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TLAKOLIN 
podlahová vyrovnávací hmota  

 

HOBI BETON 
drobnozrnná betonová sm ěs 

 

 
 

 

 
 

 

Popis a oblast použití  
TLAKOLIN je samorozlévací 
tenkovrstvá podlahová 
vyrovnávací hmota, určená pro 
vnitřní práce. Maximální tloušťka 
nanesené vrstvy je cca 3 mm. 
Používáme ji k přípravě resp. 
jemnému uhlazování různých 
druhů podlahových povrchů 
obsahujících cementové pojivo 
(cementové potěry, beton, 
teraco, apod.) před lepením 
textilních, plastových (linoleum, 
pryž, apod.) a jiných podlahových 
krytin v obytných objektech, kde 
užitné zatížení podlahy 
nepřesahuje 150 kg/m2. Za 
normálních podmínek je lepení 
krytiny možné již 3 dny po 
nanesení vyrovnávací hmoty. 
Ochrana pochůzných povrchů, 
vyrovnaných TLAKOLINEM, 
pouze podlahovými nátěry není 
přípustná. 
Složení:  cement, minerální 
plniva do 150 µm, organické 
přísady. 
Barva: světle šedá 
Vhodné podklady:  
Podkladem mohou být jakékoli 
podlahové povrchy, obsahující 
cementové pojivo (cementové 
potěry, beton, teraco apod.). 
Podklad musí být dostatečně 
pevný, suchý a čistý, bez 
uvolněných prvků, mastnot a 
jiných nečistot. Nové podklady 
musí být alespoň jeden měsíc 
staré (uvedená doba schnutí platí 
pro tzv. normální povětrnostní 
podmínky: T = +20ºC, rel. vl. = 
65%). Staré podklady, které již 
dříve byly natřeny některým z 
podlahových nátěrů, zbavíme 
všech uvolněných vrstev. 
Odstraníme je seškrábáním, 
broušením nebo opalováním. 

Barevné nátěry, které drží pevně 
(nelze je odstranit), přiměřeně 
zdrsníme. Staré teraco zbavíme 
všech obkladů, leštidla a jiných 
nátěrů, nejlépe proudem horké 
vody nebo parou. 
 
HOBI BETON je průmyslově 
připravená suchá směs na 
výrobu menšího množství 
drobnozrnného betonu, který 
potřebujeme pro opravné a jiné 
práce v bytě, domě nebo kolem 
něj. Je vhodný na menší opravy 
betonových věnců, obrub a 
obrubníků, šachet, ale i 
betonových podlah a silnějších 
cementových potěrů, zvláště při 
přestavbě, renovaci nebo nové 
výstavbě různých podlahových 
instalačních vedení. Použít ho 
lze jako lepící maltu k lepení 
betonových a kamenných 
podlahových desek. Smícháním 
s vápenným hydrátem a písčitým 
plnivem (zrnitost 0 až 4 mm nebo 
0 až 8 mm) můžeme z HOBI 
BETONU připravit i kvalitní maltu 
na menší zednické práce (zdění 
nebo omítání). 
Složení:  cement, minerální 
plniva do 3 mm, organické 
přísady. 
Barva: světle šedá 
Vhodné podklady:  
Podklad musí být pevný, suchý a 
čistý, bez uvolněných prvků, 
prachu, vodou rozpustných solí a 
mastných povlaků. 
 
Příprava vyrovnávací hmoty  
TLAKOLIN 
Suchou směs nasypeme za 
stálého míchání do vyměřeného 
množství vody (na 1 l vody 
smícháme přibližně s 3 až 4 kg 

suché směsi). Až získáme 
homogenní směs, necháme ji 10 
minut stát, pak ji opět důkladně 
promícháme. Podle potřeby 
můžeme přidat ještě trochu vody. 
 
HOBI BETON připravíme tak, že 
do suché směsi zamícháme 
přibližně 14% vody (0,7 l na 5 kg 
resp. 3,5 l na 25 kg suché 
směsi). Směs mícháme 
v míchačce nebo elektrickým 
míchadlem ve vhodné plastové 
nádobě. Menší množství 
namícháme ručně zednickou lžící 
ve vhodné nádobě nebo lopatou 
na přiměřeně zabezpečené 
podlaze. 
Ze suché směsi HOBI BETONU 
lze připravit i kvalitní 
nastavovanou maltu pro menší 
zednické práce (malta pro zdění 
nebo omítání). K tomuto účelu 
přidáme do suché směsi HOBI 
BETONU ještě vápenný hydrát a 
písčité plnivo (zrnitost 0 až 4 mm 
nebo 0 až 8 mm) 
 
Nanášení vyrovnávací 
hmoty 
Teplota p ři nanášení 
Nanášení vyrovnávacích hmot je 
možné pouze za vhodných 
povětrnostních resp. 
mikroklimatických 
podmínek: teplota vzduchu a 
podkladu nesmí být nižší než 
+5ºC ani vyšší než +35ºC, rel. vl. 
< 80%. 
 
TLAKOLIN 
Nové podklady před nanášením 
TLAKOLINU obvykle pouze 
navlhčíme vodou. Velmi savé 
podklady, především staré 
vysušené betony, natřeme 
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rozředěnou AKRIL EMULZÍ 
(AKRIL EMULZE : voda = 1 : 1, 
spotřeba emulze přibližně 100 
g/m2). Vyrovnávací hmotu vždy 
nanášíme na vlhký povrch. 
Hmotu rozlijeme na podlahu a 
rozetřeme ocelovým hladítkem 
tak, aby tloušťka nanesené vrstvy 
nepřesahovala 3 mm.  
Za nevhodných povětrnostních 
podmínek (sucho, teplo) 
nanesenou hmotu chráníme před 
příliš rychlým vysycháním a 
kropíme ji alespoň jeden den po 
nanášení vodou. Pevnost a 
vlhkost nanesené vyrovnávací 
hmoty musíme před lepením 
podlahových obkladů vždy 
prověřit. 
Lepení obkladů je možné až 
tehdy, kdy vlhkost vyrovnávací 
hmoty je menší než 5 % (vlhkost 

měříme kontaktním 
vlhkoměrem!), za normálních 
podmínek (T = +20ºC, rel.  
vl. = 65%) je to přibližně 3 dny po 
nanášení. Povrch vyrovnávací 
hmoty před lepením podlahových 
obkladů obvykle zbrousíme. 
Spot řeba:  cca 1,0 kg suché 
směsi na m2 (údaj pro tloušťku 
nanesené vrstvy 1mm). 
 
HOBI BETON 
Abychom dosáhli lepší 
přídržnosti nového betonu ke 
starému podkladu, impregnujeme 
styčné plochy “spojovacím 
můstkem“ (vyrobený z AKRIL 
EMULZE, cementu a říčního 
písku – technický list 01). 
V jednodušších případech 
spojovací plochu den před 

nanášením HOBI BETONU 
dobře navlhčíme. 
Připravenou betonovou směs 
nanášíme lopatou nebo 
zednickou lžící. Povrch 
vyrovnáme dřevěným nebo 
ocelovým hladítkem, případně 
delší latí. V teplém a suchém 
počasí povrch betonu den až dva 
po zabetonování ošetřujeme 
kropením. Položení různých 
podlahových dlažeb můžeme 
provést současně s 
vybetonováním podlahové 
mazaniny tak, že je ukládáme  
přímo do čerstvé betonové  
hmoty (velmi savé dlaždice  
předem namočíme ve vodě). 
 
Spot řeba:  cca 17,5 kg suché 
směsi na m2 (údaj pro tloušťku 
nanesené vrstvy 1cm).

 
Technické údaje  TLAKOLIN  HOBI BETON 
Husto ta malty  
(kg/l) cca 1,88 cca 2,10 

Tlouš ťka nanesené vrstvy  do 3 mm 1 až 5 cm 
Doba zpracovatelnosti  cca 30 minut cca 90 minut 
Pochůznost  
(20°C, 65 % rel. vl.) cca 12 hodin cca 48 hodin 

Následující úprava  
(20°C, 65 % rel. vl.) cca 3 dny min. 28 dní 

Přídržnost k betonu  
EN 24624 (N/mm 2) > 0,70 > 1,5 

Pevnost v tlaku (N/mm 2) > 25,0 > 20,0 
 
 
  Skladování, balení 

Vyrovnávací hmota Balení 
Trvanlivost p ři skladování 
v origináln ě uzav řeném a 
nepoškozeném balení 

TLAKOLIN papírové pytle    5 kg, 20 kg nejméně   9 měsíců (5 kg) 
nejméně   6 měsíců (20 kg) 

HOBI BETON papírové pytle    25 kg nejméně   6 měsíců 
 
 



 

 PODLAHOVÉ VYROVNÁVACÍ HMOTY  
 
 
 

 
 

 3 

technický list 03  

Nakládání s odpadem  
V zatvrdlém stavu se s maltovou 
směsí nakládá jako se 
stavebním odpadem  
s klasifikačním číslem 17 09 04.  
 
Čist ění nářadí 
Nářadí ihned po použití důkladně 
omyjte vodou. 
 
Bezpečnost p ři práci  
Dbejte na obecná pravidla a 
předpisy pro bezpečnost při 
stavebních, resp. fasádních a 
malířských pracích a berte ohled 
na to, že vyrovnávací hmoty 
obsahují cement a jsou zařazeny 
mezi nebezpečné p řípravky , 
označené symbolem Xi, 
DRÁŽDIVÝ. 
Obsah chromu (Cr 6 +) méně 
než 0,0002% - 2 ppm (vyhláška 
č. 221/2004 Sb) 

 
R 36/38 Dráždí oči a kůži. 
R 41 Nebezpečí vážného 
poškození očí. 
S 2  Uchovávejte mimo dosah 
dětí. 
S 24/25 Zamezte styku s kůží a 
očima. 
S 26 Při zasažení očí okamžitě 
důkladně vypláchněte vodou a 
vyhledejte lékařskou pomoc. 
S 28 Při styku s kůží okamžitě 
omyjte velkým množstvím vody. 
S 37/39 Používejte vhodné 
ochranné rukavice a ochranné 
brýle nebo obličejový štít. 
Viz bezpečnostní list! 
S 46 Při požití okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc a 
ukažte tento obal nebo označení. 
 
 
Viz bezpečnostní list! 

 
Zdravotní nezávadnost  
Na základě výzkumů Ústavu pro 
zdravotní péči v Mariboru nejsou 
suché vrstvy VYROVNÁVACÍCH 
HMOT zdraví škodlivé. 
 
Kontrola kv ality  
ISO 9001 a ISO 14001 se 
průběžně ověřují ve vlastních 
laboratořích a občasně také v 
různých nezávislých odborných 
zařízeních v různých evropských 
zemích. 
 
Návaznost na další výrobky 
JUB 
Viz technický list: 
01 Základní nátěry 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při 
použití výrobku byly dosaženy optimální výsledky. Mezi výrobky různých výrobních šarží mohou být 
z důvodu různě zbarvených přírodních plniv menší rozdíly v barevných odstínech, což však nemůže 
být předmětem reklamace.  
Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo z důvodu 
nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost.  
 
Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo 
možných pozdějších změn a doplňků. Změna: únor 2006 . 
 
Výrobce: JUB kemična industrija d.d., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVINSKO 
Generální zastoupení a distributor pro ČR:  JUB a.s., Masarykova 265, 399 01 Milevsko, tel. 382 521 187, http://www.jub.cz 

 

 
 


