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ANHYDRITOVÝ SAMONIVELAČNí POTĚR AE 20
+ potěr se provádí v jednom technologogickém kroku bez dalších povrchých úprav
+ perfektní rovinatost (2mm na 2m)
+ povrch připraven pro pokládku čistých podlah
+ bezkonkurenční rychlost pokládky až 1500 m2, urychlení výstavby
+ menši tloušťka podlahy = menší zatížení konstrukce
+ není potřeba prostorových diletací
+ ideální pro podlahové vytápění
+ prakticky nulová roztažnost
+ pevnost a tvrdost vyšší než u cementových potěrů min. 25 MPa
+ vysoká požární odolnost
+ objednáváte a platíte jen tolik, kolik potřebujete, žádný zbytkový materiál na stavbě
+ minimální znečištění okolí stavby,
+ nulová zátěž na životní prostředí

ZÁKLADNí TYPY KONSTRUKCE POTĚRŮ

Potěr spojovací - ve většině případů slouží k vyrovnání podkladové betonové desky, min. tloušťka potěru je 20mm. Podklad musí být
stabilizovaný, zbavený uvolněných částic a mastnost. Výtluky a praskliny je nutno sanovat opravnými tmely. Savé podklady musí být
ošetřeny penetrací, aby nedošlo k předčasnému úbytku vody z čerstvé anhydritové směsi. Konstrukční spáry musí být přiznány ve stejné šíři.
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Potěr s podlahovým vytápěním - dělící vrstvu tvoří parotěsná zábrana (PEfolie, voskový papír). Jednotlivé pásy separační vrstvy by měly být položeny
s 1Ocm přesahem, spoje přelepeny (svařeny) k zamezení možnosti záteků anhydritové směsi. Krajové pásy (tI. min. 5mm) je potřeba umístit na
všech vzestupných částech jako jsou stěny, sloupy, topení apod. Min. tloušťka potěru je 30-35mm.

1""""

~

.•."'"
\~ .......•- -...,..,.
PI:dad.~ót*.I

Potěr plovoucí - vlastní anhydritový potěr je uložen na vrstvě tlumící (zvukově a tepelně izolační materiály) od které je oddělen vrstvou dělící
(parotěsná zábrana). Min. tloušťka potěru je 30-40mm.
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Materiál AE 20 je dopraven na stavbu v autodomkhavačl. Směsje pokládána pomocí čerpadla s výtlačnou hadicí. Požadovaná teplota
podkladu, potěru a prostředí během aplikace je stanovena v rozmezí +5 až +30°C. Během aplikace a v počáteční fázi tuhnutí je třeba zamezit
silnému průvanu a extrémním teplotám. Při vysoké vlhkosti vzduchu je možné provést nárazové odvětráni. Povrch je třeba chránit před
mechanickým poškozením 48 hodin po nanesení, je bezesparý, avšak konstrukční spáry podkladu musí být přiznány.
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ANHYDRITOVÝ SAMONIVELAČNí POTĚRAE 20

Anhydritový potěr AE 20 je potěr na bázi vápenatého sulfátu s vysoce hodnotným pojivem
a dozorovanou jakostí podle DIN 4208 a minerálními látkami taktéž s dozorovanou jakostí.
Díky svým vynikajícím tekutým vlastnostem se rozlévá sám a chová se samonivelačně.
Tento potěr se vyznačuje především homogenní pevnou strukturou, rovným a hladkým
povrchem, který představuje optimální podklad pro všechny běžné užitné plochy.
Anhydritový potěr AE 20 se vyrábí na základě schválené receptury pomocí přesného
dávkovacího zařízení na betonárně, všechny jednotlivé komponenty jsou kontrolovány
a dozorovány dle příslušných norem.

Použití AE 20 je různorodé
Jejedno, zda sejedná o novostavbu, přestavbu či sanační práce, pro všechny potěry
pro vnitřní prostory je anhydritový potěr AE 20 ten pravý stavební materiál.
Při použití:
- potěru jako dělící vrstvy
- plovoucí potěr nebo
- potěr s podlahovým vytápěním
splňuje specifické požadavky s ohledem na stavební fyziku a pozdější použití.

Rychlejší stavební postup

Časově racionální technika práce
Po přípravě podkladu se podle zvolené konstrukce podlahy plocha pečlivě a nepropustně pokryje,
aby se zamezilo vzniku rezonancí a vyboulení z důvodu chladu z podkladu. Výkonná schopnost
průmyslové výroby umožňuje kontinuální dodávku hotového potěru pomocí domíchávačů
k čerpadlu určenému pro čerpání tekutých potěrů a přes něj dále na místo uložení. Na velké plochy
se tento potěr ukládá za pomoci lehkého natřásání latí, aniž by seještě musel vibrovat, je odvzdušněný
a má rovný povrch. Prkna, na kterých se klečí, namáhavé a časově náročné zahlazování povrchu - to vše
je minulostí, stejně jako poškození izolace. Zpracovatel se může plně soustředit na ukládku hotového
stavebního materiálu, jenž díky svým vlastnostem odvede práci za něj. Později - před pokládkou
finálního povrchu - se povrch anhydritového potěru vyleští, aby se dosáhlo kvalitního
a dlouhodobého spojení.

Vysoký denní výkon
Díky vynikající tekutosti a s tím spojeným rychlejším uložením je možný asi deseti násobný
denní výkon oproti běžným stavebním potěrům. To podle výkonnostních tabulek odpovídá
(ve třech lidech) množství za jeden den, které je větší než 1000m2•

Plynulejší průběh stavby
Počáteční pevnosti anhydritového potěru AE20 umožňují plynulejší průběh stavebních
prací. Již po 2 dnech je potěr za normálních podmínek pochůzný a zhruba po 5 dnech ho
lze plně zatížit. Ve spojení s podlahovým topením není nutné čekat 21 nebo dokonce 28 dní,
ale topení lze spustit již po 4 dnech.

Zpracování beze spár
Přetvoření u anhydritového potěru AE20 jsou tak zanedbatelrié, že lze upustit od provádění diletací.
Pokud jsou však spáry v konstrukci stavby, musí být zachovány i v potěru. Poměr délky k šířce
plochy potěru by ale neměl činit více než 3:1. Je samozřejmostí provedení oddiletovaní od
svislých konstrukcí.
Žádné vyztužení
Při pokládce keramických dlaždic či jiných více zatížitelných povrchů, stejně jako u anhydritových
potěrů s podlahovým vytápěním lze upustit od běžného vyztužení.
Redukce tloušt'ky potěru
Homogenní struktura a vysoké pevnosti umožňují redukci tloušťky potěru u potěrů
s podlahovým vytápěním o cca 25%.

Hospodářský náskok
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Stavební materiál splňující nejnáročnější požadavky

Zanedbatelné změny přetvoření
Díky této schopnosti je zabráněno tvorbě trhlin na základě teplotních změn nebo z důvodu smršťování hmoty.
Rovnoměrné opláštění instalačních rozvodů
Uložení topného potrubí bez kompenzátorů přetvoření umožňuje vynikající rozložení tepla a dobrá tepelná vodivost je to nejlepší pro 100%
využití podlahového topení. To znamená úspory energie, což znamená vyšší ochranu našeho životního prostředí.

•
Anhydritový potěr AE20 - nový standard v zaručené kvalitě

Anhydritového potěru AE20 se vyrábí z výchozích surovin s dozorovanou kvalitou podle požadavků norem. Rozsáhlé zkoušky a dozory
výchozích surovin a hotového potěru znamenají pro uživatele tu nejlepší možnou kvalitu.



Páterovská ul.
29421 Bělá pod Bezdězem
IČO:27907015
DIČ: 27907015

Tel.: 326 734 792
Fax: 326 997 990
Mobil: 602623851
Email: beton@t-transportbeton.cz

T - TRANSPORTBETON 5.r.O.

www.t-transportbeton.cz

* Česká firma bez zahraničního kapitálu *
* Výroba a prodej betonových směsí *

* Doprava a čerpání vlastní technikou MAN, TATRA a PUTZMEISTER *
* Výroba a prodej armatur z betonářské oceli *

* Výroba a prodej anhydridových směsí *
* Doprava a čerpání anhydridových směsí *

* Zprostředkování zhotovení samonivelačních anhydridových podlah *
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Doprava a čerpání
,betonovVch směsí

z kterékoliv betonárkV

Kuřivodská 505
29421 Bělá pod Bezdězem
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