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Rýchly poter  
SE 24 
(Schnellestrich SE24)  
 
 
 

 rýchlo tuhnúci poter  
 pokládka dlažby po 24 hod. 
   hotová namiešaná zmes 
   pre interiér aj exteriér 
 
 

Popis výrobku 

 
Hotová, namiešaná, suchá poterová zmes určená na 
zhotovovanie poteru. Vhodná pre ručné a strojné 
spracovanie. 
 

Použitie 

 
V interiéry a exteriéry,  
Vhodný na vytvorenie plávajúcich ako aj spriahnutých 
poterov, do priestorov so stredne veľkým vlhkostným 
režimom, (napr. kúpeľne, sprchy, balkóny, terasy). 
Nie je vhodný do priestorov s veľkým vlhkostným 
zaťažením, ako napr. priemyselné kuchyne, verejné 
sprchy, bazény a pod. Vhodný na podlahové 
vykurovanie. 
Po cca 24 hod. má zbytkovú vlhkosť 2% CM a je 
pripravený na pokládku dlažby a paropriepustných 
podlahových krytín. Pre ručné aj strojné spracovanie. 
Je vhodný aj ako poter pre podlahové vykurovanie 
bez použitia akýchkoľvek ďalších prísad.  
Je vhodný aj na pokládku betónovej dlažby, 
podlahových dosiek a pod. 
 
 

Balenie a skladovanie 

 
Balenie:  
25 kg vrece      56 vriec / 1 400 kg na palete 
 
 
Skladovanie:  
V suchu a chlade v nezmrznutom stave na drevených 
roštoch v neporušenom originálnom balení po dobu 
cca 9 mesiacov. 
 

 

Technické údaje 

 
Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %. 

Spotreba: cca 20 kg/m2/1cm  

Teplota spracovania:  > +5°C  

Teplota podkladu:   > +5°C 

Zrnitosť: 4 - 8 mm  

Pevnosť v tlaku (po 28 dňoch):     30 N/mm2 

Pevnosť v ťahu za ohybu (po 28 dňoch):  5 N/mm2 

Min. hrúbka: 45 mm  

Pochôdznosť: po cca 18 hod. * 

Pripravenosť na pokládku:  po cca 24 hod. * 

 
 
 
 

Skúšané podľa 

 
STN EN 13813 
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Spracovanie 

 
Pre prípravu na použitie a samotné použitie platia 
ustanovenia príslušných noriem. 
Pred začiatkom prác treba preskúšať pevnosť a 
rovinnosť podkladu a obsah vlhkosti v podklade 
podľa príslušných noriem. 
 
Podklad: 
Musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, 
nezmrznutý, zbavený prachu, nečistôt, olejov, 
mastnôt, tukov, všetkých separačných vrstiev 
a voľných častíc. Musí zodpovedať požiadavkám 
platných noriem. 
 
Vhodné ako poter na podklady ako sú: 
prosté izolačné betóny, tepelné - zvukové izolácie, 
minerálne vyrovnávacie vrstvy 

Nevhodné použitie: 
plasty, kov, drevo 
 
Miešanie: 
Zmes nasypte do čistej nádoby s predpísaným 
množstvom čistej studenej vody a rozmiešajte 
pomocou elektrického miešadla (cca 4 min.) do 
vytvorenia hladkej homogénnej hmoty. Murexin 

Rýchly poter SE 24 môžete pripraviť aj  pomocou 
samospádovej miešačky, kontinuálnej miešačky 
alebo miešačky s núteným pohybom. 
 

Spracovanie ako spriahnutý poter: 
Nesúdržné vrstvy a šlemy podkladu odstráňte 
vhodným spôsobom (napr. brúsením, otryskaním). 
Podklad očistite, zbavený prachu, napenetrujte 
s vhodnou penetráciou. 
Čerstvo pripravenú poterovú zmes naneste priamo 
na ešte mokrý adhézny mostík (mokré na mokré). 
Na tento účel odporúčame použiť prípravok Repol 
Adhézny mostík HS1 (alebo Murexin Adhézna 
emulzia HE 20). Ak sa malta príliš dlho mieša, 
alebo ak sa pridá príliš veľké množstvo vody, môže 
sa narušiť proces jej tvrdnutia. 
 
Náradie po použití očistite vodou. 
 

Ošetrovanie: 
Vhodnými opatreniami zabráňte príliš rýchlemu 
vysušovaniu (napr. zakrytím).  

 
 

Pre perfektný systém 

 
Adhézny mostík: Repol Adhézny mostík HS1; Adhézna Emulzia HE20 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrana pri práci 
Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvoch na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúcich 
opatreniach pri jeho likvidácii nájdete v Karta bezpečnostných údajov. 

Dôležité 

Dodržujte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajte pri teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná 
vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál. 
 
Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi 
Obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len 
obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prirodzene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných aj budúcich prípadov 
použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné 
spracovanie materiálu ani konzultácií pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.  


