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CONFORMS WITH 
THE EUROPEAN STANDARD 

EN13888

Inovačná technológia 
ATLAS FUGA ceramiczna (ATLAS KERAMICKÁ ŠKÁROVACIA HMOTA) je hmota
ideálne prispôsobená potrebám zhotoviteľov, pre ktorých je dôležité pracov-
né pohodlie, a je tiež veľmi vhodná pre náročných investorov, ktorí vysoko 
oceňujú estetiku, funkčnosť, bezpečie a trvanlivosť riešenia.
Škárovacia hmota „priateľská“ k zhotoviteľom - vyznačuje sa bezprecedentnou
jednoduchosťou umývania a profilovania.
Vďaka inovačnej receptúre získame keramický povlak, ktorý sa vyznačuje 
vysokou trvanlivosťou počas dlhodobého používania, a najmä:
• bez mikrovrypov a prasklín - vďaka vláknam s vhodným priemerom a dĺžkou sa 

počas miešania hmoty vytvára priestorová výstužná štruktúra 
• bez odfarbenia a výkvetov - vďaka použitiu minerálnych zložiek vysokej kvality,
• vysoká odolnosť voči UV žiareniu, čo dovoľuje zachovať trvalé a intenzívne farby 

na mnoho rokov - vďaka použitiu špeciálnych, vhodne vybraných neorganic-
kých pigmentov, ktoré sú dodatočne chránené pred degradáciou pomocou 
hydrofóbneho polyméru,

• vysoká odolnosť proti umývaniu, drhnutiu, oteru a čistiacim prostriedkom - škáry 
sa ľahko udržujú v čistote po celú dobu používania.

Vlastnosti
ATLAS FUGA ceramiczna (ATLAS KERAMICKÁ ŠKÁROVACIA HMOTA) sa vyrába
vo forme suchej zmesi cementového pojiva najvyššej kvality, špeciálne vybranej
jemnej drviny, plnidiel, pigmentov a modifikačných prostriedkov.
Veľmi nízka absorpcia vody - škárovacia hmota vykazuje skorú odolnosť voči
umývaniu už počas tuhnutia (počas etapy aplikácie a prvého umývania sa hmota 
nevyplachuje).
Odolná proti škvrnám - ľahké udržiavanie čistoty; použitie štrukturálnych
hydrofóbnych a oleofóbnych prostriedkov zabezpečuje povrch a jeho štruktúru 
pred špinou a odfarbením počas používania (plnú odolnosť proti špine škárovacia 
hmota dosiahne po 21 dňoch)
Odolná proti drhnutiu a mnohonásobnému umývaniu - čistenie nezbavuje škáru 
hydrofóbnych a Oleofóbnych vlastností (plnú odolnosť proti drhnutiu škárovacia 
hmota dosiahne po 21 dňoch)
Trvanlivosť a stálofarebnosť - bez odfarbenia vďaka špeciálne vybranej skupine
pigmentov.
Veľmi vysoká mechanická pevnosť - škára odoláva vysokému prevádzkovému
zaťaženiu, vrátane intenzívneho použitia. Vlákna spôsobujú, že škára si zachováva 
vysokú elasticitu a odolnosť proti praskaniu. 
Zvýšená priľnavosť k hranám obkladových prvkov - dokonca aj v prípade  
veľkého prevádzkového zaťaženia alebo tepelných deformácií obkladu alebo 
dlažby.
Odoláva teplotám v rozsahu od -30 ° C do +80 ° C.
 

 

Určenie   
Rozsah použitia - na všetky obkladové prvky na rôznych podkladoch v interiéroch 
a exteriéroch budov. Doporučuje sa do suchých, vlhkých a mokrých miestností, 
na podlahové vykurovanie, deformovateľné podklady, fasády budov, a pod.

DRUHY ŠKÁROVANÝCH OBKLADOVÝCH PRVKOV

glazované  + 

terakota  + 

gres (porcelánový, laminovaný)  + 

prírodný kameň (žula, mramor, 
travertín, syenit, bridlica a pod.)

 + 

klinker a cotto  + 

kamenina  + 

keramická mozaika  + 

sklenená mozaika  + 

sklenené dosky 
(odolné proti vrypom)

 + 

dekorované jemným vzorom  + 

zrkadlá, zrkadlové obklady 
a iné povrchy náchylné na vrypy

 + 

kovové a hliníkové obklady  + 

sklenené bloky  + 

klinkerová tehla  + 

*pred každým použitím overiť vplyv škárovacej hmoty na obkladové prvky pod 
uhlom odolnosti voči odfarbeniu a vrypom

ROZMERY ŠKÁROVANÝCH OBKLADOVÝCH PRVKOV

malý a stredný rozmer obkladových 
prvkov  ( ≤ 0,1m²)

+

veľký rozmer obkladových prvkov 
(≤ 0,25 m²)

+

veľký rozmer obkladových prvkov 
(> 0,25 m² )

+

dosky typu slim +

 � elastická - obsahuje vlákna

 � odolná proti škvrnám - ľahké udržiavanie čistoty

 � trvanlivosť a stálofarebnosť - bez odfarbenia

 � odolná proti oteru a viacnásobnému umývaniu

 � výborná do kuchyne, kúpeľne, na balkóny a terasy

ATLAS KERAMICKÁ 
ŠKÁROVACIA HMOTA
Jemnozrnná cementová škárovacia hmota 
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APLIKÁCIA 
HLADÍTKOM

APLIKÁCIA 
HUBKOU

POCHÔDZNOSŤ 
PO 4-6 HODINÁCH

1- 20
HRÚBKA VRSTVY

NA STENY 
A PODLAHY

FROST-
AND WATERPROOF

NO CRACKING 
contains fibers

FOR FLOOR HEATING

PRE INTERIÉRI 
A EXTERIÉRI ĽAHKÁ APLIKÁCIA



31

MIESTO MONTÁŽE

povrchy s nízkou intenzitou 
prevádzky

 + 

povrchy so strednou intenzitou 
prevádzky

 + 

povrchy s veľkou intenzitou 
prevádzky

 + 

miestnosti s malým prevádzkovým 
zaťažením v objektoch rôzneho 

druhu
 + 

povrchy periodicky umývané vodou +

povrchy často umývané vodou  + 

povrchy umývané vodou s čistiacimi 
prostriedkami (používanými 

v domácnosti)
 + 

povrchy umývané vodou s adresívnymi 
chemickými prostriedkami**

 + 

povrchy vystavené chemickému 
zaťaženiu**

používať EPOXIDOVÚ ŠKÁROVACIU 
HMOTU ATLAS 

** je nutné určiť hodnotu chemického zaťaženia a potvrdiť odolnosť.

DRUH PODKLADU POD OBKLADOM ALEBO DLAŽBOU - ŠTANDARDNÝ 

cementové potery a podklady +

anhydritové podklady +

cementové, vápenocementové 
omietky

+

sadrové omietky +

murivo z porobetónu +

murivo z tehál alebo 
silikátových tvárnic

+

murivo z tehál alebo 
keramických tvárnic

+

murivo zo sadrových blokov +

DRUH PODKLADU POD OBKLADOM ALEBO DLAŽBOU - problematický

betón  +

 teracco +

minerálne, disperzné a reaktívne 
izolačné nátery

+

suché podklady zo +

podlahové podklady 
(cementové nebo anhydritové) s 

vodním nebo elektrickým vytápěním
+

podlahové podklady s topnou rohoží 
ponořenou v lepidle

+

omítky s podomítkovým vytápěním +

sádrokartonové desky (zdi a zástavby,  
včetně komínových pouzder)

+

sádrovláknité desky +

cementovláknité desky +

stávající keramické nebo 
kameninové obklady a dlažby 

(obklad na obklad)
+

pryskyřičné laky na beton spojený 
s podkladem 

+

disperzní, olejové malířské nátěry 
spojené s podkladem  

+

podlahy z dřevěných desek 
(tloušťka >25mm)

+

OSB/3 desky, OSB/4 desky 
a dřevotřískové desky na podlaze 

(tloušťka > 25 mm)
+

OSB/3 desky, OSB/4 desky 
a dřevotřískové desky na zdi 

(tloušťka > 18 mm)
+

kovové a ocelové povrchy +

plastové povrchy +

DRUHY OBJEKTOV - rodinné domy a bytová výstavba

obývacie izby, kuchyne, kúpelne, 
práčovne, haly a predsiene

 + 

garáže v rodinných domoch  + 
garáže v bytovej výstavbe  + 

terasy  + 
balkóny, lodžie  + 

vonkajšie schody  + 
vnútorné schody napr.konzolové  + 

komunikačné ťahy  + 
fasády 

(vrátane zatepľovacích systémov)
 + 

obklady soklov budov  + 

DRUHY OBJEKTOV - kancelárske budovy

kancelárske miestnosti  + 
kuchyne a kuchynské kúty  + 
kúpelne a sprchové kúty  + 

chodby a schodištia  + 
veľkoplošné garáže  + 

prvky malej architektúry  + 
keramické obklady na fasádach budov  + 

terasy a balkóny  + 
vnútorné schody  + 

DRUHY OBJEKTOV - VEREJNÁ OBSLUŽNOSŤ, ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA, 
ŠKOLY, BUDOVY NÁBOŽENSKÉHO KULTU

haly, chodby a schodištia  +
kancelárske miestnosti +

kúpelne a sprchové kúty +
priemyselné práčovne ** +

priemyselné kuchyne spolou 
s pomocnými miestnosťami**

 +

miestnosti v jasliach, materských 
školách, školách a iných osvetových 

a kultúrnych miestnostiach
 +

prednáškové auly, seminárne auly, 
a pod.

 +

laboratóriá ** +
skladové priestory +

čakárne, vyšetrovne, ordinácie 
a ostatné miestnosti v zdravotníckych 

zariadeniach 
+

miestnosti v zdravotníckych 
zariadeniach (požadovaná sterilizácia 

UV lampami) 
+

sterilné miestnosti v zdravotníckych 
zariadeniach, operačné sály, a pod.**

používať EPOXIDOVÚ ŠKÁROVACIU 
HMOTU ATLAS

predajné miestnosti v lekárňach spolu 
s pomocnými priestormi 

+

povrchy v sakrálnych objektoch +
obchodné a pomocné plochy 

vo veľkých obchodných centrách
 +

povrchy v rôznych objektoch 
poskytujúcich služby 

+

garáže a veľkoplošné parkoviská +
diagnostické stanice  +

pomocné plochy športových 
štadiónov 

+

bazény  +
bazény: priľahlé miestnosti 

(šatne, sprchy a pod.) 
+

pláže okolo bazénov, balneotechnické 
objekty**

 používať EPOXIDOVÚ ŠKÁROVACIU 
HMOTU ATLAS 

plochy v objektoch wellnes, 
sauny a jacuzzi 

+

autosalóny +
automobilové opravovne  +

umývačky pre jedno a viac vozidiel +
protipožiadne nádrže  +

fontány +
keramické obklady na fasádach budov  +

terasy a balkóny +
vnútorné schody  +

keramické obklady soklov +

je nutné určiť hodnotu chemického zaťaženia a potvrdiť odolnosť 
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DRUHY OBJEKTOV - dopravné staviteľstvo

vlakové a autobusové stanice: 
nástupištia, komunikačné ťahy

 + 

vlakové a autobusové stanice: haly 
a čakárne

 + 

vlakové a autobusové stanice: 
pomocné a priľahlé miestnosti

 + 

letiská: haly, komunikačné ťahy, 
čakárne na letiskách

 + 

letiská: pomocné a priliehajúce 
miestnosti

 + 

DRUHY OBJEKTOV - výrobné a priemyselné

výrobné plochy: potravinársky 
a zeleninársky priemysel

 + 

výrobné plochy: plochy nezaťažené 
agresívnymi chemickými látkami

 + 

výrobné plochy: výroba umelých 
hnojív**

používať Epoxidovú škárovaciu 
HMOTU ATLAS

výrobné plochy: plochy chemicky 
zaťažené**

používať Epoxidovú škárovaciu 
HMOTU ATLAS

výroba: přiléhající místností (šatny, 
výroba: priliehajúce miestnosti (šatne, 
sprchy, kancelárske miestnosti, a pod.)

 + 

poľnohospodárstvo: miestnosti pre 
ustajnenie zvierat spolu s priliehajúci-

mi miestnosťami
 + 

umývačky, výrobné miestnosti a pri-
liehajúce miestnosti umývané veľkým 

množstvom vody
 + 

akumulátorovne**
používať Epoxidovú škárovaciu 

HMOTU ATLAS

skladovacie miestnosti, sklady  + 

** je nutné určiť hodnotu chemického zaťaženia a potvrdiť odolnosť 

Koloristika 
Vyrába sa v 40 farebných odtieňoch - zladené s koloristikou škárovacích hmôt 
a silikónov ATLAS. 

Technické údaje

Násypná hmotnosť (suchej zmesi) cca. 1,2 kg/dm³

Pomery miešania voda/suchá zmes
0,24-0,27 l / 1 kg
0,48-0,54 l / 2 kg
1,20-1,35 l / 5 kg

min/max šírka škáry 1 mm - 20 mm

Teplota prípravy hmoty a podkladu 
a okolitá teplota behom škárovania

od +5 °C do +35 °C

Doba zretia cca. 5 minút

Spracovateľnosť cca. 60 minút

Počiatočné umývanie po 10-30 minútach

Finálne umývanie po cca. 4-8 hodinách

Pochôdznosť po cca. 6-8  hodinách

Plné mechanické zaťaženie po cca. 24 hodinách

Plná odolnosť proti drhnutiu po cca. 21 dňoch tuhnutia

Plná odolnosť voči zašpineniu po cca. 21 dňoch tuhnutia

Uvedené časy v tabuľke sa vzťahujú k prevádzkovej teplote cca 23C a vlhkosti 55%.

Technické požiadavky
Výrobok vyhovuje požiadavkám PN-EN 13888:2010. Prehlásenie o vlastnostiach 
č. 230.   

PN-EN 13888:2010

EN 13888:2009
CG 2 W A

cementová škárovacia hmota s vysokou oteruvzdornosťou a zníženou 
absorpciou vody

Oteruvzdornosť ≤ 1000 mm³

Pevnosť v ohybe v suchých 
podmienkach

≥ 3,5 N/mm²

Pevnosť v ohybe po cykloch 
zmrazovania a rozmrazovania

≥ 3,5 N/mm²

Pevnosť v tlaku v suchých 
podmienkach

≥ 15,0 N/mm²

Pevnosť v tlaku po cykloch 
zmrazovania a rozmrazovania

≥ 15,0 N/mm²

Zmrštenie ≤ 2 mm/m

Absorbcia vody - po 30min 
                               - po 240min

≤ 2 g
≤ 5 g

Výrobok má Hygienický atest PZH (týka sa týchto farebných odtieňov: 001, 018, 
019, 020, 022, 023, 024, 025, 027, 031, 034, 035, 036, 037, 118, 120, 123, 124, 136, 
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 215, 217.     

Škárovanie obkladov a dlažieb
Príprava podkladu
Škáry medzi obkladovými prvkami je nutné dôkladne očistiť. Priestor škáry by 
mal mať rovnakú hĺbku, preto sa doporučuje v priebehu lepenia obkladových 
prvkov priebežne odstraňovať prebytok lepidla. Škárovanie je možné začať po 
zaschnutí lepidla (detailné informácie sú uvedené v Technických listoch lepi-
diel na obklady a dlažby ATLAS). V prípade použitia lepidiel ATLAS MIG2 alebo  
ATLAS Plus express je možné začať škárovať po uplynutí 4 hodín. Bezprostredne 
pred zahájením škárovania je potrebné povrch obkladu alebo dlažby očistiť vlh-
kou hubkou a tiež ľahko zvlhčiť vnútorný priestor škáry za účelom obmedzenia  
a vyrovnania savosti podkladu.
Príprava škárovacej hmoty
Obsah balenia nasypať do nádoby s odmeraným množstvom čistej vody (miešacie 
pomery sú uvedené v Technických údajoch) a premiešať ručne alebo mechanicky 
vŕtačkou s miešacím nastavcom, až do hladkej konzistencie hmoty. Hmota je 
vhodná na použitie po cca. 5 minútach a opätovnom premiešaní. Hmota je spra-
covateľná po dobu cca. 60 minút. Do pripravenej hmoty sa už nesmie dolievať 
voda ani dosypávať suchý prášok. 
Škárovanie
Škárovaciu hmotu nanášať hlboko a tesne do priestoru škáry pomocou hladítka. 
Hladítko držať pod uhlom cca.45 k okrajom obkladu alebo dlažby.
Čistenie
Čistenie sa skladá z 3 etáp: predbežné umytie, profilovanie a finálne umytie.  
Predbežné umytie. Po zmatnení škárovacej hmoty v škárach medzi obkladovými 
prvkami, je nutné celý povrch obkladu alebo dlažby umyť vlhkou hubkou (spravidla 
po 10 - 30 minútach) za účelom odstránenia špiny a povlaku z obkladu alebo 
dlažby. Hubku je treba často oplachovať v čistej vode. Doba, po ktorej je potrebné 
začať povrch umývať, záleží na pretrvávajúcich podmienkach tepla a vlhkosti  
a druhu obkladových prvkov. Príliš neskoré predbežné umytie (po zavädnutí škáro-
vacej hmoty) môže spôsobiť, že bude farebný odtieň škárovacej hmoty iný ako je  
vo vzorkovníku.
Profilovanie. Obvykle sa prevádza už vo fáze predbežného umývania, pred  
vytvrdnutím škárovacej hmoty. K profilovaniu je potrebné používať ľahko zvlhčenú 
hubku pre obkladačské práce.
Finálne umývanie. Je možné robiť po vytvrdnutí škárovacej hmoty,  
po cca. 4-8 hodinách. Spočíva v tom, že sa povrch obkladu alebo dlažby ešte raz 
umyje vlhkou hubkou.
Ochrana. Škáru je nutné chrániť pred príliš rýchlym schnutím.
Používanie obkladu alebo dlažby
Pochôdznosť je možná už po cca. 6-8 hodinách po škárovaní. Plné zaťaženie  
vyškárovaného povrchu je po cca 24 hodinách.

ŠPÁ
RO

VA
CIE H

M
O

TY, SILIKÓ
N

Y



33

Spotreba
Spotreba škárovacej hmoty je závislá na šírke a hĺbke škár a rozmeroch obkladových 
prvkov. Pre učenú plochu je možné ju vypočítať podľa vzorca:       
z = (a1+a2)/a1 x a2 x S x b x c x g 
z – množstvo potrebnej škárovacej hmoty [kg] 
a1 i a2 – šírka a dĺžka obkladového prvku [m] 
S –  plocha škárovania [m²]  
b – hĺbka škáry [m]
c – šírka škáry [m]
g – hustota hotovej škáry [kg/m³] = 1650

Priemerná spotreba:

Veľkosť dlaždíc Šírka škáry Hĺbka kĺbu Spotreba

0,02 m x 0,02 m  0,002 m (2,0 mm) 0,002 m (2,0 mm) cca.  0,65 kg/m²

0,10 m x 0,10 m 0,003 m (3,0 mm) 0,0075 m (7,5 mm) cca. 0,75 kg/m²

0,30 m  x 0,30 m 0,004 m (4,0 mm) 0,0075 m (7,5 mm) cca. 0,35 kg/m²

0,30  m x 0,60 m 0,005 m (5,0 mm) 0,0075 m (7,5mm) cca. 0,30 kg/m²

0,50  m x 0,50 m 0,005 m (5,0 mm) 0,0075 m (7,5mm) cca. 0,25 kg/m²

0,60  m x 0,60 m 0,005 m (5,0 mm) 0,0075 m (7,5mm) cca. 0,20 kg/m²

Balenie
Hliníkové sáčky: 2 kg a 5 kg

Dôležité dodatočné informácie
• pred škárovaním celého obkladu alebo dlažby sa doporučene urobiť skúšku 

škárovania na malom kúsku plochy (najlepšie na odpadoch obkladových prvkov) 
a kontrolne plochu umyť za účelom zistenia, či sa obkladový prvok neodfarbí. 
V prípade zmeny farby je nutné naimpregnovať obklad alebo dlažbu pro-
striedkom Atlas impregnát na škáry a obkladové prvky alebo Atlas impregnát 
na kameň a gres.

• s ohľadom na možnosť výskytu malých farebných rozdielov, vždy na jednom 
mieste používať škárovaciu hmotu s rovnakým dátumom výroby a číslom 
výrobnej šarže.

• silikóny a škárovacie hmoty sa výrabájú na báze rôznych druhov pojiva, preto sa 
od seba líšia hladkosťou a stupňom lesku. Tieto faktory prirodzeným spôsobom 
vytvárajú farebný odtieň pre každý druh výrobku..

• Skutočný odtieň škárovacia hmota dostane po zavädnutí a uschnutí, po cca 
2-3 dňoch. 

• Čerstvá škárovacia hmota, najmenej behom prvých 3 dňoch schnutia, nesmie 
byť vystavená pôsobeniu atmosferických vplyvom, nízkym teplotám (menej 
než +5°C) a vysokej vlhkosti vzduchu.

• Škáry v namáhaných miestach (vonkajšie a vnútorné hrany, dilatácie) sa do-
poručuje vyplniť trvale elastickým materiálom , napr. Atlas sanitárny silikón.

• Farebný odtieň znázornený na čelnej strane obalu má iba informatívny význam. 
Z dôvodu rozdielnych technológiách používaných v tlači a v stavebníctve, 
prípadné rozdiely vo farebných odtieňoch medzi skutočnou farbou výrobku 
a jeho simuláciou na obale, nie sú dôvodom k reklamácii voči zhotoviteľovi 
obalov alebo firme ATLAS. Farebný odtieň výrobku záleží od homogenity jeho 
štruktúry, podmienok použitia, vlastností podkladu, okolitých podmienok a tiež 
osvetlenia. Skutočný farebný odtieň sa môže mierne líšiť od farebného odtieňu 
uvedeného na etikete.

• Náradie je nutné čistiť čistou vodou ihneď po použití. Ťažko odstrániteľné zvyšky 
zavädnutej škárovacej hmoty umyť prostriedkom Atlas na odstránenie povlakov 
a cementových znečistení.

• Obsahuje cement. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Dráždi kôžu. 
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Obsahu-
je biocídny produkt 2-oktyl-2H-izotiazol-3-on CAS: 26530-20-1. Uchovávať mimo 
dosahu detí. Nevdychovať prach. Používať ochranné rukavice, ochranný odev, 
ochranu očí a ochranu tváre. Pri styku s kožou (alebo vlasmi), ihneď odstrániť 
(vyzliecť) celý znečistený odev. Opláchnuť kožu prúdom vody napr. osprchovať. 
V prípade podráždenia kože alebo ak sa objaví vyrážka, vyhľadať lekára (lekársku 
starostlivosť). Pri zasiahnutí očí opatrne preplachovať vodou niekoľko minúť. 
Odstrániť kontaktné šošovky, ak sú nasadené a je možné ich ľahko odstrániť. 
Neustále preplachovať. Postupovať v súlade s Bezpečnostným listom.

• Skladovať a prepravovať v tesne uzatvorených pôvodných a označených oba-
loch v suchých podmienkach, najlepšie na paletách. Nevystavovať priamemu 
pôsobeniu slnečných lúčov. Skladovať v suchej, chladnej a dobre vetranej 
miestnosti, ďaleko od nekompatibilných materiálov (kyseliny, amonné soli, hliník 
a iné všeobecné kovy), nápojov a potravín. Chrániť pred vlhkosťou - výrobok 
nenávratne stvrdne vplyvom vlhkosti. Obaly skladovať tak, aby zaisťovali stabilitu. 
Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok nie sú známe žiadne nepriaznivé 
interakcie. Doba skladovateľnosti hmoty v podmienkach zhodných s uvedenými 
požiadavkami je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Obsah 
rozpustného chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002%.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre použitie 
výrobku Práce s výrobkom je potrebné previesť v súlade s bezpečnostnými pred-
pismi a stavebnými zručnosťami. Vydaním tohto Technického listu sa stávajú ne-
platnými všetky prechádzajúce verzie. Aktuálna technická dokumentácia výrobku 
je dostupná na www.atlas.com.pl.
Dátum aktualizácie: 2020-01-28 
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