
Technický list

DUROFLOOR-CMT

Trojzložkový, samonivelačný, epoxidový náter podlahy

Popis 

DUROFLOOR-CMT tekutá samonivelačná  
podlaha na báze cementu a epoxidových 
živíc, bez rozpúšťadiel. Ponúka nasledujúce 
výhody: 



 Jednoduchá a cenovo dostupná
aplikácia

 Vysoká počiatočná a konečná
mechanická pevnosť.

 Vynikajúca priľnavosť k podkladu. 

 Vysoká paropriepustnosť. 

 Mimoriadna samonivelačná
schopnosť.

 Nespôsobuje koróziu (bezpečná pre
oceľ)

Je klasifikovaný ako CT-C50-F10-AR0,5
poter materiálu podľa STN EN 13813. 

Možnosti použitia 

DUROFLOOR-CMT sa používa na: 

 opravy 

 vyhladzovanie

 vyrovnávanie

betónový podláh, na ktoré budú aplikované:

 epoxidové podlahy (DUROFLOOR) 

 polyuretánové podlahy 

 plastové podlahy

 koberce

 drevené parkety atď. 

Môže sa aplikovať na relatívne čerstvý
betón, za účelom vytvorenia správneho 
podkladu (hrúbky najmenej 2 mm) pre
aplikáciu epoxidových podláh, aby sa
zabránilo problémom s priľnavosťou atď.

Tiež je vhodný aj ako finálna vrstva podlahy
(v hrúbke do 3 mm), pre vyhladenie alebo 
vyrovnanie podlahy. Zvyšuje povrchový 

odpor pre mechanické zaťaženie.

Technické údaje 

Chemický základ (A+B): 2-zložková
epoxidová živica 

Chemický základ (C): Cementový prášok 

Farba (A+B+C): sivá 

Hustota A: 1,096 kg/l 

hustota B: 1,025 kg/l 

Objemová hustota C: 1,39 kg/l 

Obj. hustota (A+B+C): 2,06 kg/l 
Pomer miešania 
(A:B:C): 1:2,6:16,5 

Doba 
spracovateľnosti: 

hmotnosti 

cca. 20 min pri +20°C

Minimálna teplota 

+8°Ctvrdnutia: 

Difúzia vodných pár 
koeficient: Sd = 0,75 
(EN ISO 7783-1/2) 

Pochôdznosť: 

Nasledujúca vrstva: 

Konečná pevnosť. 

Pevnosť v tlaku: 

po 15 h pri 

+23°C

po 48 h pri 

+23°C
po 28 dňoch 

pri +23°C

60 N/mm2 
(EN 13892-2) 

Pevnosť v ťahu: 15 N/mm2 
(EN 13892-2) 
Odolnosť proti 
opotrebeniu: 16 µm, AR 0,5 
(EN 13892-4, BCA) 

Priľnavosť: >3 N/mm2 
Modul pružnosti 22 GPa 

Maximálna hrúbka 
vrstvy: 3 mm 



Návod na použitie 

1. Príprava povrchu 
Povrch musí byť:  
 Stabilný a suchý alebo mierne vlhký,

bez stojacej vody
 Čistý, bez materiálov, ktoré zabraňujú

lepeniu, bez prachu, uvoľnených
častíc, mastnôt, atď.

Rovnako musia byť splnené nasledujúce 
požiadavky:  
Pevnosť betónu: najmenej C20/25 
Kvalita cem. poteru: Obsah cementu 

min. 350 kg/m2 

Pri veľmi nasiakavých alebo poréznych 
podkladoch povrch najskôr napenetrujeme 
epoxidovým náterom na vodnej báze 
DUROPRIMER-W nezriedeným, alebo 
zriedeným s vodou (do 10% z hmotnosti). 
Základný náter sa nanáša štetcom alebo 
valčekom v jednej vrstve. 
Spotreba náteru: 200-300 g/m2. 

Aplikácia DUROFLOOR-CMT nasleduje po 
vytvrdnutí DUROPRIMER-W. (Približne po 8 
hodinách, v závislosti na teplote a vlhkosti v 
oblasti použitia). 

2. Miešanie DUROFLOOR-CMT 
Zložky  A, B, a C sú zabalené v dopredu 
určených zmiešavacích pomeroch. Najskôr sa 
zložka A dobre premieša v nádobe a potom 
sa naleje čistej nádoby o objeme cca 30 l.
Následne sa celé množstvo zložky B pridá do
nádoby k zložke A. Zmes oboch zložiek sa 
premieša po dobu cca. 30 sekúnd, na nízkych
otáčkach (300 otáčok za minútu). Je dôležité, 
aby zmes bola premiešaná dôkladne v
blízkosti stien a dna nádoby, aby bolo 
dosiahnuté rovnomerné rozptýlenie tvrdidla. 
Nakoniec sa pridáva zložka C za stáleho 
miešania. Miešanie sa vykonáva s nízkymi 
otáčkami miešadla (cca 3 minúty), tak aby 
nám vznikla úplne jednotná zmes. 
Do zmesi by sa nemala pridávať žiadna voda. 

3. Aplikácia 
DUROFLOOR-CMT nanášame hrúbke 3 mm 
pomocou ozubenej stierky. Taktiež môžeme 
použiť veľké gumové stierky alebo kovové 
hladidlá. Vzduch zachytený v nanášanej 
vrstve uvoľňíme valcovanim so špeciálnym 
ostnatým valcom. Tým zabránime 
tvorbe bublín a dosiahneme vrstvu 
rovnomernej hrúbky.

Čistenie náradia: 
Náradie je nutné dôkladne umyť vodou ihneď 
po použití. Vytvrdnutý materiál môže byť 
odstránený len mechanicky. 

Spotreba 

Približne. 2,1 kg/m2/mm hrúbky vrstvy. 

Balenie 

DUROFLOOR-CMT je dostupný v 25 kg 

baleniach (A+B+C) v pomere: 
Zložka A: 1,24 kg.
Zložka B: 3,23 kg.
Zložka C: 20,52 kg. 

Skladovateľnosť 

Skladovateľnosť v uzavretých nádobách a 
vreciach je 12 mesiacov, na chladnom a

suchom mieste. 

Poznámky 

 Doba spracovateľnosti epoxidových 
systémov klesá keď stúpne teplota okolia   

 Po aplikácii by mal byť povrch
DUROFLOOR-CMT chránený pred
vlhkosťou počas 24 hodín. Vlhkosť môže
vybieliť povrch alebo vytvoriť lepkavú
vrstvu a to môže narušiť tvrdnutie.

Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia výskumu a 
vývoja našej spoločnosti a na výsledkoch dlhodobého použitia výrobku v praxi. Odporúčania a návrhy týkajúce sa použitia výrobku sú 

poskytované bez záruky, pretože miestne podmienky pri použití sú mimo kontroly našej spoločnosti. Z tohto dôvodu je užívateľ 

zodpovedný za potvrdenie, že vybraný výrobok je vhodný pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického listu automaticky ruší 
všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa toho istého výrobku. 



Vyblednuté alebo lepkavé vrstvy v 
niektorých častiach povrchu by mali byť 
odstránené brúsením alebo frézovaním 

a znovu aplikované.

 DUROFLOOR-CMT je po zatvrdnutí
úplne bezpečný, a neškodí zdraviu ISOMAT S.A. 

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
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EN 13813 CT-C50-F10-AR0,5 

Cementová stierka, materiál určený pre použitie 
v interiéri budov. 

Reakcia na oheň:  F 

Uvoľňovanie žieravých látok: CT 

Priepustnosť vody : NPD 

Priepustnosť vodných pár: NPD 

Pevnosť v tlaku: C50  

Pevnosť v ohybe: F10 

Odolnosť  proti 

opotrebeniu: AR0,5  

Zvuková izolácia: NPD 

Zvuková pohltivosť: NPD 

Tepelný odpor: NPD 

Chemická odolnosť: NPD 
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