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Charakteristika
Charakteristikaproduktu
produktu

®®
CEMFLOW
CEMFLOW
jejelitý
litýsamonivelační
samonivelačnípotěr
potěrnanabázi
bázicementového
cementovéhopojiva
pojivadodávaný
dodávanýv včerstvém
čerstvémstavu
stavuautodomíchávači
autodomíchávačipřímo
přímonana

stavbu.
stavbu.Do
Dokonstrukce
konstrukcepodlah
podlahjeječerpán
čerpánmobilními
mobilnímičerpadly,
čerpadly,dále
dálejejerozléván
rozlévándo
dopříslušné
příslušnépožadované
požadovanétloušťky
tloušťkykonstrukce
konstrukce
a ajednoduchým
jednoduchýmzpůsobem
způsobem(rozvlňování)
(rozvlňování)jejehutněn
hutněna asrovnáván.
srovnáván.Způsob
Způsobdodávání,
dodávání,dopravy
dopravya ajednoduchého
jednoduchéhoukládání
ukládáníumožumožňuje
ňujeefektivní
efektivnípokládku
pokládkuvelkých
velkýchploch
plochv vjedné
jednépracovní
pracovnísměně.
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Definice
Definiceaatechnická
technickádata
data
®®
CEMFLOW
CEMFLOW
jejecementový
cementovýlitý
litýpotěr
potěrvyráběný
vyráběnýdle
dleČSN
ČSNEN
EN1313318,
318,označovaný
označovanýCT.
CT.

■■

Třídy
Třídypevnosti
pevnostiv vtahu
tahuzazaohybu
ohybudle
dleČSN
ČSNEN
EN1313813
813

F4–F6
F4–F6

■■

Třída
Třídapevnosti
pevnostidle
dleČSN
ČSNEN
EN1313813
813

CC2020ažažCC3030

■■

Pochůznost
Pochůznost

po
pocca
cca2424h h1) 1)

■■

Zatěžování
Zatěžovánímožné
možné

po
pocca
cca4 4ažaž5 5dnech
dnech1) 1)

■■

Zbytková
Zbytkovávlhkost
vlhkostpřed
předpokládkou
pokládkounášlapných
nášlapnýchvrstev
vrstevmusí
musíbýt
býtměřena
měřenametodou
metodouCM
CMnebo
nebogravimetricky
gravimetricky
a amusí
musísplňovat
splňovathodnoty
hodnotyuvedené
uvedenév vČSN
ČSN74744505.
4505.

■■

Hořlavost
Hořlavost

A1A1

■■

Objemová
Objemováhmotnost
hmotnostv vsuchém
suchémstavu
stavu

3 3
cca
cca2100–2200
2100–2200kg/m
kg/m

■■

Zpracovatelnost
Zpracovatelnost(od
(odpočátku
počátkumíchání)
míchání)

cca
cca3 3hodiny
hodiny

■■

Ošetřování
Ošetřování– –první
prvnítřitřidny
dnychránit
chránitpřed
předprůvanem
průvanempřímým
přímýmslunečním
slunečnímzářením
zářením
1) 1)
– –po
po3–5
3–5dnech
dnechzbrousit
zbrousitpovrch
povrch

■■

Součinitel
Součiniteltepelné
tepelnéroztažnosti
roztažnosti

cca
cca0,012
0,012mm/(m·K)
mm/(m·K)

v vzávislosti
závislostinanapovětrnostních
povětrnostníchpodmínkách
podmínkácha apodmínkách
podmínkáchstavby
stavby

1) 1)

Varianty
Variantyproduktu
produktu
®®
CEMFLOW
CEMFLOW
cementový
cementovýlitý
litýpotěr
potěrlze
lzev vkonstrukci
konstrukcipodlahy
podlahypoužít
použítjako:
jako:

■■

připojený
připojenýpotěr
potěr

■■

potěr
potěroddělený
oddělenýod
odpokladu
pokladufólií
fólií

■■

potěr
potěrnanaizolační
izolačnívrstvě
vrstvě

■■

potěr
potěrpro
propodlahové
podlahovétopení
topení

Světlá
Světlá
Min.
Min.
Min.
Min.
výška
výškabez
bez krytí
krytínad
nad
výška
výška
podlahového
podlahovéhopodlahovým
podlahovým potěru
potěru
topení
topení
topením
topením
CEMFLOW
CEMFLOW

®®
CEMFLOW
CEMFLOW
Typ
TypAA
na
napodlahovém
podlahovémvytápění
vytápění

lití
litínajednou
najednou

nosná
nosnákonstrukce
konstrukce

CEMFLOW
CEMFLOW

izolační
izolačnívrstva
vrstva
separační
separačnívrstva
vrstva

4040mm
mm

podlahové
podlahové
topení
topení
0–5
0–5

průměr
průměr
40+
40+
vedení
vedení
podlahového
podlahového
topení
topení

Typ
TypBB
lití
litínajednou
najednou

nosná
nosnákonstrukce
konstrukce CEM
CEM
izolační
izolačnívrstva
vrstva

Obecné vlastnosti

■

není nutno vyztužovat

■

vysoká produktivita při ukládání

■

díky konzistenci při ukládce jsou pevnosti

■

použitelnost do všech vnitřních

materiálu zaručeny i v hotové podlaze
■

potěr je zatížitelný do týdne od pokládky

prostor
■

běžným stavebním provozem
■

■

vysoká tekutost, obdobná jako

podklad pro veškeré podlahové
krytiny

■

při speciální úpravě povrchu je možné

u samozhutnitelných betonů, a tím velmi

použít potěr jako přímo pochozí

snadné ukládání do konstrukce

(pohledový) - CEMFLOW® Look

ideální rovinatost pro pokládku nášlapných
vrstev

Obecné výhody a benefity
CEMFLOW® je hospodárný
CEMFLOW® znásobuje efekt přímým propojením dodávky čerstvého litého potěru z výrobny a pokládky na
stavbě prováděné odbornou firmou. Produkt umožňuje dosáhnout lehce, hospodárně a rychle vysokých
výkonů při pokládce vrstev potěrů.
CEMFLOW® je rychlý
Kromě vysokých výkonů při pokládce je CEMFLOW® díky rychlejším nárůstům počátečních pevností v běžných
podmínkách stavby pochozí již po 24 hodinách od pokládky a po 3 až 4 dnech lze již vrstvu potěru částečně
zatěžovat. CEMFLOW® lze pokládat za teplot v rozmezí +5 °C až + 25 °C.
CEMFLOW® je vysoce kvalitní
Díky vysoké tekutosti lze s CEMFLOW® dosáhnout velmi rychle a jednoduše vodorovné plochy. CEMFLOW®
se díky jednoduché technologii „rozvlňování“ při pokládce rychle hutní (odvzdušňuje) a zároveň niveluje. Proti
konvenčnímu potěru je s CEMFLOW® omezeno množství smršťovacích spár.
CEMFLOW® je „specialista“ na podlahová topení
Vysoká hutnost a dokonalé zalití topných rozvodů minimalizují odpor při prostupu tepla a tím urychlují prohřátí
vytápěného prostoru budovy. Díky tomu, že při pokládce se pracovníci nemusí pohybovat po kolenou, nehrozí
poškození topných rozvodů či izolační vrstvy.
CEMFLOW® je jistota
CEMFLOW® je vyráběn na betonárnách s plně automatizovaným systémem řízení dle speciálních a ověřených
receptur. Veškeré vlastnosti použitých materiálů i kvalita výsledného produktu jsou průběžně kontrolovány.
Během dopravy autodomíchávači je zachována vysoká kvalita a stabilní konzistence až po dobu pokládky.

Typpostupem
B
Porovnání s konvenčním
lití nadvakrát

MFLOW

nosná
Plán ditatačních a smršťovacích spár
má býtkonstrukce
zásadně zpracovánCEMFLOW
projektantem.

■
podlahové
topení

izolační vrstva
rychlejší pokládání, vyšší denníseparační
výkony
vrstva

vyrovnávací vrstva
potěru CEMFLOW
podlahové
topení

■

40
dokonalejší povrch a rovinnost konstrukce

■

rovnoměrná kvalita v celé ploše

■

úspora nákladů (tenčí vrstva)

■

minimalizace nebezpečí poškození zabudovaných vedení
a podlahového topení

■

zlepšení pracovních podmínek

■

není nutná výztuž Pozn.: Při vrstvě izolace menší jak 40 mm a/nebo při použití
CEMFLOW třídy F5, může být finální celková tloušťka potěru
CEMFLOW redukována o 5 mm

45 mm

Výhody

Výhody ve vazbě na typ konstrukce

■

při použití na ne příliš rovné podklady (zvlněné stropní nebo základové desky
max. do 10 mm) se dosáhne dokonalého vyrovnání povrchu

■

po položení jednoduché fólie na podklad jej lze použít i na plochy původně
nevhodné pro potěry (například savé podklady apod.), zejména při sanačních
pracích

■

použití jako litých podkladních vrstev na vrstvu tepelné nebo kročejové
izolace je nejčastějším způsobem použití, kdy minimalizuje možnost poškození
podkladní izolace

■

při použití jako potěru pro podlahové vytápění zajistí dokonalý styk potěru
s trubními rozvody topného média a tím dokonalejší a rychlejší přenos tepla
do vytápěného prostoru

Výhody ve vazbě na hospodárnost
■

rychlejší postup výstavby díky možnosti vysokých denních výkonů včetně
rychlého nárůstu počátečních pevností

■

dokonalá rovinatost a výšková přesnost díky vysoké tekutosti při pokládce

■

vysoká a rovnoměrná pevnost v celé ploše položeného potěru díky
homogenitě materiálu

■

úspora materiálu a racionální zpracování při pokládce na podlahové topení

■

není třeba rozšiřovat plochu staveniště o prostory pro silo nebo skladování
dalších materiálů, na stavbě nezůstává odpad díky dopravě v autodomíchávači

■

není třeba přípojka vody a el. proudu

■

vhodné pro veškeré vnitřní konstrukce potěrů a pro všechny typy podlahových
krytů

Výroba a doprava
CEMFLOW® je potěr vyráběný na betonárnách dle spolehlivě ověřených receptur
z průběžně kontrolovaných vhodných vstupních materiálů. CEMFLOW® je z betonáren
na stavbu dopravován v autodomíchávačích. Do konstrukce je dopravován mobilními
čerpadly a je ukládán postupným vyléváním z hadic na podkladní konstrukci až po
požadovanou tloušťku.

Kvalita
Kvalita

®®
Procementové
cementovélité
litépotěry
potěryCEMFLOW
CEMFLOW
použitépro
propodlahové
podlahovétopení
topení
Pro
použité

® ®
Litýpotěr
potěrCEMFLOW
CEMFLOW
separačnívrstvě
vrstvě
Litý
– –nanaseparační

platínavíc,
navíc,žeže
platí
■■

systémpodlahového
podlahovéhotopení
topenímusí
musíbýt
býtpečlivě
pečlivěa asprávně
správněvyprojektován
vyprojektován
systém
CEMFLOW
CEMFLOW

proveden
a aproveden
■■

mm
5050
mm

separační
vrstva
– speciální
papír
nebo
fólie
separační
vrstva
– speciální
papír
nebo
PEPE
fólie

ujistěteseseu uprojektanta
projektantatopení,
topení,zda
zdajejenaprojektovaný
naprojektovanýsystém
systém
ujistěte
schváleni pro
i prolité
litépotěry
potěry
schválen

■■

každémpřípadě
případěsisitoto
totoschválení
schváleníopatřete
opatřetepísemně
písemně
v vkaždém

■■

teplovodnísystém
systémmusí
musíbýt
býtpřed
předpokládkou
pokládkoulitého
litéhopotěru
potěrunapuštěn
napuštěn
teplovodní

■■

min. 50 mm
min. 50 mm

vodoua anatlakován
natlakován
vodou
minimálnívrstva
vrstvalitého
litéhopotěru
potěrunad
nadhorní
horníhranou
hranoutrubního
trubníhovedení
vedení
minimální
musíbýt
být4545mm
mm
musí
■■

bezpodmínečnějejetřeba
třebadodržet
dodržetplán
plándilatačních
dilatačníchspár,
spár,předepsaný
předepsaný
bezpodmínečně
projektantem
projektantem
CEMFLOW
CEMFLOW

■■

dilatacejejetřeba
třebarovněž
rovněžpřizpůsobit
přizpůsobitodděleným
oddělenýmsekcím
sekcímv vpodlahovém
podlahovém
dilatace
vytápění
vytápění

■■

doporučenopřipravit
připravitdilatační
dilatačnía asmršťovací
smršťovacíspáry
spárypředem,
předem,
jejedoporučeno
, spáryjejetřeba
třeba
dilatovanéplochy
plochynesmí
nesmípřekročit
překročitplochu
plochu4040mm, spáry
dilatované
2 2

předpokládatvevedveřních
dveřníchotvorech
otvorecha anad
nadvedeními
vedenímiv vpodlaze
podlaze
předpokládat
■■

CEMFLOW
CEMFLOW

5050

separační
vrstva
– speciální
papír
separační
vrstva
– speciální
papír
nebo
fólie
nebo
PEPE
fólie

litýpotěr
potěrjejevhodné
vhodnépokládat
pokládatpřipřiteplotách
teplotáchv vrozmezí
rozmezí5–25
5–25°C°C
litý
tutoteplotu
teplotudodržovat
dodržovatdo
dodoby
dobyzahájení
zahájenítopné
topnézkoušky
zkoušky
a atuto
každémpřípadě
případějejevhodné
vhodnétopnou
topnouzkoušku
zkouškupečlivě
pečlivězdokumentovat
zdokumentovat
v vkaždém
min. 50 mm
min. 50 mm

■■

vystavito oníníprotokol
protokol
a avystavit
Plándilatačních
dilatačníchspár
spármá
mábýt
býtzásadně
zásadnězpracován
zpracovánprojektantem.
projektantem.
Plán

Kvalitavlastního
vlastníhopotěru
potěru– –složení
složenía avlastnosti
vlastnostiv včerstvém
čerstvémstavu
stavujsou
jsou
Kvalita
zaručenyvýrobcem.
výrobcem.Pro
Prodosažení
dosaženívysoké
vysokékvality
kvalityvýsledné
výslednévrstvy
vrstvy
zaručeny
potěruv vkonstrukci
konstrukcijejetřeba
třebamít
mítna
nazřeteli
zřetelitoto:
toto:
potěru
®®
nelzepoužívat
používatnanaplochy
plochybeze
bezespár.
spár.
nelze
Cementovýlitý
litýpotěr
potěrCEMFLOW
CEMFLOW
Cementový

Pozn.:
vrstvě
izolace
menší
mm
nebo
CEMFLOW
třídy
Pozn.:
PřiPři
vrstvě
izolace
menší
jakjak
4040
mm
a/ a/
nebo
CEMFLOW
třídy
F5F5
může
tloušťka
finálního
potěru
CEMFLOW
redukována
5 mm
může
býtbýt
tloušťka
finálního
potěru
CEMFLOW
redukována
o 5omm

CEMFLOW
CEMFLOW

Povylití
vylitívrstvy
vrstvyzačíná
začínánormální
normálnífyzikální
fyzikálníproces
processmršťování.
smršťování.
Po
Smršťovánínepřekročí
nepřekročíhodnotu
hodnotu−0,5
−0,5mm/m.
mm/m.
Smršťování

CEMFLOW
CEMFLOW

4040

CEMFLOW
CEMFLOW

Zhotovenídilatačních
dilatačníchspár
spárjejenezbytné.
nezbytné.Jejich
Jejichrozmístění
rozmístěníjejeobdobné
obdobnéjako
jako
Zhotovení
2 2
..
klasickýchcementových
cementovýchpotěr.
potěr.Dilatované
Dilatovanéplochy
plochynemají
nemajíbýt
býtvětší
většínež
než4040mm
u uklasických

separační
vrstva
– speciální
papír
separační
vrstva
– speciální
papír
nebo
fólie
nebo
PEPE
fólie

Poměrstran
strandilatované
dilatovanéplochy
plochynesmí
nesmípřekročit
překročithodnotu
hodnotu4 4: 1.
: 1.
Poměr
Potěrypevně
pevněspojené
spojenés spodkladem
podkladem(např.:
(např.:adhezním
adheznímmůstkem)
můstkem)sesedle
dle
Potěry
podkladui vi vpotěru
potěrusesevytvoří
vytvořípřirozené
přirozenédilatační
dilatačníspáry/trhliny.
spáry/trhliny.
žežev vpodkladu
Potěrsesepo
ponivelaci
nivelaciošetřuje
ošetřujeochranným
ochrannýmnástřikem
nástřikemproti
protirychlé
rychléztrátě
ztrátě
Potěr

min. 40 mm
min. 40 mm

dosavadníchzkušeností
zkušenostípokládají
pokládajíbez
bezdilatačních
dilatačníchspár
spárs stím,
tím,
dosavadních

technologickévody,
vody,tedy
tedypro
prozamezení
zamezenívzniku
vznikuprasklin.
prasklin.
technologické

Pozn.:
vrstvě
izolace
menší
mm
nebo
CEMFLOW
třídy
Pozn.:
PřiPři
vrstvě
izolace
menší
jakjak
4040
mm
a/ a/
nebo
CEMFLOW
třídy
F5F5
může
tloušťka
finálního
potěru
CEMFLOW
redukována
5 mm
může
býtbýt
tloušťka
finálního
potěru
CEMFLOW
redukována
o 5omm

Informujte se o našich dalších produktech

ANHYMENT® – litý samonivelační potěr

PORIMENT® – cementová litá pěna

MALMIX® – čerstvé maltové směsi

STEELCRETE® – beton s rozptýlenou výztuží

EASYCRETE® – lehce zpracovatelný beton

Poradenství a objednávky:
Českomoravský beton, a.s.
Středisko značkových produktů
Beroun 660, 266 01 Beroun
Tel.: +420 311 644 005
Fax: +420 311 644 010
e-mail: info@cmbeton.cz
www.transportbeton.cz
www.lite-smesi.cz

Razítko smluvního partnera:

Výrobce si vyhrazuje právo na změny. Údaje uváděné v tomto tiskovém materiálu mají pouze informativní
charakter. Při zadávání litého cementového potěru CEMFLOW® do projektu je nutné se řídit příslušnými
technickými listy, jejichž aktuální znění získáte u obchodníků společnosti Českomoravský beton, a.s.,
nebo na www.lite-smesi.cz.
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