
AFE 200 
anhydritový sírano-vápenatý poter tr. CA C25 F5 

 

Anhydritový, liaty samonivelačný poter na združené, alebo oddelené podlahy vo vnútornom prostredí. 
Vhodný aj na vykurované podlahy. Na ručné aj strojové spracovanie. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Zaradenie podľa STN EN 13813:  CA C25F5  
Zrnitosť:                                  0-4 mm 
Zámesová voda:                         cca 4,75 l/30 kg vrece 
Doba miešania:                          cca 3 minúty  
Doba odležania:                         cca 3-5 minút 
Spracovateľnosť:                        do cca 1 hodiny * 
Pochôdzny:                                 cca po 24 hodinách 
Zaťažiteľný:                                po cca 3 dňoch  
Pevnosť v tlaku:                          25 N/mm2 

Tepelná dilatácia:                       cca 0,010 mm/m K 

Súčiniteľ rozťažnosti/zmrštenia: <0,2 mm/m 
Objemová hmotnosť (suchá):   2,1 kg/m3

 

Horľavosť podľa STN EN 13501:  A1(nehorľavý)  
Teplota pri spracovaní:  nad + 5 °C, do + 25 °C 
*v závislosti od okolitej teploty a vlhkosti 

 

VLASTNOSTI 
 

Minerálna zmes na použitie na podlahy vo vnútornom prostredí.  
Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením. 

Môže byť používaná na podlahy s nízkym alebo stredným vystavením pôsobenia vody v tr. W0-I alebo 

WI-I v súlade s DIN 18534. 

Nevhodná do mokrých priestorov a garáží.  

Schopná dotvarovania a eliminujúca pnutie.  

Ľahko spracovateľná liatím. 

 

ZLOŽENIE 
 

Síran vápenatý, jemné frakcie pieskov a vápenca, aditíva na zlepšenie produktových a spracovateľských 
vlastností. 

 

PODKLAD 
 

Požiadavky na vyhotovenie a konštrukciu podlahy musia byť podľa platných noriem. 
Vhodným podkladom sú stabilné, suché, tvarovo stále, nosné, pevné, vyzreté plochy vykurovaných aj 
nevykurovaných podláh. Podklad musí byť bez aktívnych trhlín, priehybov a bez prejavov iných deformácií. 
Musí byť zbavený nesúdržných vrstiev, zvetraných častí, starých náterov, mastnoty, prachu, nečistôt, 
alebo iných separačných vrstiev. 

Silne nasiakavé podklady je nutné vopred upraviť vhodnou penetráciou. Pred pokládkou musí byť 
penetrácia alebo prechodové mostíky dôkladne vyschnuté. 
Dilatačné škáry v podklade je nutné zachovať aj v novej vrstve poteru. 

 

 

 

SPRACOVANIE 
 

Obsah vreca 30 kg v čistej nádobe dôkladne premiešajte miešadlom s nízkym počtom otáčok max. 
500 ot./min s cca 4,75 litrami čistej vody do tekutej konzistencie vhodnej na spracovanie liatím, bez 
obsahu hrudiek. Suchá zmes sa pridáva do odmeraného objemu vody. Nechajte cca 3-5 minút odležať, 



a potom ešte raz premiešajte. Zámesová voda musí zodpovedať STN EN 1008. Kontrolu správnej 
konzistencie overiť skúškou rozlievateľnosti cca 39-41 cm nádobou na kontrolu rozlievateľnosti s 
objemom 1,3 litra. Namiešanú zmes spracujte do cca 1 hod. Je zakázané pridávať ďalšiu vodu do už 
rozmiešanej zmesi, alebo zmes miešať s ďalšou suchou zmesou. Je zakázané dodatočné pridávanie 
prísad do maltovej zmesi. Spracovateľnosť zmesi je podľa podmienok cca 60 minút. 

 

Pripravenú zmes spracujte liatím na pripravený podklad, prípadne roztiahnite a dôkladne odvzdušnite 
ihlovým valčekom (ježkom) alebo čeriacou lištou do roviny. 
Po dokončení prác náradie a zariadenie umyte vodou. 

 

AFE 200 možno spracovať tiež v bežných omietacích strojoch alebo miešacích čerpadlách. Musia byť 
dodržané odporúčania príslušného výrobcu strojov. Pri dlhších prerušeniach práce diely omietacieho 
stroja a maltové hadice vyčistite. 

 

Aplikovaná hrúbka poteru musí zodpovedať danému zloženiu konštrukcie celého súvrstvia podlahy, 
zaťaženiu a danému účelu použitia poteru. Platia štandardy platných noriem. 

 

Vykonané dielo je nutné chrániť pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, najmä pred rýchlym 
vyschnutím prievanom, vysokými alebo nízkymi teplotami, pred pôsobením mrazu, priameho slnečného 
žiarenia a pod. 

 

Nespracovávajte pri teplotách vzduchu, podkladu a materiálu pod + 5 °C a nad + 25 °C. Prvé 3 dni od 
dokončenia liatia nevetrať. 
Plochy po aplikácii poteru sú po cca 24 hodinách pochôdzne a po 3 dňoch ľahko zaťažiteľné. Po cca 72 
hodinách od liatia zaistiť dobré vetranie. 
Začatie vykurovania je možné najskôr po cca 7 dňoch od dokončenia liatia poteru. 

Zrelosť poteru AFE 200 na ďalšie práce, napr. kladenie dlažby je dosiahnuté pri dosiahnutí zbytkovej 
vlhkosti ≤ 0,5 CM-% (nevykurovaný) alebo ≤ 0,3 CM-% (vykurovaný). 
Musia byť dodržané odporúčania a pokyny výrobcu podlahových krytín. 
V prípade vykurovanej podlahy musí byť pred začatím kladenia dlažby vykonaná vykurovacia skúška! 

 

SPOTREBA 
 

Orientačná spotreba je cca 19 kg suchej zmesi/m2/10 mm hr. vrstvy.  
Výdatnosť cca 16 litov mokrej zmesi z 30 kg vreca. 

 

SKLADOVANIE A BALENIE 
 

V suchu, zodpovedajúcim spôsobom. Skladovateľnosť 3 mesiace od dátumu výroby uvedeného na 
obale výrobku. Dodáva sa vo vreciach s hmotnosťou 30 kg. 

 

OCHRANA ZDRAVIA - PRVÁ POMOC 
 

Zmes obsahuje síran vápenatý. S vlhkosťou reaguje silne alkalicky. Maltová zmes dráždi pokožku a oči. 
Predstavuje nebezpečenstvo podráždenia pri styku s pokožkou. Nevdychujte prach. Zabráňte kontaktu s 
pokožkou a s očami. 
Používajte vhodné osobné pracovné ochranné pomôcky. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci 

si umyte ruky vodou a mydlom. Pokožku ošetrite regeneračným krémom. 

Vo všetkých prípadoch poškodenia zdravia, pri zasiahnutí očí a požití vyhľadajte lekárske ošetrenie. 

Uchovávajte mimo dosahu detí. 

 

POZNÁMKA 
 

Uvedené informácie vyplývajú zo skúseností získaných skúškami a praktickým používaním daného 

výrobku. Technické údaje sú uvedené pri stanovených podmienkach (teplota 20 °C, relatívna vlhkosť 

vzduchu 65%). Na ich odchýlku na stavbe je potrebné brať ohľad z dôvodu ovplyvňovania vlastností a 

časových údajov. Odporúčania a špecifikácie nezahŕňajú všetky možné varianty, situácie a podmienky,



ktoré môžu na mieste použitia materiálu vzniknúť. Preto odporúčame výrazné odchýlky pri spracovaní 

materiálu zohľadniť a pred jeho aplikáciou vykonať vlastné skúšky, alebo si vyžiadať našu technicko- 

poradenskú pomoc. Technický list neobsahuje všeobecné pravidlá, ani ustanovenia platných smerníc a 

noriem. Tieto je povinný spracovateľ produktu dodržiavať spolu s nadväzujúcimi predpismi. 

 

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyplývajúce z ďalšieho technického vývoja výrobku a 

technológií. Uvedené postupy a riešenia nezbavujú spracovateľa materiálu zodpovednosti za overenie 

vhodnosti použitia tohto materiálu daným spôsobom v konkrétnych miestnych podmienkach. Výrobca 

neposkytuje garanciu na vlastnosti výrobkov, ktoré sú zmenené nevhodným spôsobom spracovania, 

alebo nevhodným použitím. 

Vydaním nového technického listu strácajú predchádzajúce vydania technických listov platnosť. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technický list vydal: 

quick-mix k.s. 

Vinohradská 82, 618 00 Brno 

Tel.: 515 500 819 
Fax: 548 216 657 
www.quick-mix.cz 
Info@quick-mix.cz 
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