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RA 20 Samonivelačná hmota

Renovačná vyrovnávacia stierka 
Jednozložková, cementová, renovačná vyrovnávacia stierková 
hmota na vyrovnávanie nerovností od 2 mm do 20 mm na 
cementových alebo anhydritových podlahách. Použitie aj na 
vykurované podlahy.
Vhodná ako podklad pod dlažby z kameňa, keramiky, pod PVC, 
koberce a pod. Na vnútorné použitie. 
Maltová zmes spĺňa podmienky smernice EU 2003/53 / ES 
o nebezpečných látkach (obsahu Cr6 +).

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Trieda malty príp. skupina
malty: 

CT-C25-F4 podľa EN 13813

Pevnosť v tlaku: ≥ 25 N/mm² 

Zrnitosť: 0-0,6 mm 

Doba spracovania: asi 45 minút

Teplota pri spracovaní: nad +5 °C do +30 °C, dodržujte 
pokyny pre spracovanie

Zámesová voda: asi 5,25 l na 25 kg 

Pochôdzna: asi po 24 hodinách 

Obkladanie: asi po 2 dňoch

Kladenie PVC: asi po 7 dňoch

Skladovanie: v suchu  

Spotreba: cca 1,6 kg/mm/m2 

Forma dodania: vrece 25 kg

VLASTNOSTI 

○ minerálna, hydraulicky tvrdnúca zmes, 
○ stierková hmota s vysokou rozlievateľnosťou, 
○ vynikajúca priľnavosť, 
○ ľahko spracovateľná,
○ na hrúbky vrstiev od 2 mm do 20mm, 
○ vhodná ako podklad na následné lepenie dlažieb,

kladenie parkiet, plávajúcich podláh alebo iné podobné 
povrchové úpravy podláh, napr. pod koberce, PVC a   
iné podlahové krytiny,

○ maximálna hrúbka vrstvy v 1 pracovnom kroku je 20mm,
○ po povrchovej úprave zaťažiteľná nábytkom s kolieskami,

○ strojovo spracovateľná,
○ nanášanie iba v spojení s podkladom. 

POUŽITIE

     ○ použitie v interiéri, 
○ vyrovnanie cementových aj anhydritových podkladov,
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○ použitie aj na vykurované podlahy,
○ vo vlhkých priestoroch nutné chrániť hydroizoláciou proti vode  

pomocou stierky FDF alebo FDS 2K,
○ použitie v obytných priestoroch, verejných priestoroch,    

obchodoch a pod. 

ODKLAD 

ementom viazaný podklad musí byť nosný, savý, suchý, čistý,
bavený voľných častíc, prachu atď. Musí byť zbavený
esúdržných vrstiev, starých náterov, zvyškov lepidiel, mastnoty a
ých separačných prostriedkov. Odtrhová pevnosť (súdržnosť)
odkladových vrstiev musí byť minimálne 1N/mm2. Vlhkosť
ementových podkladov max. 2,5% CM a anhydritových max.
,5% CM. Silne nasiakavé podklady upravte s dostatočným
redstihom penetráciou UG. Anhydritové podklady zbrúsiť, aby
ošlo k odstráneniu vrstvy vyplaveného spojiva, dôkladne zbaviť
rachu, povrch ošetriť penetráciou epoxidovou živicou EG a 
ezaschnutý EG posypať kremičitým pieskom.
ri použití v priestoroch zaťažovaných vlhkosťou (kúpeľne a
od.) použiť v spojení s hydroizoláciou (FDF, FDS 2K).
a plochy stien, stĺpy, nosníky a iné zvislé prvky je nutné okolo
bvodu použiť dilatačnú pásku (hr. 5-10 mm), aby sa zabránilo
zniku pnutia. Pri montáži dilatačnej pásky dbať na detaily,
ajmä rohy, aby sa zamedzilo zatečeniu samonivelačnej hmoty
o neutesnených škár. Dilatačné škáry v podklade je nutné
achovať aj v nanášanej vrstve renovačnej hmoty. Pri posúdení
odkladu je nutné dodržiavať pokyny Všeobecných technických
mluvných podmienok a platných noriem.
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SPRACOVANIE

Obsah vreca (25 kg) dôkladne premiešajte nízkootáčkovým
miešadlom (max. 500 ot./min.) s 5,25 l čistej vody do homo-
génnej tekutej kaše bez hrudiek. Miešajte okolo 2 minút potom
nechajte 3 minúty odležať a znovu dôkladne krátko premiešajte.
Takto pripravenú zmes ihneď nalejte na pripravený podklad.
Renovačnů hmotu RA 20 roztiahnite stierkou s jemným zubom
do maximálnej hrúbky vrstvy 20 mm. Pri spracovaní stierkovú
hmotu vždy dôkladne “vtlačte” do podkladu a po roztiahnutí
odvzdušnite “ježkom”.
V prípade nanášania hrubšej vrstvy (viac ako 20 mm) sa
odporúča použiť hmotu RA 30s alebo RE 50. Nespracovávajte
pri teplotách vzduchu, podkladu a spracovaných materiálov pod
+ 5 °C a nad 30 °C. Nanesený materiál je nutné chrániť, najmä
pred rýchlym vysušením, vysokými alebo nízkymi teplotami,
priamym slnečným žiarením, vetrom, pred nepriaznivými
klimatickými podmienkami, mrazom, pôsobením vody (vlhkosti).
Dodatočné pridávanie prísad do maltovej zmesi je zakázané.

VÝDATNOSŤ A SPOTREBA

Na vyrovnávanie je spotreba ovplyvnená kvalitou podkladu
(rovinou, štruktúrou, množstvom dutín atď.)
Orientačná spotreba je cca 1,6 kg suchej zmesi na 1 m2 pri 1 mm
hrúbky vrstvy.

SKLADOVANIE A BALENIE

V suchu, zodpovedajúcim spôsobom.
Skladovateľnosť 6 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 (48ks/pal).

OCHRANA ZDRAVIA - PRVÁ POMOC

Výrobok obsahuje cement a s vlhkosťou reaguje alkalicky. Mal-
tová zmes dráždi pokožku a oči. Zabráňte kontaktu s pokožkou
a s očami. Nevdychujte prach.
Používajte vhodné osobné pracovné ochranné pomôcky. Pri
práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci si umyte ruky vodou
a mydlom. Pokožku ošetrite regeneračným krémom.
Pri podráždení odložte kontaminovaný odev a pokožku umyte
veľkým množstvom vody a mydlom. Pri zasiahnutí očí ich vymý-
vajte 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
bezpečnostný a technický list výrobku.
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 60%). 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 spra-
covateľ produktu dodržiavať spolu s nadväzujúcimi predpismi.
Výrobca si vyhrazuje právo na zmeny vyplývajúce z ďalšieho
technického vývoja výrobku a technologií. 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 platnosť predchá-
dzajúce vydania technických listov.
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Tieto informácie sú založené na rozsiahlych testoch a
praktických skúsenostiach. Nie sú aplikovateľné na každý
prípad použitia. Dôrazne odporúčame, aby v prípade potreby
bola vykonaná skúška. Technické zmeny vyhradené v rámci
ďalšieho vývoja. Viac pozri naše štandardné podmienky.
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Ďalšie informácie na:

quick-mix k. s. 
Vinohradská 82 • 618 00 Brno • Telefon 515 500 819 • Fax 548 216 657
info@quick-mix.cz • www.quick-mix.cz 


