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SOLOPLAN
®
-FA                    výr. č.: 2 00012 

Samonivelační, vlákny vyztužená vyrovnávací podlahová stěrka 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti:  

 vyztužená vlákny, se snížením pnutím 

 velmi nízký podíl emisí 

 vhodná pro vyhřívané potěry  

 do vnitřních prostor 

 pro tloušťku vrstvy od 3 do 20 mm, na minerálních 

cementem pojených podkladech tloušťka vrstvy do 

40 mm 

 rychletuhnoucí 

 vysoce obohacená polymery 

 samonivelační 

 třída RWFC-550 dle EN 1389-27 po 16 hod. 

 

Oblasti použití: 

SOLOPLAN-FA je hotová maltová směs ve formě 

prášku, vysoce obohacená polymery, vyztužená vlákny, 

která zmenšuje trhliny v dřevěných podlahách. Nanáší 

se v tloušťce vrstvy od 3 do 20 mm pro vyhlazení, 

vystěrkování a vyrovnání podkladu a vytvoření rovinné, 

nasákavé plochy k pokládce např. textilních 

podlahových krytin, PVC nebo CV krytin, designových 

PVC krytin, linolea, korku, dlaždic a desek.  

  

Aplikuje se: 

 na palubové podlahy, dřevotřískové desky V100 - 

bez dodatečné výztuhové textilie, 

 na staré podklady s ulpívajícími zbytky lepidel a 

stěrkových hmot,

 

 k renovací a sanaci dřevěných podlah, také na 

potěry a podklady ve staré zástavbě nebo v 

novostavbách, 

 ke zhotovení rovinné, nasákavé a velmi pevné 

plochy k následné pokládce textilních a pružných 

podlahových krytin, dlaždic a desek.  

Pokud se SOLOPLAN-FA aplikuje na dřevěný 

torzně tuhý a nosný podklad pod dlažbu, desky nebo 

přírodní kámen, požaduje se tloušťka vrstvy min. 10 

mm. 

Při tloušťce aplikované vrstvy < 10 mm je nutno na 

dřevěný podklad položit navíc separační vrstvu, 

např. z desek STEPBOARD. Desky STEPBOARD 

se dodávají v tloušťce 4, 9 a 15 mm. 

 SOLOPLAN-FA je vhodný pro vyhřívané podklady -

jako zálivková hmota na elektrické podlahové topení 

nebo teplovodní podlahové topení. 

 

SOLOPLAN-FA je určen do suchých oblastí, lze ho 

použít i do místností s nízkým zatížením vlhkostí (tř. 

zatížení A0 dle listu ZDB-Merkblatt [*1]), tř. účinků vody 

W0-I a W1-I dle DIN 18534), pokud je zhotovena 

hydroizolace, např. z AQUAFINu-2K/M-PLUS, 

AQUAFINu-1K-PREMIUM resp. AQUAFINu-RS300.  

 

SOLOPLAN-FA není vhodný jako užitná vrstva bez 

dodatečné krycí vrstvy! 

 

SOLOPLAN-FA je vhodný do interiéru dle kritérií AgBB 

(něm. Výbor pro zdravotní hodnocení stavebních 

materiálů), francouzské normy pro emise těkavých 

organických látek (VOC) a belgického královského dekretu 

pro VOC č. C-2014/24239. Má velmi nízký podíl emisí dle 

GEV-EMICODE (něm. Společnost pro kontrolu emisí u 

pokládkových materiálů, lepidel a stavebnin), čímž 

přispívá k příznivému hodnocení budov dle certifikačních 

systémů DGNB, LEED, BREEM, HQE.  

SOLOPLAN-FA splňuje kritéria německého systému 

DGNB pro nejvyšší stupeň kvality 4, řádek 8 „ENV 1.2 

Rizika pro lokální prostředí“. 
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Cementový  podlahový potěr 
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Technické údaje: 

Báze: speciální cement a minerální 

plniva, aditiva 

Barva: šedá 

Teplota při zpracování:  min. +10 °C (teplota 

podlahy), ideálně +15 °C až 

+25 °C při relat. vlhkosti 

vzduchu < 75 % 

Doba zpracovatelnosti
 *1)

: cca 45 minut 

Pochozí 
*1):

 po cca 3 hod. 

Zralost k pokládce 
*1):

 po cca 24 hod. 

Doba schnutí 
*1) *2):

 - cca 1 den/3mm tloušťka 

vrstvy v případě pružných, 

textilních krytin a dlažby 

z přírodního kamene 

 - cca 8 hod. na minerálních 

podkladech v kombinaci 

s keramickou dlažbou 

 - cca 24 hod. na dřevěných 

podkladech v kombinaci 

s keramickou dlažbou 

Klasifikace: EN 13813 CT-C30-F7 

Reakce na oheň: třída E 

Čištění: v čerstvém stavu vodou 

Spotřeba: cca 1,6 kg/m
2
/mm tloušťky 

vrstvy  

 

Tloušťka vrstvy Spotřeba Vystačí na cca 

3 mm 4,8 kg/m
2
 5,2 m

2
 

6 mm 9,6 kg/m
2
 2,6 m

2
 

9 mm 14,4 kg/m
2
 1,7 m

2
 

 

Skladování: v suchu, 12 měsíců, v 

originálním uzavřeném obalu, 

po otevření ihned spotřebujte 

Dodávané balení: 25kg pytel s vnitřní PE fólií 

 
*

1) 
Hodnoty platí pro +23 °C a 50% relativní vlhkost vzduchu pro 3mm 

tloušťku vrstvy. Vyšší teploty urychlují, nižší teploty zpomalují 

vytvrzování. 

 
*2)

 Hodnoty jsou pouze orientační a nenahrazují měření CM metodou. 

 

Podklad: 

Podklad musí mít potřebnou únosnost dle DIN EN 1991 

a v souladu s požadavky DIN 18365 a DIN 18352 musí 

být suchý, pevný, bez trhlin, čistý a zbavený látek se 

separačními účinky. Uvolněné, separující, slinuté vrstvy 

apod. se odstraní mechanicky, např. broušením, 

otryskáním nebo frézováním, prach z broušení se 

odsaje. Následně se podklad napenetruje ASO-

Unigrundem. Přechody stěna/podlaha se ochrání 

samolepicí okrajovou izolační páskou RD-SK50. 

Zatížení vlhkostí z podkladu a povrchu je nutno vyloučit.

 

 

 

 

 

Soudržné keramické obklady se očistí, zbrousí, 

napenetrují se ASODURem-SG2 a posypou se 

křemenným pískem zrnitosti 0,5-1,0 mm s přebytkem 

písku, po zreagování se nespojený písek odsaje. 

 

Dřevěný podklad musí být čistý, suchý a únosný. 

Poškozená prkna se vymění. Uvolněná, pružící nebo 

vrzající prkna nebo desky se přišroubují. Je třeba, aby 

dřevotřískové desky měly lepené spoje typu 

pero/drážka, byly sklížené a přišroubované k nosné 

konstrukci. 

Zbytková vlhkost dřevěného podkladu (stanovená 

sušením v komoře nebo pomocí přístroje pro měření 

vlhkosti dřeva) nesmí překročit rovnovážnou hodnotu 6 

až 12 hmotn. %. Spáry, trhliny a otvory se uzavřou 

akrylátovým tmelem. 

 

Dodržujte pokyny uvedené u používaných výrobků. 

 

Před aplikací SOLOPLANu-FA zkontrolujte zralost 

podkladu pomocí CM-přístroje. Obsah vlhkosti nesmí 

překročit u 

- cementových potěrů 2,0 %, 

- potěrů pojených síranem vápenatým bez podlahového 

topení 0,5 %, 

- potěrů pojených síranem vápenatým s podlahovým 

topením 0,3 %. 

Proveďte CM-měření dle aktuálního pracovního návodu 

FBH-AD v odborné informaci „Koordinace rozhraní 

vrstev u vytápěných podlahových konstrukcí“. 

 

Zpracování: 

1. Podklad napenetrujte ASO-Unigrundem a nechte 

zaschnout. Cementové potěry a potěry pojené 

síranem vápenatým penetrujte ASO-Unigrundem 

zředěným vodou v poměru 1 : 1. Alternativně lze 

k penetraci použít ASO-Unigrund-GE nebo ASO-

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

Dřevěné podklady se penetrují dvakrát neředěným 

ASO-Unigrundem-S. 

2. Do nádoby nalijte 6,0–6,3 l čisté vody a přisypte 25 

kg SOLOPLANu-FA. Pomocí míchadla (max. 600 

ot./min.) smíchejte na homogenní hmotu. 

Doporučujeme míchat při rychlosti cca 500–600 

ot./min. pomocí míchadla Collomix typ KR140 nebo 

KR160. 

3. Nalijte SOLOPLAN-FA na napenetrovaný podklad a 

rovnoměrně rozprostřete po povrchu vhodným 

nástrojem (stěrkou na plochy, hladítkem apod.) 

během doby zpracovatelnosti tak, aby požadovaná 

tloušťka vrstvy byla aplikovaná pokud možno 

v jednom pracovním kroku. 
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Ještě tekutou vrstvu přejeďte ostnatým válečkem, 

aby se povrch odvzdušnil a aby se výrazně podpořil 

rozliv. 

4. Tuhnoucí materiál chraňte před rychlým úbytkem 

vody způsobeným např. vysokou teplotou v 

místnosti, přímým slunečním zářením a průvanem! 

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu při 

zpracování a během následujícího týdne nesmí 

poklesnout pod +5 °C. 

5. Kvalitu povrchu a nasákavost zlepšíte přebroušením 

po 12-24 hod., použijte brusné zrno velikosti 40 

nebo 60. 

 

Podklad Penetrace 

 

Potěry pojené síranem 

vápenatým  

ASO-Unigrund-S  

(zředěný vodou v poměru 1 : 1) 

ASO-Unigrund-GE  

ASO-Unigrund-K  

(zředěný vodou v poměru 1 : 3) 

 

Cementové potěry 

ASO-Unigrund-S  

(zředěný vodou v poměru 1 : 1) 

ASO-Unigrund-GE  

ASO-Unigrund-K  

(zředěný vodou v poměru 1 : 3) 

Dřevěné podklady 

(přišroubované), např. 

OSB desky, palubkové 

podlahy, dřevotřískové 

desky V100 

 

dvě vrstvy 

 

ASO-Unigrund-S 

Pevné keramické 

obklady 

ASO-Unigrund-S nebo ASODUR-SG2* 

Terrazzo ASODUR-GBM* nebo ASODUR-SG2* 

* Napenetrovaný podklad se posype křemičitým pískem frakce 0,5–

1,0 mm s přebytkem písku. Po zreagování (cca za 16 hod. 
*1

) se 

přebytečný písek smete nebo odsaje. 

 

Rozměry obkladů na vrstvě SOLOPLANu-FA 

Dřevěné podklady s vrstvou SOLOPLANu-

FA tloušťky 10 mm, bez desek STEPBOARD 
Max. 30 x 30 cm 

Dřevěné podklady s vrstvou SOLOPLANu-

FA s deskami STEPBOARD tloušťky 4, 9 a 

15 mm 

Max. 40 x 40 cm 

SOLOPLAN-FA na minerálních 

podkladech 

Formát dlažby je 

bez omezení  

 

 

Důležitá upozornění: 

 Před položením podlahových krytin musí být 

vyrovnávací vrstva úplně proschlá, doporučujeme 

provést měření vlhkosti CM metodou.

 

 

 

 

 Zajistěte dostatečné odvětrávání dřevné podlahy ze 

spodní strany, např. pomocí větracích otvorů nebo 

připevněním speciálních lišt s větracími otvory. To 

platí zejména v případě pokládání parotěsných 

podlahových krytin. 

 Spodní konstrukce dřevěné podlahy musí být trvale 

suchá, aby se zamezilo škodám způsobených 

vlhkostí, např. vzniku hniloby či růstu plísní. 

 Příliš rychlý úbytek vody (vytápěné místnosti nebo 

silně savé podklady) může vést ke vzniku trhlin. 

 Při aplikaci SOLOPLANu-FA větrejte, během 

zpracování a vytvrzování je třeba zabránit působení 

přímého slunečního záření a průvanu. Teplota v 

místnosti a podlahy musí být při zpracování a 

během následujícího týdne min. +5 °C. V prvních 3 

dnech není povoleno používat odvlhčovače 

vzduchu! 

 Pro kvalitu podlahové stěrky jsou rozhodující 

vlastnosti podkladu. Nasákavé podklady zhoršují 

rozlivnost, proto je třeba podklad pečlivě připravit, 

očistit a napenetrovat. 

 Stará lepidla na bázi sulfitového výluhu se musí 

úplně odstranit! 

 Malá množství vodou rozpustných lepidel na 

podlahové krytiny (plošný podíl < 25 %/m
2
) je možno 

na podkladu ponechat. Podklad očistěte, 

napenetrujte ASODURem-SG2 a posypte 

křemičitým pískem frakce 0,5–1,0 mm s přebytkem 

písku, po zreagování nespojený písek odsajte. 

 Stará voděodolná lepidla odstraňte mechanicky, 

povrch očistěte a napenetrujte ASODURem-GBM 

nebo ASODURem-SG2, posypte křemičitým pískem 

frakce 0,5–1,0 mm s přebytkem písku, po 

zreagování nespojený písek odsajte. 

 Dodržujte předepsané množství záměsové vody. 

Příliš velké množství vody vede k rozměšování, 

následkem toho povrch nemá dostatečnou pevnost 

a mohou ve zvýšené míře vzniknout trhliny a dutiny. 

Vrstvy s nedostatečnou pevností je nutno 

mechanicky odstranit. 

 Potěry z litého asfaltu třídy tvrdosti IC10 lze 

vyrovnávat SOLOPLANem-FA tloušťky vrstvy do 5 

mm, po předchozím napenetrování ASO-

Unigrundem-S. Pokud povrch potěru z litého asfaltu 

není dostatečně zdrsněn pískem, napenetrujte ho 

ASODURem-GBM a posypte křemičitým pískem 

frakce 0,5–1,0 mm. 

 Spáry na okrajích, v poli, dilatační spáry mezi 

budovami a jiné dilatační spáry je třeba převzít příp. 

vytvořit na k tomu určeném místě a uzavřít vhodným 

způsobem, např. izolační páskou RD-SK50. 
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 Podklad s hrubými póry zvyšuje spotřebu materiálu! 

 Vysoké teploty urychlují, nízké teploty zpomalují 

tuhnutí materiálu. 

 Dodržujte aktuální předpisy, např. : 

DIN 18157  

DIN 18365 

 DIN 18352 

 DIN 18560 

 DIN EN 13813 

DIN 1055 

BEB-záznamové listy vydané Spolkovým svazem 

Potěry a podlahové krytiny (Bundesverband Estrich 

und Belag e.V.) 

Odborná informace „Koordinace rozhraní u 

vytápěných podlahových konstrukcí“ 

ZDB-záznamové listy vydané odborným svazem 

německého řemesla obkladačů: 

[*1] „Izolace ve spojení s obklady a dlažbami“ 

[*2] „Pokládka dlažby na potěry pojené síranem 

vápenatým“ 

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

[*5] „Keramické obklady a desky, přírodní kámen a 

betonové dlaždice na cementem pojených 

podlahových konstrukcích s izolačními vrstvami“ 

[*6] „Keramické dlažby a desky, přírodní kámen a 

betonové dlaždice na vytápěných cementem 

pojených podlahových konstrukcích“ 

[*9] „Výškové rozdíly“ 

[*10] „Tolerance“ 

 

 

 

 

 

 Používejte pouze čisté nářadí a čistou vodu! 

 Dodržujte pokyny v Technických listech používaných 

materiálů! 

 

 

Dbejte pokynů v platném Bezpečnostním listu dle 

směrnic ES!  

GISCODE: ZP1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Informace o úrovni emisí těkavých organických látek  

  do ovzduší v místnosti, které jsou nebezpečné 

  z hlediska toxicity při vdechování, na stupnici od třídy 

  A+ (velmi nízký podíl emisí) až C (vysoký podíl emisí). 

 

 

 

 

 

 

 


