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SOLOCRET-15            výr. č. 2 05437 
Stabilní stěrka - rychletuhnoucí 
 
 

 

 

SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstr. 2-8 

D-32760 Detmold 

13 
2 05437 

EN 13813 
SOLOCRET-15 

Cementový potěrový materiál k vnitřnímu 
použití v budovách 

CT-C25-F4 

Reakce na oheň:                       A1/A1fl 

Uvolňování korozivních látek:     CT 

Pevnost v tlaku:                           C25 

Pevnost v tahu za ohybu:            F4 

 

Vlastnosti: 

 pro podlahové vytápění 

 na stěny, stropy i podlahy 

 použití v interiéru i exteriéru  

 tloušťky vrstev od 2 mm do 20 mm 

 rychletuhnoucí 

 malé vnitřní pnutí 

 zušlechtěna polymerními přísadami 

 odzkoušená dle EN 13813 

 

Oblasti použití: 

K vyrovnání, vyplnění a vystěrkování do hladka 

nerovných minerálních podkladů na stěnách, stropech a 

podlahách, na kterých se následně provede hydroizolace 

a/nebo pokládka obkladů a dlažeb. SOLOCRET-15 je 

vhodný k použití také pod izolace v bazénech a na vnější 

plochy. 

 

Technické údaje: 

Báze:  cement, kamenivo, vysoce 

hodnotná aditiva 

Barva:  šedá 

Sypná hmotnost:  cca 1,4 kg/dm
3
 

Zpracovatelnost *): nejméně 30 minut 
1)

 

Možnost přepracovat *):  po cca 4 hodinách 
1)

 

Pevnost v tahu za ohybu 

a pevnost v tlaku:  cca 4,0/25 N/mm
2 
po 28  

    dnech 
1)

 

Teplota při zpracování/ 

teplota podkladu:   +5 °C až +25 °C 

Čištění nářadí:   v čerstvém stavu vodou 

 

Spotřeba:   cca 1,5 kg/m
2
/při 1mm tloušťce 

vrstvy 

Dodávané balení:  25 kg pytel  

Skladování:   v suchu a chladu, min. 9 měsíců 

v originálním uzavřeném obalu, po 

otevření ihned spotřebovat 
1)

 při teplotě okolí +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu 

 

 

Příprava podkladu: 

Minerální podklad musí být pevný, únosný, drsný, 

zbavený separačních vrstev a látek, které snižují 

přilnavost. Únosnost podkladu musí splňovat požadavky 

pro zatížení dle DIN 1055. Separační vrstvy, povrchové 

krusty apod. je nutno mechanicky odstranit vhodným 

postupem např. otryskáním nebo frézováním. Proces 

smršťování podkladní konstrukce by měl být již ukončen. 

Uvolněné okrajové části odstranit až na pevné jádro. 

Silně savé podklady nejprve napenetrovat ASO-

Unigrundem. U podlah vyhovují betonové podklady dle 

DIN 1045, vyhřívané a nevyhřívané cementové potěry dle 

DIN 18560 a rychletuhnoucí cementové potěry (např. 

ASO-EZ6-Plus). SOLOCRET-15 lze aplikovat na vnější 

plochy a na plochy zatížené vlhkostí, na kterých bude 

provedena vhodná izolace pod obklady/dlažbu 

SCHOMBURG. Materiál není určen jako nášlapná vrstva 

bez vhodné dodatečné povrchové úpravy! 

K posouzení zralosti podkladu je třeba před aplikací 

SOLOCRETu-15 na podlahy změřit vlhkost CM-

přístrojem. Obsah vlhkosti v podkladu stanovený CM 

metodou nesmí překročit u:  

 cementových potěrů (CT) ≤ 2,0 % pro potěry na 

izolační nebo separační vrstvě 

 anhydritových potěrů (CA) bez podlahového 

vytápění ≤ 0,5 %  

 anhydritových potěrů (CA) s podlahovým vytápěním 

≤ 0,3 %. 
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Měření CM přístrojem provádět v souladu s aktuálními 

pracovními pokyny FBH-AD v odborné informaci 

„Koordinace rozhraní pro vytápěné podlahové 

konstrukce“. 

 

Zpracování: 

1. Podklad napenetrovat ASO-Unigrundem. 

2. SOLOCRET-15 smíchat s čistou vodou v čisté 

nádobě na homogenní hmotu.  

Směšovací poměr: 

4,75–5,0 l vody : 25 kg SOLOCRETu-15  

Do čisté nádoby nalít vodu a za intenzivního míchání 

pomocí míchadla (cca 300–700 ot./min.) přidávat suchý 

prášek, až vznikne homogenní, stabilní pastózní stěrková 

hmota s jemnou konzistencí. Doba míchání je cca 3-5 

minut. 

SOLOCRET-15 lze při +20 °C zpracovávat minimálně 30 

min.  

3. SOLOCRET-15 nahodit příp. nastěrkovat na 

napenetrovaný podklad a vhodným nástrojem (hladítkem) 

rovnoměrně rozdělit během doby zpracovatelnosti. 

Materiál se může nanášet plošně v jednom pracovním 

kroku do tloušťky vrstvy až 20 mm. 

4. Po cca 60-90 minutách - v závislosti na podkladu, 

podmínek okolního prostředí a tloušťky vrstvy - rozetřít 

vlhkým pěnovým nebo plstěným hladítkem s otevřenými 

póry a příp. zahladit. Dostěrkování SOLOCRETem-15 se 

provádí nejlépe, když už je první vrstva pevná, ale podle 

tmavšího zabarvení ještě viditelně vlhká. Nepřekračovat 

maximální tloušťku vrstvy 20 mm! 

5. Tuhnoucí SOLOCRET-15 chránit před rychlým 

úbytkem vody (např. opakovaným kropením vodou nebo 

zakrytím), před vysokými teplotami v místnosti, přímým 

slunečním zářením a průvanem! Teplota vzduchu, 

materiálu a podkladu nesmí během zpracování a 

v průběhu následujícího týdne klesnout pod +5 °C! 

 

Důležité pokyny:  

 U tenkých vrstev stěrky se dá zabránit příliš rychlému 

úbytku vody („spálení“) obohacením ASOPLASTem-MZ. 

ASOPLAST-MZ smíchat s čistou vodou v poměru 1 : 5 a 

přidat do SOLOCRETu-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Místo penetrace ASO-Unigrund-GE lze použít ASO-

Unigrund-K (zředěný vodou v poměru 1 : 3 až 1 : 4). 

 Staré, pevné keramické dlažby očistit, přebrousit, 

napenetrovat ASODURem-SG2 a posypat křemičitým 

pískem frakce 0,5–1,0 mm tak, aby písek přebýval a 

po zreagování odsát! Poté vystěrkovat 

SOLOCRETem-15. 

 Přímý kontakt mezi cementovou maltou a 

magnezitovým potěrem vede k narušení potěru 

chemickou reakcí, která je známa jako „hořečnaté 

rozpínání“ (cementu). Zpětné zatížení vlhkostí z 

podkladu musí být vyloučeno vhodnými opatřeními. 

Magnezitový podklad mechanicky zdrsnit a 

napenetrovat epoxidovou pryskyřicí ASODUR-V360W 

s přidáním max. 5 % vody (cca 250 g/m
2
). Po cca 12-

24hodinové technologické přestávce při +20 °C 

nanést druhou vrstvu ASODURu-V360W (cca 300-

350 g/m
2
). Ještě čerstvou vrstvu posypat křemičitým 

pískem frakce 0,2–0,7 mm tak, aby posyp zbýval. Po 

další cca 12–16hodinové technologické přestávce 

povrch přestěrkovat SOLOCRETem-15 do max. 

tloušťky vrstvy 20 mm. 

 U anhydritových potěrů nesmí obsah vlhkosti 

stanovený CM metodou překročit v okamžiku aplikace 

SOLOCRETu-15 hodnotu 0,5 % u nevytápěných 

podlah resp. 0,3 % u vytápěných podlah. Povrch 

pečlivě napenetrovat ASO-Unigrundem-S zředěným 

vodou v poměru 1 : 1 a nechat úplně vyschnout. Po 

cca 30minutové technologické přestávce nastěrkovat 

SOLOCRET-15 do max. tloušťky vrstvy 20 mm. Je 

třeba vyloučit jakékoliv pozdější působení vlhkostí. 

 Okrajové spáry, spáry polí, spáry mezi budovami a 

dilatační spáry je třeba převzít příp. vytvořit na 

určeném místě a utěsnit vhodným způsobem, např. 

páskou RD-SK50. Po vytvrdnutí SOLOCRETu-15 

naříznout nepravé spáry až do jedné třetiny tloušťky 

aplikované vrstvy! 

 U podkladů s hrubými póry je vyšší spotřeba 

materiálu. 

 Vysoké teploty urychlují, nízké teploty zpomalují 

proces tuhnutí. 
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 Do SOLOCRETu-15, který již začíná tuhnout, 

nepřidávat vodu ani čerstvý materiál za účelem 

zlepšení zpracovatelnosti, protože hrozí nebezpečí, 

že se nevyvine dostatečná konečná pevnost! 

 Neupravované plochy chránit před působením 

SOLOCRETu-15! 

 Při zpracování dodržovat aktuální předpisy! 

DIN 18157 

DIN 18352 

DIN 18560 

DIN EN 13813 

DIN EN 13318 

DIN 1055 

Záznam. listy Německého spolku pro potěry a povrchové 

úpravy (BEB) 

Odborná informace „Směrnice pro koordinaci rozhraní u 

vytápěných podlah“ 

Záznam. listy Centrálního spolku pro stavebnictví (ZDB) 

vydané Odborným spolkem pro obkládání: 

[1] “Hydroizolace vázané s obkladovými prvky” 

[2] “Dlažby na anhydritových potěrech” 

[3] “Dilatační spáry v obkladech z dlaždic a desek” 

[4] “Mechanicky vysoce zatížitelné keramické dlažby” 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

[5] “Keramických obklady a desky, přírodní kámen a 

betonové prefabrikáty na cementem pojených 

podlahových konstrukcích s tepelnou izolací” 

[6] “ Keramických obklady a desky, přírodní kámen a 

betonové prefabrikáty na cementem pojených 

podlahových konstrukcích s podlahovým vytápěním” 

[7] “Obklady a dlažby v exteriéru” 

[8] “Výstavba bazénů” 

Záznam. list Německé technické komise pro stavební 

lepidla (TKB): 

„Technický popis a zpracování cementových stěrkových 

hmot na podlahy“ 

 

Dodržujte pokyny uvedené v Bezpečnostním listu 

dle směrnic ES! 

 

GISCODE: ZP1 

 

 

 

 

 

 

 


