
Betonový potěr

Specifikace:
Technický list platí pro použití suché maltové 
směsi SALITH ZE a je v souladu s ČSN EN 13813.

Použití:
Je určen pro vnitřní i vnější zhotovování připoje-
ných i  plovoucích potěrů o  tloušče 10-50 mm. 
Je vhodný jako potěr plovoucích podlah topných, 
jako potěr na dělící vrstvu a také pro vyspravení 
menších ploch.

Složení:
Suchá směs je složena z  anorganických pojiv, 
plniv a  hygienicky nezávadných zušlechťujících 
přísad.

Příprava podkladu:
Podkladem je beton, který musí být čistý, drsný 
a vlhký. Pokud je podklad mastný, je nutno ho 
odmastit.

Zpracování:
Potěr rozmícháme ručně nebo strojně s udaným 
množstvím vody a  aplikujeme na dostatečně 
navlhčený podklad. Chráníme před rychlým 
vyschnutím. Potěr udržujeme vlhký po dobu asi 
7 dnů a chráníme před mrazem. Pochůzný po 3 
dnech, možnost zatížení po 7 dnech.

Upozornění:
Dodatečné přidání pojiv, kameniva a  jiných 
přísad, jakož i  prosévání malty je nepřípustné. 
K  rozdělání malty je nutné použít pitnou vodu, 
nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008. Nezpra-
covávat při teplotách vzduchu a zdiva nižších než 
+5°C.

Bezpečnost a hygiena:
Při práci se směsí dodržujte platné předpisy MP 
ČR, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Při 
manipulaci používejte ochranné rukavice, pří-
padně brýle. Při zasažení očí vymývejte prou-
dem čisté vody a konzultujte s lékařem. Po práci 
je nutné omýt pokožku vodou a mýdlem a ošetřit 
vhodným krémem.

Balení a skladování:
V  papírových ventilových pytlích 30 kg, nebo 
volně ložené v  ocelových zásobnících. Sklado-
vat v  suchu, chránit před vlhkem. Při dodržení 
stanovených podmínek je skladovatelnost 
6 měsíců.

Zabezpečení kvality:
Kvalita je trvale sledována v  laboratoři výrob-
ního závodu. Systém řízení výroby je kontrolován 
certifikačním orgánem TaZÚS.

Technické údaje:
Pevnost:
v tlaku min. 25 MPa
v tahu min. 5 MPa

Sypná hmotnost:
1,65 kg/dm3

Zrnitost:
0 – 4 mm

Spotřeba vody na pytel 30 kg:
4 - 5 litrů

Spotřeba při tloušťce 30 mm:
57 kg/m2

Doba zpracovatelnosti:
2 hodiny

Technické poradenství:
Pro všechny výrobky SALITH poskytujeme 
odborné poradenství, většinou přímo na stav-
bách. Informujte se prosím včas o možnostech 
návštěvy technického poradce přímo na Vaší 
stavbě.
POZOR:
Používejte vždy maltu od jednoho výrobce!
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Výrobce: Vápenka Vitošov, s.r.o. 
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CT-C25-F5

SALITH ZE

Cementový potěrový materiál, který není určen pro 
povrch podléhající obrusu

( CT )
Potěr pro podlahovou konstrukci

Pevnost v tlaku po 28 
dnech (třída C 25)

min. 25 MPa

Pevnost v tahu 
za ohybu (třída F 5)

min. 5 MPa

Odolnost proti obrusu NPD

Trvanlivost NPD

Hodnota pH min. 7

Reakce na oheň třída A1f

Odolnost proti 
chemikáliím 

NPD

Poznámky:

Betonový potěr ZE
Je určen pro vnitřní a vnější zhotovování 
připojených a plovoucích potěrů, topné podlahy a 
potěr na dělící vrstvě. Také pro vyspravení menších 
ploch.
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Tento technický list platí od 14. 6. 2013. Platnost 
všech předchozích vydání se tímto ruší.




