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SPECIFIKACE

FLOORPACT® je samonivelační litý materiál na bázi cementu, jemnozrnného kameniva (maximální zrno: Dmax

POUŽITÍ

FLOORPACT® je vhodný pro všechny typy interiérových podlah ve všech typech budov od rodinných domů

VÝROBA
A DOPRAVA

FLOORPACT® je vyráběn v moderních automatizovaných betonárnách zajišťujících konstantně vysokou kvalitu

8 mm), plniva a dalších speciálních přísad. FLOORPACT je vyráběn a dodáván ve třech pevnostních třídách 20, 25,
a 30 MPa v souladu s normou ČSN EN 13 813 – Potěrové materiály a podlahové potěry. Tloušťka vrstvy potěru se pohybuje v rozmezí 45 mm až 65 mm.

přes administrativní objekty, objekty občanské vybavenosti až po průmyslové haly. FLOORPACT je díky cementové bázi vhodný pro použití v trvale vlhkém prostředí. Je proto ideálním řešením zejména pro rekonstrukce
starších a historických objektů, ale i pro použití v kuchyních, saunách apod.
Díky vynikajícím vlastnostem, zejména rovinatosti, je FLOORPACT vhodným podkladem pro všechny typy podlahových krytin a finálních podlahových vrstev (dlažby, stěrky, koberce, parkety, plovoucí podlahy, atd.).
FLOORPACT lze použít i jako finální vrstvy například v garážích, dílnách či technických místnostech.

a tekutost směsi.
K pokládce je FLOORPACT dopravován v autodomíchávači připravený k okamžitému použití. Volba kapacity
autodomíchávače podle potřebného množství materiálu případně vyčlenění vhodného počtu autodomíchávačů
zajišťuje optimalizaci dopravních nákladů a zároveň plynulost dodávky, která je důležitá pro kvalitní provedení.
Na místo uložení je FLOORPACT dopravován pomocí šnekových nebo pístových čerpadel s možností čerpání až
do vzdálenosti několika desítek metrů a výšky několika podlaží.
Doba zpracovatelnosti se pohybuje kolem 120 minut. Lze ji však podle potřeby prodloužit.
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POKLÁDKA
(LITÍ, VLNĚNÍ,
ZÁSTŘIK)

Snadná doprava na místo uložení, vysoká tekutost a samonivelační efekt materiálu FLOORPACT® umožňuje dosáhnout vysoké rychlosti pokládky (až 800 m2/den) s 3–5 pracovníky.
Po nalití směsi a dosažení odpovídající výšky vrstvy probíhá zpracování pomocí speciální natřásací
hrazdy. Křížové zvlnění směsi hrazdou zajišťuje dokonalé zatečení, odvzdušnění směsi a dosažení optimální nivelety a rovinatosti povrchu. Správnost nivelety je nepřetržitě kontrolována laserovým nivelačním přístrojem.
Bezprostředně po dosažení požadované rovinatosti je aplikován postřik proti nadměrnému vysychání potěru.
Současně s pokládkou jsou v určených rozestupech (až od 35 m2) umístěny speciální dilatační pásky zamezující poruchám potěru.

ZRÁNÍ
A DOKONČOVACÍ
PRÁCE

Podlaha FLOORPACT® je pochozí již po 24–48 hodinách, zatížení je možné po 5–10 dnech. Potěr je první
4 dny po aplikaci nutné chránit před průvanem a přímým slunečním zářením. Pokud bude na FLOORPACT
pokládána následná nášlapná vrstva vyžadující soudržnost s potěrem, je třeba povrch nejdříve po 7 dnech
přebrousit.

VÝHODY
PODLAH
FLOORPACT®

Možnost použití ve vlhkém prostředí
Oproti anhydridovým litým podlahám na bázi sýranů je
FLOORPACT možné použít i v trvale vlhkém prostředí.
Je proto velmi vhodný například při rekonstrukcích objektů
bez dokonalé hydroizolace.
Rychlá a snadná pokládka
Vysoká tekutost směsi FLOORPACT a možnost dopravy čerpadlem umožňuje ve srovnání s tradičními potěry výrazně
rychlejší pokládku (až 800 m2/den) při nižším počtu pracovníků. Pokládka probíhá ve stoje, odpadá pracné rovnání
a zahlazování v kleče.
Menší pracnost (samonivelační efekt)
Vysoká tekutost směsi a použití široké natřásací hrazdy umožňuje rychlé dosažení ideálně rovinatého povrchu, a to bez nároku na vysokou kvalifikaci a zručnost provádějících pracovníků.
Odpadá vyztužení
Vysoká pevnost litých potěrů FLOORPACT umožňuje realizaci bez vyztužení pomocí ocelových sítí. Odpadá tak
složitá manipulace a zdlouhavá příprava armovacího materiálu. Snižují se náklady a riziko nesprávného provedení
výztuže. Naopak tam, kde to situace vyžaduje, je možné
armaturu použít, což starší anhydridové potěry neumožňují.
Redukce tloušťky konstrukce
Oproti tradičním betonovým stěrkám umožňuje FLOORPACT
redukovat tloušťku konstrukce na nezbytné minimum.

Snižuje se tak materiálová náročnost a zatížení stropních
konstrukcí.
Plynulý přestup tepla z podlahového topení
Vysoká tekutost směsi FLOORPACT zaručuje dokonalé obalení trubek podlahového topení. To spolu se zmenšenou
tloušťkou zajištuje lepší a pružnější přenos tepla z podlahového topení.
Snadná pokládka finálních vrstev
Ideálně rovný a kvalitní povrch v celé ploše podlahy
FLOORPACT není třeba pro běžné podlahoviny dále upravovat, což přináší výrazné časové a finanční úspory při
provádění dalších vrstev (stěrky, apod.).
Zkrácení a zjednodušení výstavby
Jednoduchá příprava, velmi rychlá pokládka a pochůznost
podlahy FLOORPACT již po 24 hodinách bez nutnosti kropení a další péče o potěr umožnuje velmi záhy pokračovat
v dalších stavebních pracích.
Nulové nároky na vybavení staveniště
Lité potěry FLOORPACT nevyžadují složitou přípravu staveniště. Není nutná vodovodní ani elektrická přípojka.
Odpadá potřeba strojního vybavení, například stavebního
výtahu, včetně nákladů a problémů spojených s provozem
a údržbou tohoto vybavení.
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Lovosice
Dobříň
Vysočany

Mělník
Praha

Praha – Lipence
Benešov

Vrchlabí
Ml. Boleslav

Jaroměř

Smiřice
Hradec Králové
Čeperka
Pardubice
Čáslav
Ústí nad Orlicí
Prachovice
Litomyšl

Havlíčkův Brod
Ledeč nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
Jihlava

Velké Meziříčí
Brno

cement
hlavní sídlo společnosti

ŠIROKÁ
DOSTUPNOST
TECHNICKÁ
PODPORA
A KONZULTACE

štěrkopískovny

Nezanedbatelnou výhodou materiálu FLOORPACT je vysoká regionální
dostupnost umožněná výrobou v husté síti betonáren Holcim.

V případě dotazů využijte následujících kontaktů:
Tomáš Blažek – produktový specialsta Floorpact
a obchodní zástupce, oblast Vysočina
602 471 959, floorpact@floorpact.com
Zdeněk Zákoutský – regionální manažer, oblast východ
602 134 990, zdenek.zakoutsky@holcim.com
Jan Vlček – regionální manažer, oblast západ
602 412 911, jan.vlcek@holcim.com
Roman Ďurčák – regionální manažer, oblast Vysočina
724 513 528, roman.durcak@holcim.com

Holcim (Česko) a.s., člen koncernu
Tovární ul. 296
538 04 Prachovice
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