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POPIS PRODUKTU 

Vlastnosti                                 

CEM-10 je jemnozrnná poterová zmes na báze cementu, 
plnív a aditív. CEM-10 je dodávaná ako predmiešaná suchá 
zmes. 

Použitie                                   

Oprava, vyrovnávanie a nivelizácia najmä betónových povrchou, 
pre jemné i hrubé tmelenie výtlkov a prasklín podláh. Materiál je 
možné použiť pre opravy stien, schodísk, rohov alebo pre 
vytvorenie spádovej vrstvy. Je možné ho použiť aj na drevené, 
kamenné, keramické dlažby a obklady. 

CEM-10 nie je vhodný ako konečná povrchová úprava. 

Nanáša sa v hr.vrstvy 1 - 50mm behom jedného pracovného 
úkonu. 

Výhody                                   

Ako vhodný podklad pod bežne používané samonivelačné 
epoxidové a polyuretánové stierky, epox. penetrácie a lepidlá. 
Vlastnosti sú zrovnateľné s hutným betónom. Pochôdzne po 1-2 
hodinách.  
Spotreba suchej zmesi je 1,7 kg/mm/m2 
 

INFORMÁCIE O VÝROBKU 

Balenie    

25 kg vrece         na palete po 40ks                                  

Skladovanie                            

6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom, nepoškodenom a 
uzavretom obale. 
Skladovacia teplota od + 5 ° C do + 30 ° C. v suchom prostredí. 
 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Mechanicko - fyzikálne vlastnosti  *                                                                                                        

Hrúbka vrstvy 1-50mm 
Hodnota pH 11 
Sypká hmotnosť zmesi 1800 kg/m3 
Pevnosť v tlaku** Min. 30Mpa po 28 dňoch 
Pevnosť v tlaku za ohybu 
** 

Min. 6Mpa po 28 dňoch 

Prídržnosť Min. 2,5Mpa po 28 dňoch 
Merná zmena dĺžky Max. -0,04% 
Priemer zrna plniva Max.0,6 mm 

Poznámka:  
*  Parametre materiálu pri teplote 23°C a 50% vlhkosti vzduchu 
**Pevnosť v tlaku a v ťahu za ohybu do 7 dňoch dosahuje min. 
60% hodnôt nameraných po 28 dňoch   
 

APLIKÁCIA, PODMIENKY A OBMEDZENIA 

Spotreba                                         

Spotreba suchej zmesi je 1,7 kg/mm/m2. 

Uvedené údaje majú orientačný charakter. Je možné navýšenie 
spotreby v dôsledku nerovnosti podkladu, atď.  

Podklad                                           

Podklad musí byť pevný bez voľných častíc, bez prachu a ďalšieho 
znečistenia ako staré farby, oleje, tuky, špina, atď. Podklad musí 
byť na povrchu suchý, čistý, zbavený látok ovplyvňujúcich 
priľnavosť (nečistoty, olej, mastnota, cementové mlieko. 
Doporučujeme realizovať penetračný náter z rady PRESSTONE 
k tomu určených (napr. P03) Po zameraní (najnižší a najvyšší bod) 
zvoľte potrebnú hrúbku vrstvy. 
 

Podmienky aplikácie 

Teplota podkladu                          

min. + 5 ° C, max. + 30 ° C  

Okolitá teplota                             

min. + 5 ° C, max. + 30 ° C  

Teplota materiálu 

min. + 5 ° C, max. + 30 ° C  
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Zmiešanie zložiek                         

Miešací pomer   

5,20 litrov pitnej vody : 25 kg suchej zmesi 
 

Postup zmiešavania 
Suchú zmes zmiešajte s 5,20 l pitnej vody tak aby bolo dosiahnutá 
predpísaná roztekavosť. 
Miešajte 2-3 minúty. 
 
Miešacie zariadenie                     
Elektrické nízkootáčkové miešadlo (300 ot/m) alebo iné vhodné 
zariadenie.(automatická miešačka s čerpadlom a výtlačnou 
hadicou) 
 
Náradie 
Nízkootáčkové elektrické miešadlo, vhodné miešacie nádoby. 
 
Postup aplikácie                           
 
Pred začatím aplikácie je vždy potrebné zmerať teplotu 
podkladu, materiálu a prostredia. Požadovaná teplota podkladu, 
materiálu a prostredia behom aplikácie je stanovená v rozmedzí 
+5 až +30°C. 
Namiešanú zmes spracujete do 10 minút. Vždy si pripravte len 
také množstvo materiálu, ktoré ste schopný spracovať behom 10 
minút. Aplikujte ručne, kovovou špachtľou, hladítkom. 
 
Behom aplikácie av v začiatočnej fáze tuhnutia sa vyvarujte 
silnému prievanu a extrémnym teplotám. Povrch chráňte pred 
mechanickým poškodením 48 hodín po nanesení. Povrch je 
bezškárový, ale konštrukčné a dilatačné škáry v podklade je 
nutné priznať rezom do 24 hodín. 
 
Čistenie náradia                          
Všetky aplikačné nástroje musia byť udržiavané v čistote.  
 
Spracovateľnosť 

10 minút v závislosti od konkrétnych podmienok. 

Pochôdznosť 

1-2 hodiny 

Aplikácia ďalších vrstiev 

2-3 hodiny pre aplikáciu produktov PRESSTONE 

 

Bezpečnosť práce: 

Používaním ochranných pomôcok sa chráňte pred priamym 
kontaktom vašej pokožky a očí s cementovými materiálmi! 
Výrobok obsahuje cement. Cement reaguje s vodou alkalicky. 
Chráňte oči a vyvarujte sa styku a pokožkou. 
Pri manipulácii so suchou zmesou vzniká nebezpečenstvo 
vdýchnutia prachových častíc, doporučujeme použiť pri práci 
ochranný respirátor. 
Pri miešaní a aplikácii materiálu používajte ochranné rukavice. 
Pri zásahu očí nechajte oko otvorené, vymývajte minimálne 15 
minút a vyhľadajte lekársku pomoc. 
Kontaminovanú pokožku omývajte tečúcou vodou.  
Chráňte pred deťmi. 
 

Dodatok  :                                       

Informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia nájdete v karte 
bezpečnostných údajov. 
Všetky údaje v tomto dokumente boli stanovené laboratórnymi 
testami. V praxi sa tieto hodnoty môžu líšiť a akékoľvek odchýlky 
sú mimo našej kontroly. Užívatelia zodpovedajú za správne 
použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, 
ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. 
Tieto odporúčania sú založené na dlhodobých skúsenostiach s 
vývojom a aplikáciou chemických výrobkov, ktoré boli riadne 
uskladnené a použité. Vzhľadom na variabilitu aplikačných 
podmienok a charakteru podkladu nemusia byť informácie, alebo 
iné ústne alebo písomné informácie garanciou k uspokojivému 
výsledku. Všetky odporúčania spoločnosti GLOBALSTONE s.r.o. sú 
nezáväzné. Aplikátor je povinný otestovať, či je výrobok vhodný 
pre zamýšľanú aplikáciu. Aplikátor musí byť schopný preukázať, že 
poskytol úplné informácie včas na riadne posúdenie technológie, 
spoločnosti GLOBALSTONE s.r.o. Vždy si, prosím, skontrolujte, či 
pracujete s najnovšou verziou produktového listu. 
Všetky dokumenty týkajúce sa výrobkov (technické listy, karty 
bezpečnostných údajov, vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach 
atď.) Nájdete na www.presstone.sk 
 

 

http://www.presstone.sk/

