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AMF           
Flexibilná samonivelačná vyrovnávacia hmota   
 
Flexibilná, samonivelačná vyrovnávacia hmota na vyrovnávanie nerovností do 10 mm hrúbky v jednej vrstve na 
rôznych podlahách a najmä kritických podkladoch, ako sú napr. vykurované alebo drevené podlahy.       Prísadami 
zušľachtená vyrovnávacia hmota. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.                                                                                                                    
Maltová zmes spĺňa podmienky smernice EÚ 2003/53/ES o nebezpečných látkach (obsahu Cr6+)

 

 TECHNICKÉ ÚDAJE 

Pevnosť v tlaku:     min. 25 N/mm2 
Zrnitosť:      0 – 0,65 mm 
Zámesová voda:                   cca 7,5 l/25 kg   
Pochôdzna:  po cca 24 hodinách*  
Zaťažiteľná: po cca 3 dňoch* 

Dĺžka odležania: cca 5 minút   
Farba:       sivá 
Teplota pri spracovaní:    nad + 5 °C, do +25 °C 
*v závislosti od okolitej teploty a vlhkosti 
 

 VLASTNOSTI 

Minerálna, hydraulicky vytvrdzujúca zmes s nízkym pnutím. 
Samonivelačná, vyrovnávacia hmota s vysokým roztekaním.  
Vysoká priľnavosť k podkladu. 
Ľahké spracovanie. 
Na vyrovnávanie povrchov podláh do max. 10 mm v 1 vrstve. 
Vhodné ako podklad na následnú povrchovú úpravu. 
Na použitie na plochy s podlahovým kúrením. 
Na stabilné drevené podlahy. 
Po povrchovej úprave zaťažiteľná nábytkom s kolieskami.  
Použitie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. 
Po vytvrdení odolná klimatickým podmienkam. 
Pochôdzna po 24 hodinách, pokládka dlažby po 3 dňoch. 
 

ZLOŽENIE 

Cement, triedené piesky, chemické prísady pre zlepšenie 
vlastností. 
 

 SPRACOVANIE 

Obsah vreca (25 kg) dôkladne premiešajte nízkootáčkovým 
miešadlom (max. 500 ot./min. ) do homogénnej tekutej kaše 
bez hrudiek s cca 7,5 l čistej vody. Zámesová voda musí 
zodpovedať EN 1008. Pre lepšiu plasticitu a rozlievanie 
zmesi sa odporúča premiešať obsah vreca najskôr s cca 2/3 
celkového množstva zámesovej vody. Ihneď po rozmiešaní 
zmesi (cca 3 min. miešania) pridajte zostávajúcu 1/3 
zámesovej vody a znovu dôkladne premiešajte. 
Zmes po premiešaní nechajte cca 5 minút odležať, potom 
ešte raz krátko premiešajte. Takto pripravenú zmes nalejte 
na pripravený podklad. Samonivelačnú hmotu roztiahnite 
rakľou s jemným zubom alebo stierkou do maximálnej hrúbky 
vrstvy 2 – 10 mm. Vrstvu samonivelačnej hmoty vždy 
dôkladne odvzdušnite ihlovým valčekom (ježkom). 
Nespracovávajte pri teplotách vzduchu, podkladu a 
spracovávaných materiálov pod +5 °C a nad 25 °C. 

Zhotovenú plochu je nutné chrániť, najmä pred rýchlym 
vysušením, vysokými alebo nízkymi teplotami, priamym 
slnečným žiarením, vetrom, pred nepriaznivými klimatickými 
podmienkami, mrazom, pôsobením vody (vlhkosti), a to ako 
počas vykonávania, tak aj po dokončení.   
Dodatočné pridávanie prísad do maltovej zmesi je zakázané. 

PODKLAD 

Podklad musí byť nosný, nasiakavý, suchý, čistý, zbavený 
voľných častíc, prachu atď. Musí byť zbavený všetkých 
nesúdržných vrstiev, starých náterov, zvyškov lepidiel, 
mastnôt a iných separačných prostriedkov. Súdržnosť 
podkladných vrstiev musí byť minimálne 1 N/mm2. Podklad 
dopredu navlhčiť tak, aby sa netvorili kaluže vody. Silno 
nasiakavé podklady, anhydritové alebo staré betónové plochy 
podláh upravte s dostatočným predstihom (cca 24 hodín) 
penetráciou quick-mix HE, príp. EMU (Elastic Emulsion). 
Pred nanášaním AMF musí byť emulzia HE dostatočne 
preschnutá (vytvoriť film). Pri vyrovnávaní anhydritových 
podkladov je nutné povrch dopredu prebrúsiť, aby sa 
odstránila povrchová vrstva vyplavených spojív (tzv. „šliam“). 
Prach dôkladne odstrániť priemyselným vysávačom.  
Hladké a nenasiakavé podklady ošetrite kontaktným 
mostíkom QG alebo HAG-QB. 
Pred liatím na drevené podlahy je nutné dokonalé 
pripevnenie a ošetrenie (brúsenie) jednotlivých segmentov, 
aby nedochádzalo k priehybu alebo k rozmerovým 
deformáciám vplyvom vlhkosti. Jednotlivé drevené prvky 
musia byť skrutkami pripevnené tak, aby nedochádzalo 
k zmenám tvaru. 
Následne potom vyrovnávanú plochu ošetriť EMU a do ešte 
vlhkej emulzie naliať AMF metódou „živý do živého“. 
Ako podklad nie sú vhodné pružné, zvetrané, vlhkosťou 
alebo výkvetmi poškodené plochy, plochy s aktívnymi 
trhlinami alebo plochy s inými deformáciami. 
Pri vyrovnávaní plôch s podlahovým kúrením musí byť 
kúrenie minimálne 24 hodín dopredu vypnuté a môže byť 
znovu postupne uvedené do prevádzky až po vytvrdnutí a 
dostatočnom vyzretí hmoty AMF (min. po 3 dňoch). 
Na steny, stĺpy, nosníky a iné zvislé prvky je nutné okolo 
obvodu použiť dilatačnú pásku (hr. 5 – 10 mm). Pri montáži 
dilatačnej pásky dbať na vykonanie detailov, najmä rohov, 
aby sa zamedzilo zatečeniu samonivelačnej hmoty do 
neutesnených škár. Dilatačné škáry v podklade je nutné 
urobiť aj v zhotovovanej vrstve samonivelačnej hmoty a 
všetkých nasledujúcich vrstvách. 
 

SPOTREBA 

Spotreba je ovplyvnená kvalitou podkladu (rovinou, 
štruktúrou, množstvom dutín atď.) a hrúbkou vrstvy.  

Artikel: 
46801 
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Orientačná spotreba je cca 1,5 kg suchej zmesi na 1 m2 pri 
1 mm hrúbky vrstvy. 
Výdatnosť zmesi je pri správnom namiešaní cca 12,5 l mokrej 
malty z vreca s hmotnosťou 25 kg. 
 
Orientačné spotreby samonivelačnej hmoty AMF: 
 

hrúbka 
vrstvy 

suchá 
malta  

čerstvá 
malta 

mm  kg/m2  l/m2 

3  cca 4,5  cca 3 

5  cca 7,5  cca 5 

10  cca 15  cca 10 

        

SKLADOVANIE A BALENIE 

V suchu, zodpovedajúcim spôsobom.  Skladovateľnosť 12 
mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale výrobku. 
Dodáva sa v papierových vreciach (s PE vložkou) s 
hmotnosťou 25 kg, na drevených EURO paletách krytých 
fóliou (48 ks/pal.). 
 

OCHRANA ZDRAVIA - PRVÁ POMOC 

Výrobok obsahuje cement a s vlhkosťou reaguje alkalicky. 
Maltová zmes dráždi pokožku a oči. Zamedzte kontaktu s 
pokožkou a s očami. Nevdychujte prach. 
Používajte vhodné osobné pracovné ochranné prostriedky. 
Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci si umyte ruky 
vodou a mydlom. Pokožku ošetrite regeneračným krémom.  
Pri pošpinení odložte kontaminovaný odev a pokožku umyte 
veľkým množstvom vody a mydlom. Pri zasiahnutí očí ich 
vymývajte veľkým množstvom vody, pri náhodnom požití 
vypláchnite ústa a vypite asi pol litra vody.  
Vo všetkých prípadoch poškodenia zdravia, pri zasiahnutí očí 
a požití vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi predložte na 
nahliadnutie kartu bezpečnostných údajov a tento technický 
list. 
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 v prípade významných odchýlok 
tieto zohľadniť pri spracovaní materiálu a pred aplikáciou 
materiálu vykonanie vlastnej 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 s 
nadväznými predpismi. 

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny plynúce 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.   

Vydaním nového technického listu strácajú predchádzajúce 
vydania technických listov platnosť. 
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