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TECHNICKÝ LIST 02.11-cze 
VYROVNÁVACÍ HMOTY 

 
TLAKOLIN 
podlahová vyrovnávací hmota 
 
1. Popis, použití 

TLAKOLIN je vnitřní samorozlévací vyrovnávací hmota, vyrobená na bázi vylepšených hy draulických pojiv. 
Používá se k jemnému vyrovnávání (max. tlouš ťka 3 mm) r ůzných druh ů cementových podlahových povrch ů 
(cementový pot ěr, beton, teraco apod.) p řed lepením textilních, plastových (nap ř. linoleum) a jiných 
podlahových krytin v obytných objektech, kde užitné zatížení podlah nepřesahuje 150 kg/m2. Lepení krytiny je 
možné již 3 dny po nanesení vyrovnávací hmoty. 
 
2. Barevné odstíny, balení 

papírové pytle 5 a 20 kg 

 
3. Technické údaje 

hustota - maltová směs  
připravená k nanášení 
(kg/dm3) 

~ 1,88 
 
 

tloušťka nanesené vrstvy 
(mm) 

max. 3,0  
 

doba zpracovatelnosti připravené směsi 
T = +20 ºC, rel. vlhk. vzduchu = 65 % 
(minut) 

~30 
 

dosažení pochůznosti ~ 12    
 

doba schnutí  
T = +20 ºC, rel. vlhkost  
vzduchu = 65 %   
(hodin) 

vhodná k dalším 
úpravám 

~ 3  

pevnost v tlaku  
 (MPa) 

> 25 ,0 
 

přídržnost ke standardnímu betonu 
EN 24624  
(MPa) 

> 0,7 
 

 
 
hlavní složky: cement, polymerní pojivo, kalcitová plniva, celulóza 
 
4. Příprava podkladu 

Podkladem mohou být všechny cementové podlahové povrchy (cementový potěr, beton, teraco apod.) pokud jsou 
pevné, suché a čisté, bez uvolněných částic, prachu, mastnot a jiných nečistot. Nové podklady musí být nejméně jeden 
měsíc staré (platí pro normální podmínky: T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %), ze starých podkladů zbroušením, 
seškrábáním, opálením apod. odstraníme všechny uvolněné nátěry; pevně držící nátěry, které nelze odstranit, pouze 
vhodným způsobem zdrsníme. Z teraca je nutno odstranit leštěnku nebo jiné vrstvy - nejlépe horkou vodou nebo párou.   
 
Před aplikací TLAKOLINU podklad obvykle jen důkladně navlhčíme, velmi savé podklady (např. starý, velmi suchý 
beton) zejména za podmínek rychlého schnutí natřeme ředěnou AKRIL EMULZÍ (AKRIL EMULZE : voda = 1 : 1), 
spotřeba emulze 90 – 100 g/m2, nanášení štětcem, válečkem nebo stříkáním. V obou případech se vyrovnávací hmota 
nanáší přímo na vlhký podklad.  
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5. Příprava vyrovnávací hmoty k nanášení 

Suchou směs za stálého míchání vsypeme do odměřeného množství vody (1 l vody na 3 – 4 kg suché směsi). Když je 
hmota homogenní, necháme ji 10 minut stát a znovu dobře promícháme. Pokud je potřeba, můžeme přidat ještě trochu 
vody.  
 
Připravená směs je zpracovatelná cca 30 minut.   
 
6. Nanášení vyrovnávací hmoty 

Hmota se rozlije po podlaze a rozprostře se nerezovým hladítkem tak, aby tloušťka nepřesahovala 3 mm. Nanesenou 
hmotu za nepříznivých podmínek chráníme před příliš rychlým vysycháním a nejméně jeden den ji ošetřujeme vlhčením 
vodou.   
 
Pevnost a vlhkost nanesené vyrovnávací hmoty je nutno před lepením podlahových krytin prověřit. Lepení krytiny je 
možné až tehdy, když množství vlhkosti ve vyrovnávací hmotě klesne pod 5 % (měřeno kontaktním vlhkoměrem), za 
normálních podmínek (T = +20 ºC, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) je to přibližně 3 dny po aplikaci. Povrch vyrovnávací 
hmoty před lepením krytiny obvykle zbrousíme jemným brusným kamenem nebo vhodným brusným papírem. Broušení 
provádíme ručně nebo strojně, při strojním broušení doporučujeme použít odsávací zařízení, kterým odstraníme 
prachové částice.   
 
Nanášení omítky je možné pouze za vhodných mikroklimatických podmínek: teplota vzduchu a stěnového podkladu 
musí být v rozmezí +5 °C až +35 °C, relativní vlhko st vzduchu nejvýše 80 %.  
 
Přibližná resp. průměrná spotřeba: 
TLAKOLIN       ~ 1,0 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 mm 
 
7. Čišt ění nářadí, nakládání s odpadem  

Nářadí ihned po použití důkladně omyjte vodou. 
 
Nepoužitou suchou směs lze uchovat v dobře uzavřeném balení pro případné opravy nebo pozdější použití. 
Nepoužitelné zbytky smíchejte s vodou a po vytvrzení je uložte na skládku stavebního (klasifikační číslo: 17 09 04) 
nebo komunálního (klasifikační číslo 08 01 12) odpadu. 
 
Očištěné obaly lze recyklovat. 
 
8. Pokyny pro bezpe čné zacházení 

Vedle obecných pokynů a předpisů pro bezpečnost stavebních resp. podlahářských prací dbejte i na to, že výrobek 
obsahuje cement a je proto zařazen mezi nebezpečné přípravky (výstražný symbol: Xi DRÁŽDIVÝ). Obsah chromu 
(Cr 6+) je nižší než 2 ppm (2 mg/kg). 
 
Ochrana dýchacích cest: v případě zvýšené prašnosti použijte ochrannou masku. Ochrana rukou a těla: pracovní oděv, 
při dlouhodobějším a opakovaném kontaktu s kůží preventivně používejte ochranný krém a ochranné rukavice.  
 
PRVNÍ POMOC: 
Při styku s kůží: odstraňte potřísněný oděv, omyjte kůži vodou a mýdlem. Při zasažení očí: promývejte oči velkým 
množstvím čisté vody (10 - 15 minut) při násilně otevřených víčkách; je-li třeba, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: 
postižený nechť vypije několikrát menší množství vody, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 
 

výstražný symbol      
         Xi 
  
 
 
 
 
  DRÁŽDIVÝ 
 
  OBSAHUJE CEMENT 
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specifická rizikovost 
a standardní pokyny 
pro bezpečné 
nakládání 

 
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 omývejte okamžitě velkým množstvím vody. 
S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. 
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.  

 
9. Skladování, p řepravní podmínky a trvanlivost 

Během přepravy chraňte výrobek před vlhkostí. Skladujte v suchých a větraných prostorech, mimo dosah dětí! 
 
Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení: 12 měsíců pro 5kg resp. 6 měsíců pro 20 kg 
balení. 
 
10. Kontrola kvality, záruky 

Jakostní charakteristiky výrobku jsou dány interními výrobními specifikacemi a slovinskými, evropskými a jinými 
normami. Dosahování deklarované nebo předepsané úrovně kvality je průběžně ověřováno ve vlastních laboratořích, 
občasně také v Zavodu za gradbeništvo v Lubljani a jiných tuzemských a zahraničních nezávislých odborných 
zařízeních. Zajišťuje ho také v JUBU řadu let zavedený systém řízení a kontroly stálosti kvality ISO 9001. Při výrobě 
produktu jsou přísně dodržovány slovinské a evropské normy z oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, což je doloženo certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001. 
 
11. Ostatní informace 

Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při použití výrobku byly 
dosaženy optimální výsledky. 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. 

 
Označení a datum vydání: TRC-187/10-gru-tor-cze , 31.01.2010 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
JUB a.s.  
 
Masarykova 265 
399 01 Milevsko 
Česká republika 
 
T: +420 382 521 187 
F: +420 382 521 810 
E: jub@jub.cz 
I: www.jub.cz 

Výrobce tohoto materiálu je držitelem certifikátů  
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 

 


