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Oblast použití: Jednovrstvá universálně použitelná samonivelační směs na bázi anhydritu pro vyrovnání 
podkladu v tloušťce 15–35 mm. Odpovídá CA-C35/F7 dle EN 13813. Vhodná i na podlahové 
vytápění. Expedice VL po individuální dohodě.
Pro vyrovnání povrchu a případné opravy anhydritových i cementových podlah v bytových i 
občanských prostorech a jako tenkovrstvý potěr na sdružené podlahy. Hmotu nelze používat 
ve sprchách s velkou zátěží (např.sportovní centra, plovárny atd.) a ve vlhkých místnostech s 
výjimkou domácích kuchyní a koupelen. V koupelnách a kuchyních jen za předpokladu provedení 
vodonepropustných povrchových úprav (AG 688 nebo Optiflex 2K)) v kombinaci s rohovým 
těsněním. Před lepením podlahových krytin musí být povrch dokonale suchý, horní plocha 
zabroušena a po odstranění prachu natřena základním nátěrem AP 300 Grundierung.
Samonivelační stěrkovací hmota není vhodná jako konečná vrstva a musí být vždy opatřena 
vhodnou krytinou, jako dlaždice, laminát, dřevo, koberec nebo reakční pryskyřice.
Příslušnou samonivelační stěrku zpracovávat v závislosti na aplikované tloušťce vhodným 
pracovním nářadím, např. ostnatý válec, silniční kartáč nebo čeřící latě s čeřením v celé tloušťce 
aplikované vrstvy.
Skryté dutiny a praskliny musí být před aplikací odborně vyplněny.
Materiál není vhodný jako konečná úprava podlahy. Musí být opatřena vhodnou povrchovou 
úpravou např. koberec, laminát, PVC, dlažba atd.

Vlastnosti: • Vyšší vydatnost
• Vysoká pevnost
• Universální použití
• Rychlé a efektivní zpracování

Zpracování:

        

Materiálové složení: • Přírodní Anhydrit
• Kvalitní vápencový písek
• Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti
• Minerální

Ztvrdnutí: Schnutí

Podklad: Podklad musí být suchý, bez prachu, bez námrazy, savý, rovný, dostatečně tvrdý a pevný, bez 
výkvětů a uvolňovacích prostředků, olejů a mastnoty.
Nečistoty, jako jsou např. Mastnoty, oleje, prach, separační činidla a uvolněné, rozpadající se části 
musí být odstraněny

Příprava podkladu: Penetrační nátěr musí být před aplikcí stěrky řádně zaschlý (viz. technický list).
V oblastech s vystavením vlhkosti od země (např. suterén) je nutné podklad odizolovat vhodnými 
prostředky popř. HASIT Optiflex 2K.
Suché, savé podklady budou nejprve upraveny přípravkem AP 300 Grundierung, hladké nesavé 
podklady upravit přípravkem AP 320 Haftgrund a dle charakteru podkladu dodržet požadovanou 
dobu schnutí (viz tech. listy).

Příprava materiálu: Obsah pytle smíchat s daným množstvím vody pomocí vhodného omítacího stroje s 
domíchávačem nebo ručního míchadla, promíchat až vznikne homogenní, tekoucí hmota bez 
suchých shluků. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové směsi je nepřípustné!
Alternativně může být produkt zpracován s komerčně dostupnými míchacími jednotkami nebo 
omítacími stroji.

Zpracování: Namíchanou hmotu rozlijeme a stěrkou nebo ocelovým hladítkem rozetřeme po ploše.
Zubová stěrka s půlkulatými zuby
Při zpracování na velkých plochách může být vyrovnávací stěrka zpracována pomocí běžných 
omítacích strojů s domíchávačem popřípadě pomocí kontinuálních míchaček. Při strojním 
zpracování je nutné dodržet správnou konzistenci směsi.
Odvzdušnění se provádí v závislosti na tlouště vrstvy ostnatým válečkem nebo stejně jako u litých 
potěrů čeřící tyčí.
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Dodatečné zpracování: U vytápěných podlah je nutno sepsat protokol o průběhu vytápění, přičemž postupným 
zvyšováním teploty je povoleno dosáhnout max. 50 °C. Procesu vysychání podlahy nebránit 
skladováním materiálu.
V prvních 2 dnech chránit podlahu před přímým slunečním zářením, teplem a průvanem. 
V závislosti na vysychání a zrání podlahy, zpravidla do 2 dnů po aplikaci zajistit odstranění 
povrchové slinuté vrstvy (škrábnutí) a její zametení.

Zvláštní pozornost: Při použití sila (Silo Systémů) nebo strojním zpracováním musí být dodržovány dané předpisy 
stroje a předpisy pro provoz a údržbu. Musí být dodržovány – obecné zásady a kodexy 
bezpečnosti práce.

Jistota kvality: Produkt podléhá pravidelné kontrole ve vlastních laboratořích tak i zároveň pravidelné kontrole v 
nezávislích státních zkušebnách.

Balení: V papírových pytlích s PE vložkou.
Silo s míchačkou a dopravním šnekem

Skladování: Skladovat v suchu a chladnu na dřevěných roštech. Při skladování nutno chránit před působením 
vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).

Doba skladování: Skladovatelnost minimálně 6 měsíců

Bezpečnostní pokyny: Podrobné bezpečností informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím 
nutno důkladně pročíst.

Všeobecné informace: Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná.
Informace uvedené v tomto technickém listu představují současný stav našich znalostí a 
praktických zkušeností.
Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese 
odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. 
Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové 
povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro 
zamýšlené použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je 
zaručena konstantní kvalita.
Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a 
prezentaci našich výrobků.
Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a 
zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů 
naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní 
pobočce.


