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SOLOCRET-15 Výrobok č.: 2 05437
Stabilná stierková hmota - rýchlo tvrdnúca  
 
 
Vlastnosti: 

 
SCHOMBURG GmbH & Co. KG 

Aquafinstraße 2-8 
D-32760 Detmold 

EN 13813 CT-C25-F4 
SOLOCRET-15 

Cementová stierková hmota pre 
podlahy vo vnútorných a vonkajších 

priestoroch 

• pre interiér a exteriér 
• zušľachtená polymérnymi 

prísadami 
• nízke zmrašťovanie 
• rýchlo tuhnúca 
• pre steny, stropy, podlahy 
• pre hrúbky vrstiev od  

2 do 15 mm 
• veľmi dobrá spracova-

teľnosť Trieda reakcie  
na oheň A1 / A1fl

 
Oblasti použitia: 
Pre vyrovnanie a prestierkovanie nerovných 
minerálnych podkladov na stenách, stropoch a 
podlahách, na ktorých sa následne bude 
realizovať hydroizolácia a / alebo pokladanie 
obkladových prvkov. Možnosť použitia pod 
hydroizoláciu taktiež v bazénoch alebo v exteriéri. 
 
Technické údaje: 
Základ: cement, kamenivo, prísady 
Farba:  sivá 
Sypná hmotnosť: 1,4 kg/dm3

Čas spracovateľnosti *): 30 minút 1) 

Pochôdzny *): po cca. 4 hodinách 
Pevnosť v ťahu pri  
ohybe a v tlaku *): 4,0 / 25 N/mm2 po 28 dňoch 1) 

Teplota podkladu:  + 5 °C až + 25 °C 
Čistenie náradia: v čerstvom stave vodou 
Spotreba: cca. 1,5 kg/m2/mm hrúbky 

vrstvy 
Dodávané balenia: 6 kg a 25 kg vrecia  
Skladovanie: v chlade a suchu, min. 6 

mesiacov v originálnych 
uzavretých baleniach; otvo-
rené balenia spotrebujte 
v krátkom čase 

*)  Uvádzané hodnoty platia pri 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu. 
 
Podklad: 
Minerálny podklad musí byť suchý, únosný, pevný, 
drsný a zbavený látok, ktoré by pôsobili ako 
separačná vrstva. Podklad musí zodpovedať 
únosnosti pre zaťaženia podľa DIN 1055. 
Separačné látky, cementová kaša a pod. sa musia 
mechanicky odstrániť vhodným postupom, napr. 
otrýskaním alebo frézovaním. Zmrašťovanie 

podkladných konštrukcií by malo byť ukončené.   
Uvoľnené časti na povrchu sa odstránia až na 
pevné jadro. Silno nasiakavé podklady sa 
napenetrujú prípravkom ASO-Unigrund. V oblasti 
podláh sú vhodné betónové podklady DIN 1045,  
cementové potery podľa DIN 18560 s podlahovým 
vykurovaním alebo bez, taktiež rýchlo tvrdnúce 
cementové potery (napr. .ASO-EZ6-Plus). 
SOLOCRET-15 je vhodný taktiež pre použitie 
v exteriéri alebo v mokrých prevádzkach, pokiaľ sa 
ošetrí vhodnou systémovou hydroizoláciou 
SCHOMBURG. 
Pre posúdenie pokládkovej zrelosti podkladu je 
potrebné na podlahách zmerať pred aplikáciou 
SOLOCRETu-15 vlhkosť podkladu CM-prístrojom. 
Obsah vlhkosti CM pritom nesmie prekročiť 
nasledovné hodnoty:  
• ≤ 2,0 % u cementových poterov;  
• ≤ 0,5 % u anhydritových poterov bez podlahového 

vykurovania; 
• ≤ 0,3 % u anhydritových poterov s podlahovým 

vykurovaním. 
Skúška CM-prístrojom sa vykonáva podľa aktuálnych 
pracovných pokynov FBH-AD, koordinovaných 
technickou komisiou pre vykurované podlahové 
konštrukcie. 
 
Spracovanie: 
1. Podklad sa napenetruje prípravkom ASO-

Unigrund. 
2. SOLOCRET-15 sa zmieša s čistou vodou 

v čistom vedre až do dosiahnutia homogénnej 
hmoty. Zmiešavací pomer: 
4,75 – 5,0 vody : 25 kg SOLOCRETu-15 
Do čistého vedra sa najskôr naleje zámesová 
voda a pri intenzívnom miešaní (miešacie 
zariadenie s cca. 300 - 700 otáčkami za 
minútu) sa primieša SOLOCRET-15, až 
vznikne homogénna, stabilná, pastovitá 
stierková hmota. Čas miešania predstavuje 
cca. 3 – 5 minút.  
SOLOCRET-15 možno spracovávať pri teplote 
+20 °C min. 30 minút. 

3. SOLOCRET-15 sa nahodí murárskou lyžicou 
resp. sa nastierkuje na napenetrovaný 
podklad a následne sa v priebehu času 
spracovateľnosti zarovná vhodným náradím 
(sťahovacou latou). SOLOCRET-15 sa môže 

 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

v jedom pracovnom kroku naniesť celoplošne 
v hrúbke do 15 mm. 

4. Zahladenie navlhčenou špongiou alebo 
filcovým hladítkom a následne prípadne tiež 
kovovou stierkou sa zrealizuje po cca. 45 – 90 
minútach v závislosti od podkladu a okolitých 
podmienok na stavbe. Prípadné prestierkovanie 
SOLOCRETom-15 sa prevedie najlepšie, keď 
je prvá vrstva už pevná ale ešte tmavým 
sfarbením rozpoznateľne vlhká. Maximálna 
hrúbka vrstvy 15 mm sa nesmie prekročiť. 

5. Tvrdnúci SOLOCRET-15 sa musí ochrániť 
pred príliš rýchlou stratou zámesovej vody 
(napr. opakovaným kropením, resp. prekrytím), 
pred priamym slnečným žiarením, prievanom, 
ako aj pred vysokými teplotami ovzdušia. 
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu taktiež 
nesmie počas spracovania a počas 
nasledujúceho týždňa klesnúť pod +5°C. 
 

Dôležité upozornenia: 
 Pri stierkovaní SOLOCRETu-15 v tenkých 

vrstvách možno primiešaním prísady 
ASOPLAST-MZ predísť príliš rýchlej strate 
zámesovej vody z nanesenej malty (tzv. 
spáleniu). ASOPLAST-MZ sa zmieša s čistou 
vodou v pomere 1:5 a následne sa pridá 
k SOLOCRETu-15. 

 Ako penetrácia podkladu sa alternatívne 
k ASO-Unigrundu-GE môže použiť tiež ASO-
Unigrund-K (zmiešaný s vodou v pomere 1:3 
až 1:4).  

 Staré keramické obkladové prvky, ktoré sú 
pevne spojené s podkladom, sa môžu očistiť, 
prebrúsiť a následne opatriť základným 
náterom INDUFLOOR-IB 1240, ktorý sa 
v čerstvom stave sýto posype kremičitým 
pieskom. Po vytvrdnutí základného náteru sa 
prebytočný posypový piesok povysáva. 
Následne možno pristúpiť k prestierkovaniu 
povrchu SOLOCRETom-15. 

 Priamy kontakt medzi cementovou maltou a 
magnezitovým poterom spôsobí zničenie 
magnezitového poteru v dôsledku chemickej 
reakcie známej ako „horečnaté rozpínanie“. 
Zodpovedajúcimi opatreniami sa musí 
zamedziť spätnému prenikaniu vlhkosti 
z podkladu. Magnezitový podklad sa musí 
mechanicky zdrsniť a napenetrovať epoxidovým 
náterom INDUFLOOR-IB 2360 (cca. 250 g/m2) 

s pridaním max. 5 % vody. Po prestávke asi 
12 až 24 hodín pri +20 °C sa nanesie druhá 
vrstva náteru INDUFLOOR-IB 2360 (cca. 300 – 
350 g/m2). Táto druhá vrstva sa ešte v čerstvom 
stave celoplošne, sýto posype kremičitým 
pieskom zrnitosti 0,2 – 0,7 mm. Po ďalšej 
prestávke asi 12 až 16 hodín nasleduje aplikácia 
SOLOCRETu-15 v hrúbke max. 15 mm. 

 Pri anhydritových poteroch nesmie v čase 
aplikácie SOLOCRETu-15 obsah vlhkosti 
podkladu, meraný CM-metódou, prekročiť:  
• 0,5 % u podláh bez podlahového vykurovania; 
• 0,3 % u podláh s podlahovým vykurovaním.  
Povrch anhydritového poteru sa starostlivo 
napenetruje prípravkom Multi-Grundierung 
MG17 a po jeho úplnom uschnutí (asi po 12 – 
16 hodinách) sa aplikuje SOLOCRET-15 
v hrúbke max. 10 mm. Musí sa vylúčiť 
akékoľvek neskoršie zaťaženie poteru 
vlhkosťou.  

 V zmysle projektu je potrebné priznať resp. 
vytvoriť všetky okrajové škáry, dilatačné škáry 
a škáry polí. Toto je možné zabezpečiť napr. 
osadením „dištančných“ pásov RD-SK50. 
Kontrakčné (zmrašťovacie) škáry sa narežú 
hneď po vytvrdnutíSOLOCRETu-15. Za 
minimálnu hĺbku kontrakčnej škáry sa 
považuje 1/3 zrealizovanej hrúbky vrstvy. 

 Podklad s hrubými pórmi vyžaduje vyššiu 
spotrebu materiálu. 

 Vysoké teploty urýchľujú a nízke teploty 
spomaľujú proces vytvrdzovania. 

 K materiálu, ktorý tuhne, už nemožno za 
účelom zlepšenia spracovateľnosti pridávať 
vodu ani čerstvú maltu. Hrozí nebezpečenstvo 
nedostatočného nábehu pevností. 

 Neošetrované plochy chrániť pred pôsobením 
SOLOCRETu-15. 

 Je potrebné zohľadniť súvisiace platné normy 
ako napr.: 
DIN 18157   
DIN 18352  
DIN 18560 
DIN EN 13813  
DIN EN 13318 
DIN 1055  
Smernice Nemeckého spolku pre potery a 
povrchové úpravy (BEB). 

 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré prekračujú
rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému potvrdeniu. 

Odborná informácia „Smernica pre koordináciu 
projektantov, realizátorov podlahových 
vykurovaní a poterov“ 
Smernice Nemeckého centrálneho spolku pre 
stavebníctvo (ZDB): 
[*1] „Hydroizolácie spojené s obkladovými 

prvkami“ 
[*2] „Dlažby na anhydritových poteroch“ 
[*3] „Dilatačné škáry v obkladoch z dlaždíc a 

dosiek“ 
[*4] „Mechanicky vysoko zaťažiteľné dlažby“ 
[*5] „Obklady z keramických dlaždíc a platní, 

betónových obkladov alebo z prírodného 
kameňa na cementových poteroch nad 
tepelnou izoláciou (plávajúce podlahy)“ 

 
 

[*6] „Obklady z keramických dlaždíc a platní, 
betónových obkladov alebo z prírodného 
kameňa na cementom pojených 
podlahových konštrukciách s podlahovým 
vykurovaním“ 

[*7] „Vytváranie obkladov z dlaždíc a dosiek 
v exteriéri“ 

[*8] „Bazénové konštrukcie“ 
Smernica Nemeckej technickej komisie pre 
stavebné lepidlá (TKB): „Technický opis 
a realizácia cementových stierkových hmôt 
pre podlahy“ 

 
Dodržujte prosím platnú kartu bezpečnostných 
údajov ES! 
 

GISCODE: ZP1 
 

V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť.                
31/11 FNVS WKD/KK/MH

 


