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Tenký, pevný, rychle zhotovený

Také z hlediska konstrukce a provedení 
představuje litý potěr své výhody. Může 
být proveden ve výrazně tenčí vrstvě. Pro 
vás to znamená získání dalšího prostoru, 
který můžete použít, například, pro doda-
tečnou tepelnou izolaci nebo izolaci pro 
kročejový útlum.
Lité potěry maxit bodují i z hlediska 
stability a rychlosti zhotovení.
Úspora času šetří peníze. Zatímco běžné 
cementové potěry mohou být vytápěny až 
po 21 dnech, lité potěry maxit mohou 
být vytápěny obvykle již po 7 dnech. Mů-
žete tak využívat své prostory se značným 
časovým předstihem.

Zcela	podle	vašeho	vkusu

Potěr by měl být pěkný, variabilní a pře-
devším funkční. To je úkol pro podkladní 
konstrukci pod podlahové krytiny vašich 
obytných nebo komerčních prostor. 
U litého potěru maxit	můžete použít 
jakýkoli typ krytiny. Obzvlášť vhodný je 
pro vysoce kvalitní podlahy, jako jsou dře-
věné, kamenné nebo keramické podlahy. 
Samozřejmě můžete svému prostředí dát 
velmi moderní charakter a rozhodnout 
se pro lité potěry s pokrytím minerálními 
přírodně barevnými stěrkami.
Nebo také epoxidovými a polyuretano-
vými stěrkami maxit. Lité potěry maxit	 
neomezují nijak vaši tvůrčí svobodu.

maxit	Lité	potěry

Našlápnout a cítit se dobře.
Abyste se opravdu, ve svých vlastních 
čtyřech stěnách, cítili jako doma, je rozho-
dující výběr správného materiálu.

Podlahové vytápění ve spojení s litými po-
těry maxit	vyhrává bitvu o nohy v teple. 
Vynikající tekutost potěru při lití zaručuje 
dokonale obalené topné trubky, a tím 
zajišťují optimální převádění tepla a jeho 
distribuci v prostoru. Přitom potřebují lité 
potěry maxit	zhruba poloviční čas na 
zahřívání, než běžný potěr. To umožňuje 
použití nižší teploty topné vody v kotli a 
tím vyšší energetickou účinnost. Takže se 
můžete těšit na významné úspory energie.

maxit Lité potěry | Z dobrých důvodů – maxit Lité potěry 
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Skálopevný

Lité potěry maxit jsou samonivelační. 
U velkoplošných krytin je velkou výhodou, 
že mohou být pokládány na kompaktní 
plochy (s výjimkou dveřních průchodů, 
atd.) téměř bez spár. To přináší značné 
výhody při plánování podlahového vytá-
pění. Lité potěry maxit  vykazují vysokou 
rovinnost a jsou ideální pro velkoformá-
tové dlaždice a desky a to i pro sklepní, 
koupelnové a obývací prostory.
Ať si na podlaze hrají děti, stěhují se těž-
ké předměty nebo jezdí kancelářské židle, 
bez ohledu na to, co a kolik čeho se na 
vašem litém potěru maxit  pohybuje, 
můžete svému podkladu věřit – je pevný 
jako skála.
Lité potěry maxit	mají trvale vysokou 
pevnost. Jsou průmyslově připravovány 
v závodě na výrobu suchých maltových 
směsí jako hotové směsi pro nanášení 
a při výrobě je nepřetržitě kontrolována 
trvale vysoká kvalita.

Fakta,	fakta,	fakta:
maxit	lité	potěry

	■ Příjemné a zdravé životní prostředí
	■ Ideální pro podlahové topení
	■ Optimální předávání a vedení tepla
	■ Úspora energie a tím i nákladů
	■ Vysoká pevnost
	■ Výborná tepelná vodivost
	■ Velkoplošné pokládání krytin, téměř bez spár
	■ Rovné plochy, žádné nerovnosti a znečištěné spáry
	■ Maximální volnost uspořádání pro všechny podlahové krytiny
	■ Jednoduché, čisté a rychlé zpracovávání
	■ Rychlejší postup stavebních prací vlivem krátké doby zhotovení, rychlému vysy-

chání a brzké možnosti přecházení a zatěžování. 
	■ Stálé sledování kvality výrobku

maxit Lité potěry | Z dobrých důvodů – maxit Lité potěry 
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Pojivo

Při výrobě anhydritového litého potěru 
maxit	se používá jako pojivo - jak již 
název napovídá – anhydrit. Výchozí lát-
kou je zde přírodní	anhydrit, který se 
těží ve velkém množství z našich vlastních 
podzemních surovinových zdrojů. Toto po-
jivo reaguje s vodou na Calciumsulfatdi-
hydrat a tím vytváří formu sádry s vysokou 
pevností. 

Při výrobě cementového litého potěru  
maxit je naproti tomu používán cement, 
jako pojivo pro pevné povrchové plochy.

Potěr

Příprava potěru se provádí za použití po-
jiva, minerálních přísad a vody. Potěrová 
hmota je čerpatelná, tekutá, samonivelač-
ní a samozhutňující.
Lité potěry maxit na bázi anhydritu mají 
dostatečně dlouhou dobu zpracovatel-
nosti, nejméně 45 minut. Tak je možné 
i velké plochy vytvářet na jedno lití. Litý 
potěr maxit  je objemově stálý, tuhne 
pouze s velmi malým smrštěním, nevytváří 
povrchový šlem a nerovnosti a umožňuje 
pokládání i velkých ploch bez spár.

Příprava

Přípravné práce na hrubé podlaze jsou 
téměř totožné s pracemi s běžnými 
potěry. Nad izolační vrstvou je položena 
separační vrstva ve tvaru vany. Vrstva 
potěru v předepsané konzistenci se nalije 
v požadované tloušťce vrstvy. Nivelace 
a odvzdušnění se snadno a jednoduše 
provádí vibrační tyčí.

Malá	násobilka	litých	potěrů	

maxit Lité potěry | Malá násobilka litých potěrů
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Produktivita	při	zpracovávání

Lité potěry maxit  je možné realizovat 
na ploše více než 1000 m² za den. Tím 
se zkracuje doba potřebná pro zhotovení 
a umožňuje tak rychlejší postup staveb-
ních prací.
Pro míchání, dopravu a lití potěru se po-
užívají silo-míchací pumpy m-tec SMP-FE, 
které umožňují dopravu materiálu přímo 
na místo výkonu činnosti i při větších 
vzdálenostech. Při používání litého potěru 
maxit není po odvzdušnění vibrační tyčí 
nutné žádné další vyhlazování povrchu 
a broušení.

Vytápěný	potěr

U podlahového vytápění mají lité potěry 
maxit	tyto výhody: litý potěr výborně 
obtéká topné trubky a vytváří tak jejich 
homogenní uzávěr. Vzhledem k jeho pev-
nosti v tlaku a v tahu za ohybu může být 
tloušťka vrstvy potěru tenčí než u běžných 
potěrů. Dobrá tepelná vodivost (žádné 
vzduchové kapsy) podporuje převádění 
tepla do prostoru a tím napomáhá energe-
ticky úspornému vytápění.

Vlhké	a	sklepní	prostory

Lité potěry mohou být pokládány v celém 
obytném prostoru bez omezení. To platí 
také pro vlhké prostory v domácnosti, 
jako jsou kuchyně, WC a koupelny bez 
spádu a podlahové výpusti. Protože 
v koupelnách lze očekávat rozstřikování 
vody, chrání se potěr shora dodatečnou 
stěrkovou hydroizolací. Lité potěry mohou 
být navíc bez problémů pokládány na 
standardní hydroizolaci ve sklepních 
prostorech. 

Podlahové	krytiny

Litý potěr maxit	vytváří rovný, hladký 
povrch bez nadbytečných dilatačních 
spár. Po příslušné úpravě je vhodný pro 
všechny podlahové krytiny jako např. 
koberce, PVC, parkety, laminátové a kor-
kové podlahy, keramické dlažby, dlažby 
a desky z přírodních kamenů, stejně jako 
epoxidové a polyuretanové stěrky.

Pevnost

Pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku 
je u litých potěrů maxit	podstatně vyšší 
než u běžných potěrů. Podle požadavků 
na užívání místností lze u potěrů maxit 
dosáhnout následujících tříd pevností  
CA-C25-F5, CA-C30-F6, CA-C40-F7. Tím 
lze u plovoucích potěrů zcela vypustit 
vyztužení v podobě vkládaných svařova-
ných sítí.

maxit Lité potěry | Malá násobilka litých potěrů
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maxit	anhydritový	potěr	versus	běžný	potěr

maxit Lité potěry | Lité potěry – Tak se staví dnes

Tloušťka potěru musí být minimálně 45 mm. Tím přibývá 
tloušťka skladby podlahy při zachování shodné kročejové 
a tepelné izolace.

tloušťka potěru už od 35 mm, anhydritové potěry mohou 
být tenčí než běžné potěry. Tak zůstává více místa na tepel-
né a kročejové izolace při stejné stavební výšce podlahy.

Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu je u běžných cemento-
vých potěrů CT-C20-F4 a u anhydritových CA-C20-F4:
Pevnost v tahu za ohybu:   cca 4 N/mm²
Pevnost v tlaku:        cca 20 N/mm ²

Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu např. u maxit plan 490 
CA-C25-F5:
Pevnost v tahu za ohybu:   cca 5 N/mm²
Pevnost v tlaku:        cca 25 N/mm ²

Prohlášení o shodě CE – pokud existuje – je nezbytné. Prohlášení o shodě CE maxit na maxit	plan potěry je 
jasně definováno.

Možnost po přecházení po 3 dnech, lehké zatížení nejdříve 
po 7 dnech. Řemesla musí čekat. Doba stavby se prodlužuje.

Možnost přecházení je už po 24 hodinách,  lehké zatížení 
už po 3 dnech. Řemesla mohou brzy pokračovat

Nerovné povrchové plochy. Čistá a rovná plocha potěru.

Vysoké riziko objemových změn, trhlin, dotvarování, zve-
dání a poklesů u okrajů potěru.

Žádné trhliny,
žádné poklesy ani zvedání okrajů,
perfektní výsledek - rovná povrchová plocha.

Nutnost vytváření většího množství dilatačních spár mezi všemi 
průchody a dveřmi, u tvarových změn místností, u větších ploch. 
Tím stoupají náklady na následné řešení těchto míst v krytinách.

U velkých ploch i u členitějších místností je možné prove-
dení prakticky bez dilatačních spár. Tím klesají náklady na 
jejich následné úpravy.

Vložení výztuže je nutné při použití všech keramických 
dlažeb.

Žádné vyztužení pomocí svařovaných sítí, tím opět klesají 
náklady a pracnost provedení.

Rychlost zhotovení u týmu zkušených pracovníků se pohy-
buje okolo 30 m²/h. Zhotovení trvá podstatně déle.

Zkrácení času provádění díky vysoké produktivitě,  
cca 100 m²/h.

běžný	cementový	potěr	míchaný	na	stavbě maxit	anhydritový	litý	potěr

U běžných potěrů se vlivem horšího zhutnění a větší frakce 
kameniva dosahuje mnoha vzduchových pórů a tím výrazně 
nižší tepelné vodivosti - jsou energeticky náročnější na provoz.

Lité potěry se zhutňují sami, nevytváří se v nich tak žádné vzducho-
vé póry. Tím je zajištěno optimální vedení tepla z podlahového 
vytápění do potěru. To přispívá k úsporám provozních nákladů.

Dle platných norem je zpravidla nutné vložení výztuže. Bez potřeby vyztužení.

Vytápění běžných potěrů je možné až po 21 dnech. Tím 
se prodlužuje fáze vysychání a prodlužuje se tím čas pro 
zhotovení stavby. 

Vytápění potěrů je možné už po 7 dnech, to přispívá ke 
zkrácení času, po kterém je možné položení krytin.

Zdravotně nezávadný, prokázáno institutem pro ochranu 
staveb ve Weldenu.

Vytápěný	potěr Vytápěný	potěr

Bez hluku, odpadu, zbytků, nečistot a prázdných obalů.

+
+
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Anhydritové	potěry	–	přirozeně	přírodní

Název	mluví	za	vše

Dokonce i z názvu základního pojiva pro 
anhydritové lité potěry maxit je jasné oč 
jde. PŘÍRODNÍ anhydrit! Všechny známá 
ložiska přírodního sádrovce a přírodního 
anhydritu vznikly procesem přírodního 
usazování - sedimentací. Těžba přírod-
ních anhydritů pro výrobu litého potěru 
je omezena na nejčistší ložiska. Ty jsou 
šetrně těženy ve vlastních podzemních na-
lezištích společnosti Maxit. Zušlechťování 
vytěženého surového přírodního anhydritu 
na anhydritové pojivo v zásadě zahrnuje 
drcení a jemné mletí. Potřebné katalyzáto-
ry jsou přidávány ve výrobních závodech, 
ve kterých se provádí konečná příprava 
litého potěru.

Zdravotně	nezávadné

Anhydrit je bezpečný, šetrný k životnímu 
prostředí a v praxi testovaný stavební ma-
teriál, který se používá po tisíciletí. Skládá 
se z nerostných surovin a je proto zcela 
zdravotně nezávadný. Například vápno 
a sádra jako minerály jsou také obsaženy 
v naší pitné vodě. Ústav pro ochranu a 
sanaci budov ve Weldenu zjistil,  
že  maxit	plan 490 je ekologicky nezá-
vadný a tento potěr nevykazuje žádné ne-
žádoucí účinky na zdraví uživatelů budov. 
Ve spojení s vodou tvoří anhydrit stabilní 
krystaly, které těsně obklopují drcené 
kamenivo a tvoří tak pevný celek.

maxit Lité potěry | Anhydritové lité potěry – přirozeně přírodně
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maxit	plan	480
Pevnější

maxit plan 480 je anhydritový litý potěr 
CA-C30-F6 podle ČSN EN 13813 a DIN 
18560 pro vyšší zatížení. Nabízí vyšší 
pevnost v tahu za ohybu > 6 N/mm² a vy-
tváří perfektně rovnou povrchovou plochu.

Oblast použití
maxit plan 480 je vhodný pro bytové 
a obchodní prostory s vyšším zatížením 
jako potěr připojený k podkladu, na 
separační vrstvě, na tepelné / kročejové 
izolaci, na dutinových podlahových tva-
rovkách a na podlahovém vytápění.

maxit plan 470
Pro vysoká zatížení

maxit plan 470 je anhydritový litý potěr 
CA-C40-F7 podle ČSN EN 13813 a DIN 
18560 pro vysoká zatížení a jako nosný 
potěr pro maxit průmyslové povrchy. 
maxit plan 470 vykazuje vysokou 
pevnost v tahu za ohybu > 7 N/mm², 
je vhodný pro vysoká zatížení a tvoří 
perfektně rovné povrchové plochy.

Oblast použití
maxit plan 470 je vhodný pro bytové a 
obchodní prostory s vysokým zatížením 
jako potěr připojený k podkladu, na 
separační vrstvě, na tepelné / kročejové 
izolaci, na dutinových podlahových tva-
rovkách a na podlahovém vytápění.

maxit	plan	490/486
Ekonomický

maxit plan 490 a 486 jsou anhydritové 
lité potěry se zrnitostí 0 - 2 mm u pytlova-
ného materiálu resp. 0 - 4 mm u materiálu 
v silech. Splňují ustanovení norem  ČSN 
EN 13813 a DIN 18560. Jsou velmi dob-
ře tekuté, bez vnitřního napětí při tvrdnutí 
a vytvářejí perfektně rovné povrchové 
plochy.

Oblast použití
maxit	plan 490/486 jsou vhodné pro 
bytové a kancelářské prostory jako potěry 
připojené k podkladu, na separační 
vrstvě, na tepelné / kročejové izolaci, 
na dutinových podlahových tvarovkách 
a na podlahovém vytápění.

maxit Lité potěry | Anhydritové lité potěry – přirozeně přírodně

	■ Pevnost v tahu za ohybu > 5 N/mm2

	■ Bez vnitřního napětí
	■ Bez smrštění
	■ Možnost velkých ploch bez dilatací
	■ Zdravotně nezávadný
	■ Rychle pochozí
	■ Vhodný pro podlahové vytápění

	■ Velmi vysoká pevnost v tahu za ohyb 
> 7 N/mm² 

	■ Bez vnitřního napětí
	■ Možnost velkých ploch bez dilatací
	■ Vhodný jako podkladní potěr pod 

průmyslové povrchy maxit floor 
4610 DuroTop

	■ Rychle pochozí
	■ Vhodný pro podlahové vytápění
	■ Vysoká pevnost povrchu

	■ Vysoká pevnost v tahu za ohybu  
> 6 N/mm²

	■ Bez vnitřního napětí
	■ Možnost velkých ploch bez dilatací
	■ Rychle pochozí
	■ Vhodný pro podlahové vytápění
	■ Vysoká pevnost povrchu

Vlastnosti výrobků Vlastnosti výrobku Vlastnosti výrobku
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CALCIUMSULFAT-

DUENNESTRICH

4193

maxit	floor	4193
Extra	tenký

maxit floor 4193 Alpha Dünnestrich je 
samonivelační anhydritový tenkovrstvý 
potěr - vyrovnávací hmota pro vrstvy od 
10 do 30 mm a vytváří nosný podklad 
pro všechny běžné podlahové krytiny.

Oblast použití
maxit floor 4193 Alpha Dünnestrich 
se používá při renovacích v bytových a 
obchodních prostorech pro vyrovnání 
betonu, cementových potěrů, anhydrito-
vých potěrů, magnezitových a xylolitových 
potěrů, litého asfaltu a také pro zalévání 
tenkovrstvého podlahového vytápění 
připojeného k nosnému podkladu. Překrytí 
trubek musí být min. 10 mm. Je vhodný 
také pro domácí koupelny a sklepy s 
odpovídající hydroizolací. Není vhodný 
pro trvale vlhké místnosti.

Vlastnosti výrobku

	■ Velmi dobře strojně zpracovatelný
	■ Vysoce tekutý
	■ Vhodný pod krytiny s provozem 

kolečkových židlí
	■ Bez vnitřního napětí a smršťování
	■ Velmi hospodárný při velkých 

plochách 
	■ Už po 6 hodinách lze zahájit 

vytápění
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Cementové	lité	potěry
-	tam	kde	je	vlhko.

maxit Lité potěry | Cementové lité potěry – Tam kde je vlhko
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Vlastnosti výrobku

	■ Hospodárná varianta k běžným 
rychleschnoucím potěrům

	■ Obkladatelný po cca 10 – 14 dnech
	■ Bez nutnosti okamžitého položení 

krytiny
	■ Cementem pojená průmyslově při-

pravená potěrová malta podle DIN 
18560

	■ Rychleschnoucí - samoschnoucí
	■ Bez vnitřního napětí a smršťování
	■ Velikost dilatačního pole 100 m²
	■ Vysoká produktivita práce
	■ Nehořlavý
	■ Rychlé zprovoznění díky možnosti 

brzkého položení krytin
	■ Nevnáší žádnou dodatečnou vlhkost 

do stavby
	■ Vhodný jako vytápěný potěr

maxit Lité potěry | Cementové lité potěry – Tam kde je vlhko

maxit	floor	4442	turbo
Rychleschnoucí

Rychlý bylo včera – dnes se tomu říká 
turbo.
Cementový litý potěr rychleschnoucí – 
po 10 – 14 dnech obkladatelný.
Čas jsou peníze a zkrácení doby výstavby 
šetří peníze. To umožňuje masivní úspory 
nákladů, větší flexibilitu ve stavebním 
procesu a vítanou časovou rezervu pro 
případné zpoždění při dalších pracích. 

A může to být tak jednoduché: Nový 
maxit cementový litý potěr maxit	floor 
4442 turbo je spolehlivě obkladatelný už 
po 10 – 14 dnech. 
Je odolný vůči nepříznivým podmínkám 
rychlého vysychání a přesto má všechny 
dobré vlastnosti litých potěrů.
Samozřejmě je maxit floor 4442 turbo 
vhodný i jako vytápěný potěr. Vysoká 
produktivita při lití a bezpečné a rychlé 
vysychání dělá z „turba“ hospodárnou 
alternativu v porovnání s běžnými rychle-
schnoucími potěry. Přitom není třeba rych-
lého položení krytiny, jak bývá pravidlem 
u běžných rychleschnoucích potěrů.

Pevnost v tlaku
Pevnost v tahu za ohybu

Třída dle normy EN 13813
potřeba vody

Objemová hmotnost v mokrém stavu
Objemová hmotnost v suchém stavu

Rozpínavost
Smrštění
Pochozí

Částečně zatížitelný
Vytápění

   
Reakce na oheň

Obkladatelný
Nevytápěné plochy

Vytápěné plochy

Použití ve vnějších prostorech
Použití ve vnitřních prostorech

Doba zpracovatelnosti
Spotřeba materiálu

   

> 30 N/mm2 (28 dní)
> 5 N/mm2 (28 dní)
CT-C30-F5
cca 10 %
cca 2,1 kg/dm3

cca 2,0 kg/dm3

max. 0,2 mm/m
max. 0,3 mm/m
po 24 hodinách
po 2 dnech
nejdříve po 9 dnech
dle maxit protokolu o funkčním vytápění
A1
po cca 10 – 14 dnech
< 2,0 CM % měřeno přístrojem CM

< 1,8 CM % měřeno přístrojem CM

ne
ano
30 Min.
cca 19 kg na m2 a cm

Hodnoty, které stojí za uvedení

    
    

    
    v

ysychání                             obkladatený
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maxit	plan	440/446
Univerzální

maxit plan 440/446 jsou cementové 
vlákny vyztužené lité potěry  
CT-C20-F5 podle DIN 13813 a 
DIN 18560, které jsou vhodné i pro vlhké 
prostory.

Oblast použití
maxit plan 440/446 jsou vhodné jako 
potěry připojené k podkladu, na separač-
ní vrstvě, na tepelné / kročejové izolaci 
a na podlahovém vytápění.
Jsou pojené cementem a proto jsou 
vhodné i do vlhkých prostorů vnitřního 
prostředí bytových a komerčních staveb 
jako např. garáže a závodní kuchyně.

Vlastnosti výrobku

	■ Také do vlhkých prostor v bytech a 
obchodních prostorech.

	■ Vhodný pro podlahové vytápění
	■ Vyztužený vlákny
	■ Zrnitost 0 – 4 mm u pytlovaného 

a 0 – 6 mm u materiálu v silech.
	■ S normální dobou vysychání
	■ Velikost dilatačního pole do 100 m2

	■ Pochozí po 24 hodinách
	■ Vysoká produktivita pří lití
	■ Velmi malé smrštění < 0,3 mm/m 

u materiálu v silech

Spotřeba materiálu

Pochozí
Částečné zatížení

Plné zatížení
Teplota při zpracování

Použití ve vnějších prostorech
Použití ve vnitřních prostorech

Vydatnost
Potřeba  vody

Objemová hmotnost  v mokrém stavu
Objemová hmotnost v suchém stavu

Doba pro zpracování
Obkladatelný

Pevnost v tlaku po 28 dnech
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech

Minimální tloušťka

Reakce na oheň
Vytápění

Bobtnavost
Spotřeba materiálu

1 tuna vydá na cca 530 čerstvé malty 
spotřeba materiálu na 1 cm tloušťky potě-
ru je cca 19 kg/m2.
plošná hmotnost po vyschnutí je na1 cm 
tloušťky potěru cca 20 kg/m2.

po cca 48 hodinách
po cca 3 dnech
po 28 dnech
teplota vzduchu: +5 °C až +25 °C
teplota podkladu: +5 °C až +25 °C
ne
ano
cca 530 l/1000 kg
cca 11 %
cca 2,1 kg/dm3

cca 2,0 kg/dm3 
cca 30 minut
vytápěné a nevytápěné plochy   
< 3,0 CM % pro všechny krytiny.
> 20 N/mm2 EN 13892-2
> 5 N/mm2 EN 13892-2
30 mm jako připojený potěr
45 mm na separační nebo izolační vrstvě
A1, EN 13813
nejdříve po 21 dnech dle maxit protoko-
lu o funkčním vytápění
max. 0,2 mm/m
max. 0,3 mm/m

Hodnoty, které stojí za uvedení

ZEMENT

maxit Lité potěry | Cementové lité potěry – Tam kde je vlhko
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Potěr.	Co	pod	něj.

maxit Lité potěry | Potěr. Co pod, na, mezi.

Lehké vyrovnání lehkými vyrovná-
vacími hmotami - polystyrenbetony.

Izolační desky vyskládané jako puzzle se 
stávají minulostí.
Každodenní pohled na stavbu: Na hrubé 
podlaze leží vedení technicko-inženýr-
ských sítí, která už dávno není možné 
zabudovat do zdi. Dříve bylo běžné 
zaplnit meziprostory přířezy izolačních 
desek, s rostoucí hustotou těchto vedení se 
naráží na hranice, kdy tato metoda není 
technicky a ekonomicky možná. 
Dokonce i norma DIN 18560 jednoznač-
né uvádí: „Jsou-li potrubí kladena na nos-
ný podklad, je třeba je upevnit soudržným 
nasypaným materiálem. 

Vyrovnání opět vytvoří nosnou povrchovou 
plochu pro uložení izolační vrstvy, nebo 
přinejmenším k vytvoření izolace proti 
kročejovému hluku. Nezbytná konstrukční 
výška musí být zohledněna v projektu. 
Vyrovnávací vrstvy v zabudovaném stavu 
musejí být soudržné“. (Výtah z normy DIN 
18560 – část 2). 
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Dříve	používané	skládání	izolačních	desek maxit floor lehké vyrovnávací hmoty

Rozdílné tloušťky vrstev znamenají rozdílné tloušťky vrstev 
potěru.

Rovná povrchová plocha a rovnoměrné pokrytí celé 
plochy.

Rozdílná kvalita izolačních desek kvůli používání zbytků. Ustálená kvalita díky průmyslově připravené směsi 
cementu s polystyrenem.

Dutiny pod potěrem. Vyplní každou mezeru a dutinu.

Pohyb menších přířezů izolačních desek pod potěrem 
vlivem zatížení.

Žádné změny tvaru a pohyby vyrovnávací hmoty.

Těžko pochozí při zhotovení potěrů. Rychlá možnost přecházení a nanášení roznášecích vrs-
tev nebo izolace po 1 – 2 hodinách (maxit floor 4520)

Případné prostory pro nechtěná „domácí zvířata“. Bez volných mezer.

Velká potřeba času pro zhotovení pracných přířezů. Vysoká úspora času díky strojnímu zpracování pumpou.

Riziko přerušení kročejové izolace a okrajových pásků, a 
tím přenosu hluku do podlahových konstrukcí.

Okrajové pásky jsou bezpečně upevněné a nehrozí žád-
ný přenos hluku do podlahových a stěnových konstrukcí.

Náročný transport rozměrných izolačních materiálů po 
staveništi a složitá manipulace.

Snadná strojní doprava namíchaného materiálu po 
stavbě.

maxit	floor	4514	Kombidämmung
Univerzální

maxit floor 4514 Kombidämmung je 
cementová vyrovnávací hmota s tepelně 
izolačními vlastnostmi a kročejovým útlu-
mem, je na bázi cementu a polystyrenu. 
Používá se pro tloušťky vrstev 2 - 10 cm
Své uplatnění nachází při rekonstrukcích 
v bytových i obchodních prostorech pro 
vyrovnání dřevěných stropů, reprofilaci 
plochých střech, vyrovnání výšek podlaží 
a vytváření spádových podkladních vrstev. 
maxit floor 4514 je vhodná pro použití 
ve vnitřních i vnějších prostorech.

Vlastnosti výrobku

	■ Dobré tepelně izolační vlastnosti a 
kročejový útlum

	■ Velmi nízká objemová hmotnost
	■ Snadné zpracování 
	■ Velmi rychle připravená pro položení 

roznášecího potěru
	■ Vysoká produktivita při zhotovení
	■ Strojně zpracovatelný
	■ Tloušťka vrstvy 2 – 10 cm
	■ Kročejový útlum od 4 cm
	■ Objemová hmotnost cca 100 kg/m3

	■ Součinitel tepelné vodivosti 0,05 W/mK

maxit	floor	4515/4516	Leichtausgleich
Silný

maxit floor 4515/4516 je pumpova-
telná lehká vyrovnávací hmota na bázi 
cementu a polystyrenu nebo perlitu. 
Používá se v bytové a komerční výstavbě 
a zdravotnických zařízení pro vyrovnání 
prostoru mezi instalacemi vedenými na 
podlaze, vyrovnání dřevěných stropů, 
reprofilaci plochých střech a vyrovnání 
výšek podlaží.

maxit floor 4515 - plastická varianta
maxit floor 4516 - samonivelační varianta 

Vlastnosti výrobku
	■ Vhodná pro vysoká zatížení
	■ Nízká plošná hmotnost
	■ Vhodná i pro velké vrstvy
	■ Strojně zpracovatelná a pumpova-

telná
	■ Nehořlavá
	■ Lehce zpracovatelná
	■ Použitelná po lehký stavební provoz

maxit Lité potěry | Potěr. Co pod něj. – Lehké vyrovnávací hmoty

maxit	floor	4520	Leichtausgleich	rapid
Rychlý

maxit floor 4520 Leichtausgleich rapid 
je rychle tuhnoucí, pumpovatelná lehká 
cementová vyrovnávací hmota, kterou je 
možné rychle zakrýt roznášecí vrstvou. 
Používá se v bytové a komerční výstavbě 
pro vyrovnání prostoru mezi instalacemi 
vedenými na podlaze, vyrovnání dřevě-
ných stropů, reprofilaci plochých střech a 
vyrovnání výšek podlaží. 
maxit floor 4520 Leichtausgleich rapid 
je vhodná pro použití ve vnitřních i vněj-
ších prostorech.

Vlastnosti výrobku

	■ Racionální zpracování
	■ Tepelně izolační vlastnosti
	■ Po vytvrdnutí odolná mrazu proto je 

možné použití ve vnějším prostoru
	■ Velmi rychlé položení roznášecího potěru
	■ Pochozí po 1 – 2 hodinách
	■ Vysoká produktivita při zhotovení
	■ Velmi nízká objemová hmotnost
	■ Nízká stlačitelnost
	■ Strojně zpracovatelná
	■ Tloušťky vrstvy 3 – 25 cm
	■ Objemová hmotnost cca 120 kg/m3

	■ Reakce na oheň B2
	■ Součinitel tepelné vodivosti 0,05 W/mK

LEICHT
KOMBI

LEICHT
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Zpracování	litých	potěrů	–	
rychle,	čistě,	bezpečně

maxit Lité potěry | Zpracování litých potěrů – rychle, čistě, bezpečně
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Zpracování	litých	potěrů

Čištění	a	vyrovnání

Hrubá podlaha musí být očištěna, beton 
a zbytky malty musejí být odstraněny. 
Větší nerovnosti je třeba zkontrolovat 
a případně vyrovnat. Potrubí a instalace 
včetně jejich upevnění vyrovnat soudrž-
ným nasypaným materiálem.
V případě větších nerovností doporučuje-
me použít vyrovnávací vrstvy - polystyren 
betony maxit floor 4515 nebo maxit floor 
4516.

Okrajové	pásky

Na stěnách a dalších svislých stavebních 
prvcích, jako jsou dveřní zárubně, potrubí 
nebo rozdělovače podlahového topení, 
je třeba před litím potěru použít zvukově 
izolační okrajové pásy s nalepenou fólií. 
Okrajové pásy musí dosahovat od nosné-
ho podkladu až k horní hraně podlahové 
krytiny a musí být 10 mm silné. Aby bylo 
zajištěno, že žádné zbytky potěru nebo 
lepidel nevytvoří zvukové můstky, mohou 
se okrajové pásy odříznout až po polože-
ní finální podlahové krytiny.

Izolační vrstvy

Izolační vrstvy mohou být vytvářeny 
pouze z izolačních materiálů podle norem 
ČSN EN 13162 a ČSN EN 13163. Při 
kombinovaném použití izolace kročejo-
vého hluku a tepelně izolační desky, musí 
být položena jako první vrstva deska s 
kročejovým útlumem. Po vyrovnání potrubí 
následuje teprve tepelná izolace z EPS 
100 Z nebo EPS 200 Z nebo z maxit	
plan 4514 Kombidämmung, případně 
maxit	plan 4520 Leichtausgleich rapid. 
Izolační desky by měly být položeny na 

podklad po celé ploše. Dutiny je třeba 
eliminovat vhodnými opatřeními.

Izolační desky musí být při pokládání 
těsně sesazeny. Při pokládání více vrstev 
izolačních desek musí být desky položeny 
tak, aby byly spoje přesazeny. Přitom 
se musí izolace proti kročejovému hluku 
skládat maximálně ze dvou vrstev. Vrchní 
izolační vrstvu uložit pod fólie okrajového 
pásu.  

Zakrytí izolační vrstvy

U litých potěrů se doporučuje pro zakrytí 
izolační vrstvy svařitelný voskovaný papír 
nebo pevná PVC fólie. Takto vytvořená 
separační vrstva by měla být uložena tak, 
aby pásy probíhaly kolmo ke směru lití 
a pokládání směřovalo protichůdně proti 
směru lití, tak aby litý potěr jednotlivé 
pásy tlačil přes sebe, jako při pokládání 
šindelů. Doporučuje se překrytí svařit 
nebo přilepit lepicí páskou.
Překrytí by mělo dosahovat 10 cm. 

V prostorech připojení stěny položit 
separační vrstvu na fólii okrajového pásu 
(nenechat trčet vzhůru).

maxit Lité potěry | Zpracování litých potěrů – rychle, čistě, bezpečně
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Váhorys / nivelační trojnožky Váhorys a nivelační trojnožky Jsou 
dobrými pomocníky, na okrajích místností 
i v ploše. Měly by být provedeny každé 
2–3 m. Ideální pro jejich provedení je ha-
dicová vodováha, nivelační přístroj nebo 
nivelační laser. Nivelační trojnožky se 
doporučuje použít pro dosažení požado-
vané tloušťky vrstvy litého potěru v ploše.

Před	litím	potěru Připravit jedno vědro vápenné nebo 
cementové kaše (v závislosti na typu 
pojiva litého potěru - anhydrit / cement) a 
přečerpat skrz hadice, aby se její vnitřní 
povrch promazal a potěr lépe proudil. 
Kaše musí být na konci hadice zachycena 
do nádoby, protože se nesmí dostat do 
pokládané vrstvy.

Nastavení konzistence Tekutost litého potěru je nastavena obje-
mem přidávané vody. Konzistenci je nutno 
připravit tak, aby litý potěr dobře tekl 
a přitom se neodlučovalo žádné pojivo 
nebo voda (příliš velké množství vody). 
Vyšší množství vody způsobuje měkký 
povrch. Konzistence se měří rozlivovou 
zkušební nádobou o objemu 1,3 l.

Lití	potěru

Litý potěr se vždy provádí tak, že průtok 
materiálu je směrován od vrchní sepa-
rační vrstvy ke spodní. Tím je zabráněno 
podtečení separační vrstvy. Potěr je rovno-
měrně vylévat na podklad pohybem do-
pravní hadice sem a tam, aby se zajistila 
rovnoměrná zrnitost. Je proto nesprávné 
položit hadici uprostřed místnosti a čekat, 
že se automaticky vytvoří plochý potěr se 
stejně dobrou povrchovou plochou. 
Po dosažení požadované úrovně je nutné 
potěr okamžitě zvibrovat vibrační tyčí 
podélně a příčně, přičemž první promí-
chání tyčí musí být intenzivnější. Poslední 

vibrování může být o něco mírnější. Při 
vibrování potěru vibrační tyčí vzniká 
vlnění, které je důležité pro rovný povrch 
litého potěru. Při tomto postupu je potěr 
homogenní a odvzdušněný.

maxit Lité potěry | Zpracování litých potěrů – rychle, čistě, bezpečně
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Od	podkladu	-	provádění	litých	potěrů	v	praxi

maxit Lité potěry | Od podkladu - provádění litých potěrů v praxi
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Od podkladu
Provádění litých potěrů v praxi

maxit Lité potěry | Od základu na - provádění litých potěrů v praxi

Podklad musí být dostatečně pevný, povr-
chově zdrsněný, bez mastnot, bez trhlin, 
suchý a čistý. Vždy nanést penetraci pro 
zajištění přídržnosti. Minimální tloušťka 
potěru je 30 mm.

Př
ip

oj
en

ý	
po

tě
r

Na separační vrstvě podle DIN 18560. 
Osadit okrajové pásky min. 10 mm silné, 
s nalepenou fólií. minimální tloušťka potě-
ru je 30 mm.

Po
tě

r	
na

	s
ep

ar
ač

ní
	

vr
st

vě

Je možný na všech obvyklých izolacích se 
silným oddělením, např. separační vrstva 
podle normy DIN 18560. Okrajové pásy 
minimálně 10 mm tlusté s nalepenou fólií. 
Minimální tloušťka od 30 mm, v závislosti 
na tloušťce vrstvy izolačního materiálu a 
stlačitelnosti.

Po
tě

r	
na

	iz
ol

ač
ní

	
vr

st
vě

Je možný na všech topných systémech 
s maximální teplotou systému 55 °C. 
Okrajové pásy minimálně 10 mm silné s 
nalepenou fólií. U vzplývavých systémů je 
nutné nanášení ve dvou vrstvách. Zakrytí 
trubek minimálně od 30 mm, v závislosti 
na tloušťce vrstvy izolačního materiálu a 
stlačitelnosti.

V
yt

áp
ěn

ý	
po

tě
r

Po
tě

r	
na

	k
om

ůr
-

ko
vý

ch
	t

va
ro

v-
ká

ch

Použitelný u všech běžných komůrkových 
podlahových systémů, tloušťka vrstvy je v 
závislosti na použitém systému.

zdivo

omítka

únosný podklad

zdivo

omítka

separační vrstva
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maxit	Lité	potěry	ze	sila	
nebo	z	pytlů

maxit silo

Obzvláště silnou stránkou je doprava v 
silech ze závodu firmy maxit. Denně je 
v provozu více než 4 500 zásobníkových 
sil na speciálních transportních vozidlech. 

Navíc jsou pro zpracování potěrů maxit	
k dispozici volitelné dvě varianty sil.

a) maxit	silo pro suchou směs s připoje-
nou silo-míchací pumpou SMP-FE, připra-
venou k provozu pro rychlé a hospodárné 
zpracování maxit plan Litých potěrů;

b) maxit silo pro suchou směs s připo-
jeným zařízením Modul L, připraveným 
k  provozu pro racionální zpracování 
maxit	floor Kombidämmung.

Strojní	zpracování	pytlovaného	
zboží

Míchačka m-tec	duo-mix je ideální zaří-
zení pro zpracování litých potěrů maxit	
dodávaného jako pytlované zboží.
 
A takto to funguje:

Zvláštností m-tec duo-mix je duální 
míchací systém, který dodává vždy 
optimálně namíchaný potěr bez kolísá-
ní konzistence. Suchá směs se přesně 
dávkuje z násypky do prvního horizontál-
ního směšovacího prostoru a předběžně 
smíchá s přesně stanoveným množstvím 

vody. Odtud padá do druhého svislého 
míchacího prostoru, kde je dále promí-
chává a potom dopravována pomocí 
šnekového čerpadla maltovými hadicemi 
na místo vlastního lití.

Lité potěry maxit mohou být přirozeně 
také zpracovávány všemi běžnými omí-
tačkami a míchačkami, které jsou pro litý 
potěr vhodné. Malá množství mohou být 
připravována i pomocí míchadla.

maxit Lité potěry | Logicky. Logistika.
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Technické	informace	ke	stavění	sil
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Spáry	v	litých	anhydritových	
potěrech

Anhydritové lité potěry (dále nazývané 
lité potěry) se po desetiletí osvědčují ve 
vnitřních prostorech na základě jejich 
rozmanitých technických výhod.

Zde uvedený výtah z instruktážního listu 
uvádí, jak projektovat a realizovat spáry 
v litých potěrech při limitujících podmín-
kách. Lité potěry se vyznačují téměř do-
konalou prostorovou stabilitou v procesu 
tvrdnutí a vysychání.

V praxi je možné provádění velkých ploch  
nevytápěných i vytápěných litých potěrů 
bez dilatačních spár.

Provádění  litých potěrů však bývá omezo-
váno deformacemi (změny teploty, smršťo-
vání při vysychání), které vytvářejí napětí 
ve vrstvě litého potěru. To platí rovněž při 
provádění zavlhlých, případně plastických 
potěrů. Napětí vzniká v důsledku

	■  tření s podkladem
	■  rozdílným vytápěním
	■  rozdílnou rychlostí vysychání (tloušťka 

potěru, sluneční záření, nerovnoměr-
né větrání)

Lité potěry však mají výhodu v tom, že v 
důsledku jejich velmi malého smršťování 
vytvářejí minimální vnitřní napětí a díky 
jejich vysoké pevnosti nedochází při 
odborném provádění podle norem k 
poškození a vzniku trhlin.

Určité staveništní podmínky však mohou 
vést  k  nadměrnému deformačnímu napětí 
v potěru. Pro zabránění vzniku případ-
ných poruch je nutný návrh dilatačních 
spár i u litých potěrů. Takovéto limitující 
podmínky mohou být: 

	■ komplikovaná geometrie prostoru
	■ přímý kontakt mezi vytápěnými a 

nevytápěnými zónami
	■ dveřní otvory

Vyhodnocení vědeckých výzkumů  a bo-
haté zkušenosti ze stavební praxe tvoří 
základ instrukčního listu, ze kterého tento 
výtah pochází.

1	Normy	a	soubory	pravidel	
a	předpisů

Pro projektování a realizaci litých potěrů 
zásadně platí jednoznačné Normy a sou-
bory pravidel a předpisů jako

DIN 18560 – potěry ve stavebnictví
ČSN EN 13813 Potěrové materiály, 
ČSN 744505 Podlahy

2	Druhy	spár

2.1	Konstrukční	spáry	
Konstrukční spáry v potěru je nutno dodr-
žovat bez ohledu na druh spár. 

2.2	Okrajové	spáry
Okrajové spáry jsou ze své funkce dilatač-
ními spárami mezi litým potěrem a stěnou 
a rovněž mezi litým potěrem a svislými 
stavebními nebo vestavěnými prvky. Jsou 
zpravidla vytvářeny zabudováním okra-
jového izolačního pásu. U nevytápěných 
podlahových konstrukcí musí být tloušťka 
okrajového izolačního pásu min. 8 mm.

U vytápěných podlahových konstrukcí 
musí okrajové izolační pásy  umožnit 
horizontální pohyb minimálně 5 mm, a to 
i v rozích místnosti.  Tloušťka  okrajového 
izolačního pásu musí být minimálně 10 
mm. U velkých ploch beze spár musí být 
tloušťka vrstvy okrajové spáry přiměřeně 
silnější. Přitom je nutno brát v úvahu tepel-
né změny, velikost plochy a odpovídající 
koeficient tepelné roztažnosti udávaný vý-
robcem od cca 0,011 až 0,016 mm/mK, 
jakož i další údaje výrobce (např. stupeň 
bobtnání). Pro jistotu je třeba vycházet 
z faktu, že prodlužování délky probíhá 
pouze jedním směrem.

2.3	Dilatační	spáry
Dilatační spáry mají za úkol umožnit 
volný vzájemný protipohyb ploch litých 
potěrů a zamezit přenášení zvuku a 
vibrací.

Dilatační spáry musí být účinné v celém 
příčném řezu litého potěru. Materiál spár 
musí být minimálně 5 mm stlačitelný. 
Tloušťka dilatační  spáry musí být min. 10 
mm. Na trhu jsou nabízeny odpovídající 
dilatační profily. Dilatační profily musí být 
usazeny tak, aby po ně nemohl podtéci 
žádný potěrový materiál.  U vytápěných 
podlah konstrukčního typu  A mohou  
dilatační a okrajovou spárou procházet 
rozvody pouze připojovacím vedením, 
a to jenom v jedné rovině. V takovém 
případě musí být připojovací vedení opat-
řeny pružnou ochrannou trubkou o délce 
asi 0,3 m, viz normu DIN 18560 část 2.
 
2.4	Jalové	spáry
V důsledku téměř dokonalé prostorové 
stability při procesu tvrdnutí a vysychání 
nejsou jalové (zdánlivé) spáry jako „místa 
žádaného zlomu“ v plochách litých potěrů 
potřebné.

3.	Projektování	spár	v	nevytápě-
ných	podlahových	konstrukcích

Nevytápěné podlahové plochy anhydrito-
vých ploch litých potěrů jsou na rozdíl od 
cementových ploch zpravidla budovány 
beze spár. Spáry jsou zde vytvářeny pou-
ze za účelem přerušení podélného šíření 
zvuku a vibrací. 
Při intenzívním slunečním záření velkými 
okenními plochami, které způsobuje 
výrazně nerovnoměrné ohřívání plochy 
potěru, může být u tuhých povrchových 
vrstev a délce hrany plochy potěru delší 
než 20 m (orientační hodnota) dilatační 
spára nutná. Spáry je nutno přizpůsobit 
geometrii prostoru a provedení povrchové 
vrstvy.

Příklad	výpočtu	dimenzování	
okrajového	izolačního	pásu:

Délka strany:
15 m

Koeficient tepelné roztažnosti:
0,015 mm/mK

Teplotní rozdíl:
(např. od  15°C na 45°C) 30 K

Tepelná roztažnost:
15 x 0,015 x 30 = 9,64 mm

Předpokládaná stlačitelnost 
okrajového izolačního pásu:
70 %

Minimální tloušťka vrstvy 
okrajového izolačního pásu:
6,75 : 0,70 = 9,64 mm

V tomto případě je tedy tloušťka vrstvy 
okrajového izolačního pásu postačující. 



maxit Lité potěry | 27

maxit Lité potěry | Spáry v litých anhydritových potěrech

Projektování	spár	ve	vytápěných	
podlahových	konstrukcích

Při smršťování potěru během procesu 
vysychání a ochlazování se jeho hrany 
přibližují k těžišti plochy. Tento fyzikální 
princip je základem pro následující poky-
ny pro projektování (viz příloha). 

Při zahřívání vytápěných podlahových 
konstrukcí je třeba rozlišovat mezi:

	■ celoplošně vytápěnými podlahami a 
	■ podlahami nevytápěnými po celé 

ploše.

4.1	Podlahy	nevytápěné	po	celé	
ploše

Podlahy, které nejsou vytápěny po celé 
ploše, obsahují topné rozvody pouze 
z části. Tak vznikají na ploše vyhřívané 
a nevyhřívané zóny, které musejí být 
zásadně odděleny spárou, nezávisle 
na geometrii prostoru. Sem nespadají 
nevytápěné okrajové zóny do šířky 1 m, 
jako např. plánované kuchyňské linky a 
vestavěné skříně.

Zásadně je ale celoplošné vytápění ploch 
potěru výhodnější, protože malé napětí 
méně zatěžuje potěr a povrchovou vrstvu 
a při změně používání nejsou nutné ná-
kladné práce k odstranění studených zón.

4.2	Celoplošně	vytápěné	podlahy	
–	vliv	na	půdorys

U celoplošně vytápěných ploch potěru 
podle geometrie prostoru je vždy vhodný 
následující postup. Uvedené délky hran 
představují z důvodů popsaných v odstav-
cích 1 a 2 pouze orientační hodnoty.

Obdélníkové	plochy

S

Plochy	ve	tvaru	L
U ploch ve tvaru L je rozhodující, zda je 
těžiště plochy uprostřed, v ramenu nebo 
leží mimo plochu. Zjišťování těžiště je 
popsáno dále.

S

S

S

Pomocí spár by se měly vytvořit co 
nejkompaktnější části plochy. Pro tyto části 
platí pravidla popsaná pro obdélníkové 
plochy.

Plochy	ve	tvaru	U

S

U obdélníkových ploch pří délkách hran 
od 20 metrů, u tuhých povrchů od 10 
metrů, je třeba zvážit umístění spár.

Pokud bude vytápění plochy nastaveno 
celoplošně a rovnoměrně na stejnou 
teplotu, je možné pokrývat plochy potěru 
s délkami hran více než 20 metrů elastic-
kou vrchní vrstvou beze spár.

Pokud leží těžiště ve střední části plochy 
a kratší rameno je delší než 6 metrů  je 
nutné provedení jedné dilatační spáry.

Pokud leží těžiště v jednom rameni 
a kratší rameno je delší než 3 metry, nebo 
odstup těžiště od nejvzdálenějšího rohu 
je větší než 3 metry, je nutné provedení 
jedné dilatační spáry.

Pokud leží těžiště mimo plochu, je vhodné 
provedení dilatační spáry bez ohledu na 
délku ramen.

Pokud leží těžiště uprostřed základny 
a jedno z ramen je delší než 3 metry, je 
nutné provedení jedné dilatační spáry.
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S

S

S

Pomocí spár by se měly vytvořit co nej-
kompaktnější části plochy. Takto vzniklé 
plochy zpracovávat stejně jako plochy ve 
tvaru L, případně obdélníkové plochy.

Plochy	s	dveřními	otvory

nejdelší strana půdorysu

Komplexní,	asymetrické	plochy

S

Pokud leží těžiště v postranním poli zá-
kladny a protilehlé rameno je delší než 3 
metry, je nutné provedení jedné dilatační 
spáry.

Pokud leží těžiště uvnitř jednoho ramene, 
je nutné provedení dilatační spáry.

Pokud leží těžiště mimo plochu, je nutné 
provedení dilatační spáry.

Půdorysné plochy s dveřními otvory  jsou 
charakterizovány největšími délkami. Po-
kud tyto délky překročí při tuhé povrchové 
vrstvě 5 metrů, případně při elastické po-
vrchové vrstvě 7 metrů, je nutné půdorys v 
jednom dveřním otvoru rozdělit dilatační 
spárou příčně k nejdelší straně půdorysu. 
Takto vzniklé dílčí plochy opět zpracová-
vat na principu největší délky půdorysu. 
Mimoto by měly být plochy s oddělenými 
topnými okruhy, u kterých lze očekávat 
výrazné rozdíly ve vytápění (např. Kou-
pelna oproti ložnici) opatřeny dilatačními 
spárami v příslušných dveřních otvorech.

Komplexní asymetrické plochy je nutno 
rozdělit dilatačními spárami tak, aby 
vznikly dílčí plochy v pokud možno s 
nejjednodušší geometrií prostoru. Ob-
délníkové plochy a plochy ve tvaru L a U 
vytvořené spárami pak zpracovávat pro 
ně popsaným způsobem.

Dodatečné	pokyny

Dilatační spáry musejí být promítnuty do 
povrchové vrstvy. Protože výrazně ovlivňu-
jí vytváření plochy litého potěru, doporu-
čuje se, aby projektant, případně architekt 
určil definitivní polohu dilatačních spár 
v rámci uspořádání prostoru. 

Tento Instrukční list se netýká eventuálně 
dodatečně vytvářených spár v povrcho-
vých vrstvách, například z keramických 
desek a obkladů z přírodního kamene.

V důsledku nepříznivých podmínek na 
stavbě v praxi mohou vznikat i přes 
odborné provedení potěru vznikat trhliny. 
U vytápěných ploch potěru toto vzniká na-
příklad při vysoušení vytápěním případně 
následným ochlazováním. Trhliny budou 
po vyzrání povrchové vrstvy pevně uza-
vřeny syntetickou pryskyřicí. U vytápěných 
podlah se doporučuje opakované vytápě-
ní po uzavření trhlin. Odborně uzavřené 
trhliny nepředstavují žádnou technickou 
závadu.
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Princip	těžiště	plochy

S

Matematický	výpočet	těžiště	plo-
chy	na	příkladu	plochy	ve	tvaru	L

S

S

Jestliže se homogenní materiál, jako potěr 
v důsledku vysychání nebo ochlazení 
smršťuje / zkracuje, pak to je vždy ve 
směru od okrajů prostoru k jeho těžišti 
(S). Šipky ukazují směr zkracování a s tím 

spojené síly.

Těžiště může být jednoduše zjištěno tím, 
že se nejprve teoreticky oddělí rameno. 
Těžiště dvou polí je určeno křížením jejich 
uhlopříček. Potom se zakreslí spojení 
těchto dvou těžišť.

Tento postup se opakuje, přičemž se ale 
oddělí druhé rameno plochy ve tvaru L.

Průsečík obou takto vytvořených spojení 
představuje pak těžiště celé plochy.

V mnoha případech je možno také polohu 
těžiště odhadnout. Srovnání ukazují, že 
matematický výpočet a odhad se většinou 
velice blíží. To platí často i pro komplexní 
geometrie plochy.

Bližší informace o určování těžiště jsou k 
dispozici mimo jiné také na Internetu na 
adrese www.pro-fliessestrich.de němec-
kém jazyce.

Zjednodušený	postup	pro	plochy	
ve	tvaru	L	a	U	v	bytové	výstavbě	

(délky půdorysu do 12 m)

Zjednodušená metoda je založena na 
metodě zjišťování těžiště. Tento postup je 
použitelný také na staveništi. To umožňuje 
kontrolu úkolů zadaných pro projektování.

Příklad	plochy	ve	tvaru	L

1.	 Rozdělit plochu ve tvaru L na dvě co 
nejvíce stlačené obdélníkové plochy.

2.	 U obou obdélníkových ploch 
matematicky určit střed (spojením 
rohových bodů).

3.	 Jestliže protíná čára spojující středy 
„konvexní „roh, je třeba oddělit 
jedno rameno půdorysu dilatační 
spárou.

Příklad	plochy	ve	tvaru	U
1.	 Spojit uhlopříčkou dva protilehlé 

vnější rohy.
2.	 Jestliže protíná čára spojující středy 

„konvexní „roh plochy ve tvaru U, je 
třeba oddělit jedno rameno půdorysu 
dilatační spárou.

3.	 Takto vzniklou plochu ve tvaru L je 
třeba znovu posoudit.
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Vysychání	potěrů

Doba vyschnutí potěrů závisí na mnoha 
faktorech. Rozhodující roli hrají teplota, 
vlhkost a větrání. Obecně platné směrné 
hodnoty nemohou být proto specifiková-
ny. Vyzrálost potěru může být zjišťována 
pouze měřením vlhkosti, pro měření na 
staveništi je podle normy DIN 4725, část 
4 nezbytný měřící přístroj CM. Zbytko-
vá vlhkost se před dalším pokrýváním 
zásadně měří. 
Anhydritový potěr je možno dále 
pokrývat při naměřené zbytkové vlhkosti 
< 0,5 CM % při pokrývání parotěsnými 
obklady pro nevytápěné a při vlhkosti 
0,3 CM % pro vytápěné konstrukce.
Cementové lité potěry je zpravidla možné 
pokrývat při naměřené zbytkové vlhkosti 
< 3 CM %.
Empirické pravidlo: na 1 cm tloušťky 
vrstvy nevytápěného potěru připadá cca 
1 týden vysychání při 20 °C a 65 % 
relativní vlhkosti. Od tloušťky vrstvy 4 cm 
dochází k nadměrnému prodlužování 
doby vysychání.
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Rozhodující	vliv	na	vyschnutí	potě-
ru	má	tloušťka	vrstvy!

Dvojnásobná tloušťka vrstvy má za násle-
dek troj až čtyřnásobnou dobu vysychání 
(viz diagram, 100 % znamená při tloušťce 
vrstvy 4 cm za ideálních poměrů dobu 
vysychání cca 4 týdny až do vyzrálosti 
pro další pokrývání). Proto je důležité 
konstrukci podlahy volit tak, aby tloušťka 
vrstvy litého potěru – v souladu s platnými 
normami – byla co nejmenší.

Je třeba dodržoval následující pravidla

	■ Minimalizace zbytečně silných vrstev 
potěrů

	■ Rovnoměrné tloušťky potěrů, případ-
né nerovnosti vyrovnat např. 
maxit floor 4514, 4520, 4515, 4516 

	■ S větráním a vytápěním začít oka-
mžitě jak je to možné (Dbát pokynů 
výrobce)

	■ Povrchovou plochu potěru nezakrývat  
a nezastavovat předměty

	■ 2 – 3 krát denně důkladně provětrat 
celý je účinnější než dlouhodobé 
větrání pootevřeními okny

„Tak	silný	jak	je	nutné,	
tak	tenký	jak	je	jen	možné!“
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Doplňující	poznámky	k	vysychání	
litých	potěrů

Umístění míst pro měření vlhkosti musí 
projektant vytápění vyznačit v plánu, 
zhotovitel topení označit a zhotovitel 
potěru respektovat. Na jednu místnost se 
projektuje jedno měřicí místo, u větších 
prostorů > 50 m2 odpovídající větší počet. 
Měřicí místo musí být vzdáleno od topné 
trubky 10 cm.
S větráním stavby by se mělo začít 24 
hodin po vylití potěru, s vytápěním podla-
hové konstrukce pokud možno po sedmi 
dnech (u anhydritových potěrů). Pokud se 
s těmito kroky začne později, nadměrně 
se prodlouží doba vysychání potěru. 
Pro odhad zbytkové vlhkosti v potěru, 
po počátečním vytápění (funkčním a pro 
vyschnutí potěru), by měl být proveden 
tzv. „fóliový test“. Dostatečného vysušení 
je přibližně dosaženo, když se, při maxi-
mální teplotě na přívodu, pod položenou 
a nalepenou PE fólií o velikosti cca 50x50 
cm, v průběhu 24 hodin neobjeví žádné 
stopy vlhkosti. Fóliový test nenahrazuje 
v žádném případě konečné měření CM, 
toto musí být každopádně provedeno. 
Pokud by byla zbytková vlhkost po 
počátečním vytápění (funkčním a pro vy-
schnutí potěru) ještě příliš vysoká, může se 
provádět tzv. intervalové vytápění. K tomu 

podlahové topení se podlahové vytápění 
asi na 2 dny úplně vypne a pak znovu za-
pne až do dosažení maximální teploty na 
přívodu (≤ 55 ° C). Tento postup lze podle 
potřeby vícekrát opakovat. Při použití 
tepelných čerpadel je nutno uvážit, že se 
jimi zpravidla snižuje maximální teplota 
systému na přívodu a tím doba vysychání 
potěru znatelně prodlužuje. 
Opatření dostupná k dosažení maximálně 
rychlého vysušení jsou závislá na podmín-
kách staveniště a klimatických poměrech. 
Zásadně by se měl na staveništi zajistit 
suchý teplý vzduch prostoru. 

Vysychání

Pokud se přivede do prostoru místnosti 
suchý a chladný vnější vzduch, může  
tento vzduch po zahřátí pojmout  velké 
množství vody, viz graf 1. Zde pojme 
1m3 vzduchu 15,0 g – 0,7 g = ca 14,3 g 
vody ve formě vodní páry.
Ale i při nepříliš vhodných vnějších klima-
tických podmínkách  ( např. 10°C  a 80% 
relativní vlhkost  vzduchu) je možné  vět-
ráním a vytápěním dosáhnout pozitivního 
výsledku, viz graf 2.
V tomto případě pojme 1m3 vzduchu  
15,0g – 7,5g = 7,5 g vody.
Důležité je zajištění  výměnu vzduchu 
tak, aby byl umožněn uvedený proces 
vysychání potěrů.
Pro zajištění dobrého vysychání potěrů 
je nutné,  aby relativní vlhkost vzduchu v 
místnosti  byla pod 65%.

-10 °C, 30 % vlhkosti

cca 7,5 g vody

25 °C, 30 % vlhkosti

cca 15 g vody

25 °C, 30 % vlhkosti

cca 15 g vody

10 °C, 80 % vlhkosti

cca 7,5 g vody

    Venkovní prostředí     Vnitřní prostředí1 2

Relevantní informace čerpány z:

	■ BEB-Merkblatt „Hinweise zur 
beschleunigten Trocknung von Calci-
umsulfatestrichen“, Leden 2007

	■ BEB-Merkblatt „Bauklimatische 
Voraussetzungen zur Trocknung von 
Estrichen“, August 2009

	■ BEB-Merkblatt „CM-Messung“, Leden 
2007

	■ BEB-Merkblatt „Hinweise für den 
Auftraggeber für die Zeit nach der 
Verlegung von Calciumsulfatestri-
chen“, Červen 2010

	■ „Schnittstellenkoordination bei 
Flächenheizungs- und Flächen-
kühlungssystemen in bestehenden 
Gebäuden“, Leden 2009, vom 
Bundesverband Flächenheizung e.V. 
(BVF)

	■ „Schnittstellenkoordination bei 
Flächenheizungs- und Flächenküh-
lungssystemen in Neubauten“, Květen 
2011

	■ IWM-Merkblatt Nr. 2 „Austrocknung 
von Fließestrichen auf Calciumsulfat-
basis“, 2007

	■ BEB-Merkblatt „Hinweise für den 
Auftraggeber für die Zeit nach der 
Verlegung von Zement-Estrichen“, 
Červen 2010
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Tabulka	zatížení	a	vrstev:

Zatížení

Tabulka zatížení dle DIN 1055-3 a DIN 18560-2 a ČSN EN 1991-1-1
Jmenovité minimální tloušťky potěrů na kročejové izolaci, resp. překrytí topných trubek u podlahového vytápění v závislosti na užitném 
zatížení a pevnosti potěrů

Použití (příklady) Kategorie  
dle DIN Užitné zatížení Bodové zatížení CA-F5

maxit	plan 490/486
CA-F6
maxit	plan 480

CA-F7
maxit	plan 470

CT-F5
maxit	plan 440/446
maxit	floor 4442 turbo

Běžný potěr CT/CA

F4 F5 F7 

Obytné	budovy A2/3 ≤ 2 kN/m2 ≤ 1 kN           35 mm*           35 mm*            35 mm* 45 mm 45 mm 40 mm           35 mm*

Kanceláře/ordinace	bez	
ambulance

B1 ≤ 2 kN/m2 ≤ 2 kN           45 mm           45 mm            40 mm 55 mm 65 mm 55 mm           50 mm

Nemocnice/
domovy	pro	seniory

lůžka – stacionáře, koupelny A2/3 ≤ 2 kN/m2 ≤ 1 kN           35 mm*           35 mm*            35 mm* 45 mm 45 mm 40 mm           35 mm*

chodby, ambulance, operační sály 
bez těžkých přístroju1

B2 ≤ 3 kN/m2 ≤ 3 kN           50 mm           50 mm            45 mm 60 mm 70 mm 60 mm           55 mm

ambulance s těžkými přístroji B3 ≤ 5 kN/m2 ≤ 4 kN           55 mm           55 mm            50 mm 65 mm 75 mm 65 mm           60 mm

Školy/internáty

školní místnosti/čítárny, jídelny C1 ≤ 3 kN/m2 ≤ 4 kN           55 mm           55 mm            50 mm 65 mm 75 mm 65 mm           60 mm

chodby B2 ≤ 3 kN/m2 ≤ 3 kN           50 mm           50 mm            45 mm 60 mm 70 mm 60 mm           55 mm

posluchárny s pevnými sedadly C2 ≤ 4 kN/m2 ≤ 4 kN           55 mm           55 mm            50 mm 65 mm 75 mm 65 mm           60 mm

Hotely

pokoje A2/3 ≤ 2 kN/m2 ≤ 1 kN           35 mm*           35 mm*            35 mm* 45 mm 45 mm 40 mm           35 mm*

chodby B2 ≤ 3 kN/m2 ≤ 3 kN           50 mm           50 mm            45 mm 60 mm 70 mm 60 mm           55 mm

chodby s těžkým vybavením B3 ≤ 5 kN/m2 ≤ 4 kN           55 mm           55 mm            50 mm 65 mm 75 mm 65 mm           60 mm

restaurace/kavárny C1 ≤ 3 kN/m2 ≤ 4 kN           55 mm           55 mm            50 mm 65 mm 75 mm 65 mm           60 mm

kongresové sály C2 ≤ 4 kN/m2 ≤ 4 kN           55 mm           55 mm            50 mm 65 mm 75 mm 65 mm           60 mm

vstupní haly C3 ≤ 5 kN/m2 ≤ 4 kN           55 mm           55 mm            50 mm 65 mm 75 mm 65 mm           60 mm

Prodejní prostory

plochy do 50 m2 v obytných
a kancelářských budovách

D1 ≤ 2 kN/m2 ≤ 2 kN           45 mm           45 mm            40 mm 55 mm 65 mm 55 mm           50 mm

plochy v obchodních domech/
maloobchodní prodejny

D2 ≤ 5 kN/m2 ≤ 4 kN           55 mm           55 mm            50 mm 65 mm 75 mm 65 mm           60 mm

Divadla/kina/kostely C2 ≤ 4 kN/m2 ≤ 4 kN           55 mm           55 mm            50 mm 65 mm 75 mm 65 mm           60 mm

Muzea/výstavní	prostory/
koncertní	sály

C3/5 ≤ 5 kN/m2 ≤ 4 kN           55 mm           55 mm            50 mm 65 mm 75 mm 65 mm           60 mm
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* Při použití izolačních materiálů pro 
kročejový útlum se stlačitelností ≥ 3 mm 
musí být minimální tloušťka vrstvy 35 mm. 
U izolačních vrstev ≤ 40 mm a stlačitel-
nosti ≤ 3 mm je možno snížit jmenovitou 
tloušťku potěru o 5 mm, ale nesmí být 
menší než 30 mm. 

Při plošném zatížení ≤ 3 kN/m2  a bodo-
vém zatížení ≤ 2 kN může být stlačitelnost 
izolační vrstvy ≤ 5 mm a při vyšším zatíže-
ní ≤ 3 mm.

U potěrů na podlahovém vytápění musí 
být zakrytí trubek při CT/CA-F4 minimál-
ně 45 mm a při litých potěrech CA-F5 mi-
nimálně 40 mm. Jmenovitá tloušťka vrstvy 
pod kamennými a keramickými obklady 
musí být  u litých potěrů CA minimálně 
40 mm a u potěrů CT/CA minimálně 45 
mm. U potěrů s menší tloušťkou vrstvy musí 
být provedena zkouška na dostatečnou 
nosnost a u kamenných a keramických 
obkladů také na průhyb. Lité potěry CA 
mohou být zhotovovány s minimální tloušť-
kou vrstvy 35 mm.
Protože tabulka normy DIN 18560-2 
neudává žádné hodnoty pro potěry třídy 
pevnosti F6, jsou jmenovité tloušťky vrstvy 
potěru shodné s potěry třídy pevnosti F5. 
Potěry třídy pevnosti F6  však mají vyšší 
soudržnost povrchové plochy, pevnost v 
tahu za ohybu a odolnost pro kolečkové 
židle . Při užitném zatížení > 5 kN/m2 
musí stanovit jmenovité tloušťky vrstvy 
potěru projektant. Při bodovém zatížení 
jsou zapotřebí pro jejich styčné plochy 
obecně nutné další úvahy. Totéž platí pro 
pojezdové zatížení.

Tento dokument je třeba brát jako pracov-
ní podporu a neposkytuje žádné záruky z 
poradenské činnosti. Přesné tloušťky vrstev 
potěru musí být zadány projektantem v 
projektové dokumentaci .

Použití (příklady) Kategorie  
dle DIN Užitné zatížení Bodové zatížení CA-F5

maxit	plan 490/486
CA-F6
maxit	plan 480

CA-F7
maxit	plan 470

CT-F5
maxit	plan 440/446
maxit	floor 4442 turbo

Běžný potěr CT/CA

F4 F5 F7 

Obytné	budovy A2/3 ≤ 2 kN/m2 ≤ 1 kN           35 mm*           35 mm*            35 mm* 45 mm 45 mm 40 mm           35 mm*

Kanceláře/ordinace	bez	
ambulance

B1 ≤ 2 kN/m2 ≤ 2 kN           45 mm           45 mm            40 mm 55 mm 65 mm 55 mm           50 mm

Nemocnice/
domovy	pro	seniory

lůžka – stacionáře, koupelny A2/3 ≤ 2 kN/m2 ≤ 1 kN           35 mm*           35 mm*            35 mm* 45 mm 45 mm 40 mm           35 mm*

chodby, ambulance, operační sály 
bez těžkých přístroju1

B2 ≤ 3 kN/m2 ≤ 3 kN           50 mm           50 mm            45 mm 60 mm 70 mm 60 mm           55 mm

ambulance s těžkými přístroji B3 ≤ 5 kN/m2 ≤ 4 kN           55 mm           55 mm            50 mm 65 mm 75 mm 65 mm           60 mm

Školy/internáty

školní místnosti/čítárny, jídelny C1 ≤ 3 kN/m2 ≤ 4 kN           55 mm           55 mm            50 mm 65 mm 75 mm 65 mm           60 mm

chodby B2 ≤ 3 kN/m2 ≤ 3 kN           50 mm           50 mm            45 mm 60 mm 70 mm 60 mm           55 mm

posluchárny s pevnými sedadly C2 ≤ 4 kN/m2 ≤ 4 kN           55 mm           55 mm            50 mm 65 mm 75 mm 65 mm           60 mm

Hotely

pokoje A2/3 ≤ 2 kN/m2 ≤ 1 kN           35 mm*           35 mm*            35 mm* 45 mm 45 mm 40 mm           35 mm*

chodby B2 ≤ 3 kN/m2 ≤ 3 kN           50 mm           50 mm            45 mm 60 mm 70 mm 60 mm           55 mm

chodby s těžkým vybavením B3 ≤ 5 kN/m2 ≤ 4 kN           55 mm           55 mm            50 mm 65 mm 75 mm 65 mm           60 mm

restaurace/kavárny C1 ≤ 3 kN/m2 ≤ 4 kN           55 mm           55 mm            50 mm 65 mm 75 mm 65 mm           60 mm

kongresové sály C2 ≤ 4 kN/m2 ≤ 4 kN           55 mm           55 mm            50 mm 65 mm 75 mm 65 mm           60 mm

vstupní haly C3 ≤ 5 kN/m2 ≤ 4 kN           55 mm           55 mm            50 mm 65 mm 75 mm 65 mm           60 mm

Prodejní prostory

plochy do 50 m2 v obytných
a kancelářských budovách

D1 ≤ 2 kN/m2 ≤ 2 kN           45 mm           45 mm            40 mm 55 mm 65 mm 55 mm           50 mm

plochy v obchodních domech/
maloobchodní prodejny

D2 ≤ 5 kN/m2 ≤ 4 kN           55 mm           55 mm            50 mm 65 mm 75 mm 65 mm           60 mm

Divadla/kina/kostely C2 ≤ 4 kN/m2 ≤ 4 kN           55 mm           55 mm            50 mm 65 mm 75 mm 65 mm           60 mm

Muzea/výstavní	prostory/
koncertní	sály

C3/5 ≤ 5 kN/m2 ≤ 4 kN           55 mm           55 mm            50 mm 65 mm 75 mm 65 mm           60 mm

Všechny údaje jsou bez záruky
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Sídlo společnosti:  
Karlovarská 147/22
350 02 Cheb - Hradiště
Telefon: +420 311 644 600
www.maxit.cz

Franken Maxit s.r.o.
Výrobní závod Beroun:  
P.O.Box 81
266 04 Beroun
Telefon: +420 311 644 600
www.maxit.cz
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