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Universal Floor Leveller 

Univerzální samonivela ční  

stěrka 
 

 

Speciální rychle tvrdnoucí, flexibilní samonivelační polymercementová stěrka ke 
zhotovení podlah v tloušťkách 2 až 20 mm. Používá se na přípravu podlah v 
interiéru pod dlažbu a další podlahové krytiny (linolea, koberce, plovoucí podlahy). 
Je vhodná na zalití podlahového topení. Aplikovatelná od minimálního vrstvy až 5 
mm a od 5 do 20 mm je možné nastavit křemičitým pískem. Po smíchání s vodou 
tvoří výbornou konzistenci a umožňuje snadnou aplikaci. 

 

Hlavní výhody :  

- výborný hladký a pevný povrch 

- bez smršťovacích trhlin a prasklin 

- rychlá pochůznost a zatížitelnost po aplikaci  

 

Vhodné povrchy : 

- beton, cementový potěr, stávající dlažba, anhydritový potěr 

- podlahové vytápění  

Příprava podkladu : 

Všechny podklady musí být pevné, stabilní a dostatečně nosné, nesmí se prohýbat 
a pružit. Povrch musí být čistý, zbavený všech nesourodých částic, zejména prachu, 
a nesmí být mastný. Pro sjednocení savosti a snížení prašnosti povrchu je třeba 
plochu natřít penetračním nátěrem Universal Bonding Agent, ředěným v poměru 1:4 
s vodou. 

Příprava a aplikace hmoty : 

Do čisté nádoby s čistou vodu a za stálého míchání max. 300ot/min, vmícháme 
potřebné množství prášku, až vznikne bezhrudková hmota. Pro rozmíchaní 25 kg 
prášku použijeme 6,5 litrů vody. Hmota je při 20°C zpracovatelná po dobu asi 30 – 
40 minut., nižší teploty prodlužují a vyšší zkracují dobu zpracovatelnosti. 
Namíchanou hmotu nechejte odstát cca 5min. Po namíchání se hmota vylije na 
připravený podklad, nechá se rozlít a poté se upraví ocelovým hladítkem nebo 
válečkem s distančními kolíky. Nivelační hmota je lehce stěrkovatelná, dobře se 
roztéká a není potřeba následné přehlazování. Nivelační hmota se zpracovává při 
teplotě nad 5°C. Čerstvý povrch chraňte před průvanem a přímým slunečním 
zářením, zamezte rychlému a předčasnému vyschnutí. 



Tlouštka vrstvy : 

Na betonových podkladech nebo cementových potěrech a na hladkém nebo 
nesavém povrchu opatřeném penetračním nátěrem nebo kontaktním můstkem je 
možno nivelační hmotu nanášet ve vrstvě až do 25mm. Při vrstvách nad 5 mm se 
může stěrka nastavit křemičitým pískem.  

 

Pumpování : 

Na větších stavbách lze hmotu dopravovat šnekovými nebo pístovými pumpami, 
s výkonem asi 40 l / min. Má-li pumpovat malta s přídavkem písku je třeba nejprve 
promazat hadice směsí z jednoho pytle prášku a 6 L vody. K promazáni se nesmí 
použít cementová kaše. Při přestávkách delších, než 30 min., je nutno pumpu a 
hadice pročistit. 

Poměr nastavení pískem: 

Praný    Poměr pro míchání 

Písek   zrnitost  stěrka      písek 

Písek   0-4 mm  1 obj.díl  0,3 obj.dílu 

Písek   0-8 mm  1 obj.díl 0,5 obj.dílu 

Vydatnost: 

Podle kvality podkladu a tloušťky nanášené vrstvy. 

vrstva 3mm 5 kg prášku / m2 

vrstva 5mm 8,3 kg prášku / m2 

Technická data: 

Směsný poměr:  6,5 l vody : 25 kg prášku 

Pro podlahová topení:   vhodné 

Bodové zatížení kolečky:   vhodné 

Hmotnost čerstvé malty:   asi 2 kg / l 

Zpracovatelnost (20°C):   cca 30 minut 

Pochůznost (20°C):    cca 3 hodiny 

Pevnost v tlaku:   po 3 hodinách  cca 4,1 N/mm2 

     po 28 dnech  cca 16,9 N/mm2 

Tah v ohybu:    po 1 dni  cca 1,9 N/mm2 

     po 28 dnech  cca 6,6 N/mm2 

Možnost kladení krytin (20°C): po 3 hod (lepení dla žby) 

po min. 24 hodinách (paropropustné krytiny,  

u parotěsných krytin, změřit zbytkovou vlhkost)  

 

 

Balení:  pytle 25 kg netto 

Skladování : v suchých prostorách v originálním balení 12 měsíců. Obecně platí: 
cementové hmoty nesmí zmrznout ! 



Hygiena a bezpe čnost práce: 

Obsahuje cement, reaguje alkalicky. Chraňte oči a kůži. Při kontaktu kůže omyjte 
důkladně vodou, při kontaktu očí vypláchněte důkladně tekoucí vodou a vyhledejte 
lékaře. Ve vytvrzeném stavu je hmota fyziologicky a ekologicky nezávadná. 

 

Váš  odborný velkoobchod: 

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktu. Naše doporučení pro zpracování 
vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze 
za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na 
podmínky na stavbě a na způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují 
všechny předchozí verze technických listu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notifikované a akreditované zkušebny 
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