
Systémová fie‰ení

Více jak jedna tfietina podlah v souãasnosti je
zhotovena z anhydridu, kter˘ se z hlediska dal‰ích úprav,
i pfies nesporné v˘hody pfii zpracování, jeví jako velmi
kritick˘ podklad pro dokonalou pfiídrÏnost dal‰ích vrstev.

DÛleÏit˘m pfiedpokladem bezproblémové pokládky
je obsah zbytkové vlhkosti v podkladu, kdy u nevytápûn˘ch
potûrÛ je její povolená hodnota  �0,5 % a u vytápûn˘ch
potûrÛ �0,3 % celkového objemu. 

U vytápûn˘ch potûrÛ dbejte na pokyny v˘robce
tûchto systémÛ pfied spu‰tûním vytápûní.  

Příprava podkladu
Povrch podkladu obruste a zdrsnûte, odstraÀte a odsajte
prach. Na oãi‰tûn˘ a obrou‰en˘ podklad naneste ‰tûtkou
nefiedûn˘ penetraãní nátûr Ceresit CT 17 a nechte min.
4 hodiny zaschnout.

Vyrovnání podkladu
V pfiípadû nutnosti je moÏno vyrovnat podklad samonivelaãní
hmotou Ceresit CN 72, pfii rovném povrchu je moÏno
pokládat dlaÏbu bez vyrovnání. 

Lepení dlažby
Flexibilní lepicí malta Ceresit CM 17. Alternativa: Lepicí
malta Ceresit CM 18 Easy Flex. Zpracovávejte metodou
tenkovrstvého lepení.

Spárování
Pro spárování pouÏijte spárovací hmotu Ceresit CE 35
Super pro ‰iroké spáry. Alternativa: CE 33 Super
v pfiípadû spár do 5 mm, pfii podlahovém vytápûní je
nejvhodnû‰í spárovací hmota Ceresit CE 37.

Dilatační a montážní spáry
Dilataãní, stykové a montáÏní spáry vyplÀte sanitárním
silikonem Ceresit CS 25.
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Anhydritové podklady vytápûné/nevytápûné

CT 17 Hloubkov˘ základ „Bez rozpou‰tûdel“ 

CN 72 Samonivelaãní hmota

CM 17 Lepicí malta „Flexibilní“

CE 35 SUPER Spárovací hmota pro ‰iroké spáry 

CS 25 Sanitární silikon
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