
Technický list 
Technika pro obkladače   

 

Betonový pot ěr 
rychlý SE 24 
(Schnellestrich SE 24)  
 
 
 

���� rychletuhnoucí  
����   hotová pot ěrová sm ěs 
����   pokládka podlahovin po 24 hod. 
����   interiér i exteriér 
 

Popis výrobku 
 
Hotová univerzálně použitelná suchá betonová směs 
ke zhotovení potěrů, zpracovatelná ručně nebo 
strojně.  
 
 
 

Použití 
 
V interiéru i exteiéru, na terasy a  balkony, do 
koupelen a sprch, jako plovoucí potěr na oddělovací 
vrstvě, kluzný potěr nebo potěr spřažený. Bez dalších 
přísad jej lze také použít jako potěr vytápěný. Po cca 
24 hodinách má zbytkovou vlhkost pod 2% CM a je 
tedy připraven k nanášení dalších materiálů. 
Nevhodný do míst s extrémně vysokou zátěží vlhkostí 
(bazény, nádrže na vodu, myčky aut apod.).  
 
 
 
 
 
 

Balení a skladování 
 
Balení:  
25 kg pytel                 56 pytlů / 1400  kg na paletě  
 
 
Skladování:  
V suchu na dřevěných roštech v neporušeném 
originálním balení po dobu cca 9 měsíců. 
 

 

Technické údaje 
 
Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %. 

Spotřeba: cca 20 kg/m2 a 1cm 

Další pokládka po:   cca 24 hodinách 

Pochozí po:                             cca 18 hodinách 

Zpracovatelnost:                      cca 45 minut      

Zrnitost kameniva: 4 – 8 mm 

Potřeba vody: cca 2 litry / 25 kg 

Pevnost v tlaku po 28 dnech: cca 30 N/mm2   

Pevnost v tahu po 28 dnech: cca 6 N/mm2  

Vrstva:                                     dle použití,  

                                                min. cca 20 mm                                              
 
 

Zkoušeno podle 
 
EN 13 813 
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Zpracování 

 
 
Podklad: 
Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený 
zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech 
separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat 
požadavkům platných norem. 
Na všechny stavební podklady vhodné pro kladení 
potěrů, jako např. izolační betony, tepelné a kročejové 
izolace, vyrovnávací a oddělovací vrstvy.   
 
Nevhodné použití: 
Na dřevo, kovy, plasty.  
 
Příprava podkladu: 
Ověřte pevnost a rovinnost podkladu, zbytková 
vlhkost musí odpovídat platným normám. 
 

Míchání: 
Nízkootáčkovým elektrickým mísidlem míchejte 
s předepsaným množstvím vody dokud nevznikne 
homogenní směs bez hrudek. Lze míchat i strojně 
v běžných typech stavebních míchaček nebo 
v kontinuálním mísícím zařízení. 
Dodržte předepsané množství záměsové vody, 
příliš velké množství vody může vést k narušení 
procesu tuhnutí a tvrdnutí. Směs je po namíchání  
zavlhlá. 

 
Zpracování jako sp řažený pot ěr: 
Podklad musí být čistý, zbavený cementového 
šlemu a výkvětů, nesmí pískovat. Vhodným řešením 
je přebroušení a vysátí prachu, nebo otryskání 
ocelovými kuličkami či frézování. Použijte vhodný 
adhezní můstek. Čerstvou potěrovou směs 
nanášejte v požadované vrstvě na právě aplikovaný 
ještě vlhký adhezní můstek systémem „mokré do 
mokrého“. Vrstvu potěru zhutněte a uhlaďte. 
 

Následné ošet ření: 
Vhodnými opatřeními zamezte příliš rychlému 
vysýchání směsi. 
 
Nářadí po upotřebení očistěte vodou.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pro perfektní systém 

 
Doporučený adhezní můstek: Repol Adhezní povlak HS 1 nebo Emulze adhezní HE 20  
 
 
 
 
Ochrana p ři práci 
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při 
jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.   
 
Důležité 

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná 
vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál. 
 
Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi 
Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené 
informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů 
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování 
materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.      
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