v jednej vrstve (pokiaľ je zaručená pevná fixácia topných prvkov). V prie-
behu výlevky je potrebné riadiť sa pokynmi výrobcu podlahového vykurovania 
a údajmi uvedenými v technickom projekte.
Dilatácie
Podklad oddeliť od stien a iných prvkov, ktoré sa nachádzajú v poli vylievania DI-
LATAČNOU PÁSKOU ATLAS. Vnútorné plošné dilatácie niesú nutné, pokiaľ celková
plocha povrchu podlahy nepresiahne 50 m2 alebo uhlopriečka nepresahuje  
ĺžku 10 m. Pokiaľ boli dilatačné špáry vykonané vo vrstve pod podkladom, tieto 
musíme vykonať i v našom podklade. Je tiež potrebné vykonať dilatácie okolo 
nosných stĺpov a okolo prahov v miestnostiach. 

Príprava hmoty
Strojová aplikácia – suchú zmes nasypať do čerpacieho agregátu a nastaviť stále, 
prietokové dávkovanie vody, ktoré dovoľuje získať správnu konzistenciu hmoty. 
Manuálna aplikácia – materiál z vreca nasypať do nádoby s odmeraným  
množstvom vody (pomer uvedený v Technických údajoch) a miešať vŕtačkou 
s miešacím nástavcom, až vznikne vhodná konzistencia. Vhodne pripravená 
hmota je vhodná k použitiu ihneď po premiešaní a svoje vlastnosti si uchováva 
cca. 30 minút. Správnu konzistenciu je možné overiť vyklopením hmoty z litrovej 
nádoby na rovný, nesavý podklad (napr fóliu). Hmota by mala vytvoriť „placku“ 
o priemere cca 45-50 cm. 
Výlevka
Pred vylievaním je potrebné v miestnostiach označiť hrúbku buducého podkladu 
(na stenách a vo voľnom priestore budúcej podlahy).Túto činnosť je možné 
vykonať pomocou vodováhy a prenosných prístrojov na kontrolu výšky. Strojová 
aplikácia – pomocou agregátu, manuálna aplikácia - iba u podláh o ploche 10-15 
m2. Vrstva sa rovnomerne nanáša v jednej pracovnej operácií, do požadovanej 
výšky,  medzier. Ihneď po nanesení každého technologického poľa je potrebné 
materiál odvzdušniť valčekom alebo tvrdým kartáčom, ktorým sa trasie pozdĺžne 
a priečne na nanesenej ploche. Po týchto činnostiach sa hmota sama niveluje. 
Jedno technologické pole je nutné vyliať, vyrovnať a odvzdušniť v priebehu 
cca 60 minút.
Ochrana podlahových podkladov
Čerstvý podklad je treba chrániť hlavne prvé 2 dni zretia pred príliš veľkým 
slnečným žiarením, prievanom a nedostatkom ventilácie. Pokiaľ povrch zbelie, 
je potrebné bielu vrstvu mechanicky odstrániť (prebrúsením) a následne celú 
plochu vysať priemyselným vysávačom. Prebrusovanie povrchu veľmi zrýchluje 
proces schnutia. Celková doba schnutia anhydritového podkladu záleží od hrúbky 
vrstvy, teploty a vlhkosti vzduchu v miestnosti.. 
Ukončovacie práce
Nášlapnú vrstvu podlahy (obklady a pod.) je možné vykonať v závislosti od 
podmienok zretia, vlhkosti a tiež druhu a priepustnosti vrchnej vrstvy v priemere 
po uplynutí 3 až 4 týždňov. Pred pokládkou podlahovej krytiny alebo aplikáciou 
dlažby sa odporúča povrch podkladu ošetriť penetračným náterom – emulziou 
ATLAS UNI-GRUNT alebo ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

Spotreba
Priemerná spotreba je 18 kg hmoty na 1 m² a na každých 10 mm hrúbky vrstvy.

Dôležité dodatočné informácie
• Použitie nevhodného množstva zámesovej vody spôsobuje zníženie pevnost-

ných parametrov podlahového podkladu. V priebehu práce je potrebné kon-
trolovať stupeň premiešania a konzistenciu hmoty.

• Pred sprevádzkovaním podlahového vykurovania je potrebné postupne  
zvyšovať  jeho teplotu každých 24 hod o približne 2 stupne Celsia až do teploty, 
ktorá bude pre podklad prevádzkovou teplotou. Následne začať opätovné 
znižovanie teploty každých 24 hod až dosiahneme bežnú teplotu okolia. 

• Postupné zvyšovanie teploty podkladu pod vykonanou nášľapnou vrstvou 
(o max. 3 stupne Celsia / 24 hod) je možné začať až po úplnom ztuhnutí  
podlahového podkladu.

• Pracovné náradie umývame čistou vodou ihneď po použití. Keď použijeme 
znečištené náradie (napr. tvrdou podlahovou hmotou) môže to spôsobovať 
zrýchlenie doby tuhnutia materiálu.

• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach, v suchých 
a chladných podmienkach (najlepšie na paletách). Chrániť pred vlhkosťou a 
priamym slnečným žiarením. Skladové priestory musia byť vhodne vetrané. 
Výrobok v styku s vlhkosťou sa stáva nepoužiteľným. Doba skladovania za 
podmienok zhodných s uvedenými požiadavkami je 9 mesiacov od dátumu 
výroby uvedeného na obale. 

Balenie
Papierové vrecia: 25 kg
Paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg 

Informácie uvedené v Technickej karte sú iba základnými pokynmi pre použi-
tie výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými   
predpismi a stavebnými skúsenosťami. Vydaním tejto Technickej karty sa ruší 
platnosť predchádzajúcich Technických kariet tohto výrobku.
Dátum aktualizácie: 2016-10-03.
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