
 VLASTNOSTI

E ideálna na renováciu starých podkladov 
E vďaka vláknam odolná proti vzniku trhlín 
E bez pnutia 
E samonivelizačná a čerpateľná 
E bez čakacích dôb po penetrovaní

OBLASTI POUŽITIA
Samonivelizačná podlahová vyrovnávacia hmota vystužená vláknami, 
s nízkym vnútorným pnutím na vyrovnávanie poterov, najmä 
anhydritových, s hrúbkou vrstvy od 3 do 30 mm v jednej pracovnej 
operácii. Určená na použitie v suchom interiéri. Vhodná aj na potery, 
betón, dlažbu, kameň, terazzo, drevené a suché skladby, magnezitové, 
xylolitové a podklady s pevnými a vodeodolnými zvyškami lepi diel.  
Ceresit AS 2 sa dá použiť na asfaltové potery do hrúbky vrstvy 10 mm. 
Odolná v styku s vodou proti disperzným lepidlám neobsahujúcim 
organické rozpúšťadlá. Vhodná aj na potery s podlahovým 
vykurovaním. Nepoužívajte na vy tváranie poterov a úžitkových podláh. 
Nevytvára konečnú vrstvu! Vhodná pod par kety za použitia elastických 
lepidiel Ceresit.  

PRÍPRAVA PODKLADU
Podklady musia byť čisté, pevné, suché, bez konštrukčných chýb, trhlín 
a substancií narúšajúcich prídržnosť, pevné v ťahu a tlaku podľa aktuálne 
platných noriem a predpisov. Staré zvyšky lepidiel, stierkových hmôt 
alebo podlahových krytín dôkladne odstráňte. Nenasiakavé podklady, 
ako sú napr. keramická dlažba, terazzo a pod. očistite pomocou 
vhodného čističa, zbrúste a použite vhodný penetračný náter Ceresit. 
Z cementových podkladov odstráňte cementové usadeniny (povlaky). 
Podklad pred nanesením hmoty ošetrite vhodným penetračným náterom 
Ceresit. Na podkladoch na báze sadry netreba pri použití základného 
náteru Ceresit R 777/R 766 čakať na zaschnutie a podklad je možné 
bezprostredne prestierkovať hmotou Ceresit AS 2. Drevené podlahy, 
napr. palubovky upevnite dôkladným priskrutkovaním do podkladu 
a napenetrujte vhodnou penetráciou Ceresit. Napr. Ceresit R 790 
naviac vyplní taktiež škáry medzi drevenými prvkami.
Pred aplikáciou vyrovnávacej hmoty sa uistite, že u odizolovaných 
plávajúcich podkladov je zvyšková vlhkosť < 2 CM% pre cementové 
potery bez podlahového vykurovania (s podlahovým vykurovaním 
potom < 1,8 CM%). U neodizolovaných poterov v prípade použitia 
vyrovnávacej hmoty priamo na betónový podklad je potrebné merať 
zostatkovú vlhkosť pod miestom, kde sa poter s betónom napájajú. 
Pokiaľ nie je možné stanoviť zvyškovú vlhkosť, musí byť dodržaná 
dostatočná doba schnutia, často  niekoľko mesiacov. Okrem toho musia 

byť navyše tieto kombinované konštrukcie chránené pomocou vlhkostného 
uzáveru (napr. Ceresit R 755) proti vlhkosti vzlínajúcej sa skrz podlahové 
konštrukcie.
V prípade nanášania samonivelizačnej hmoty vo väčších hrúbkach 
možno schnutie urýchliť za použitia odvlhčovača (sušiča) 24 hodín 
po aplikácii samonivelizačnej hmoty. Prípadné dilatačné, pohybové 
škáry v podklade a okrajové škáry sa odporúča prevziať a zachovať 
aj vo vrstve vyrovnávacej hmoty. Dilatačné škáry vykonávajte tiež 
v mieste prahov a prechodov medzi miestnosťami. Na príslušných 
stavebných konštrukciách použite okrajové dilatačné pásky, ktoré 
zabránia zatečeniu vyrovnávacej hmoty do okrajových škár. Pre hrúbku 
vyrovnávacej hmoty nad 5 mm je ich použitie spravidla nutné. U labilných 
starých podkladov s viacerými vrstvami lepidla alebo vyrovnávacej 
hmoty sa odporúča prioritne použiť vyrovnávacie hmoty na báze sadry.

SPRACOVANIE
Obsah balenia nasypte do odmeraného množstva 4,5 - 5 l čistej 
studenej vody a miešajte pomocou vŕtačky pri nízkych otáčkach (max. 
600 ot./min.), cca 2 mi núty, kým nezískate homogénnu hmotu bez 
hrudiek. Pripravenú hmotu naneste na podklad a rozotrite oceľovým 
hladidlom alebo sťahovacou rakľou do požadovanej hrúbky vrstvy. 
U vrstiev s hrúbkou od 10 do 30 mm pridajte do 30 % kremičitého 
piesku so zrnitosťou 0,2 – 2 mm.
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Anhydritová samonivelizačná podlahová 
vyrovnávacia hmota s vláknom
Na hrúbku vrstvy 3 - 30 mm v jednej pracovnej operácii

AS 2



 
NEPREHLIADNITE

Práce vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote vzduchu a podkladu 
od +15 °C do +25 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 75%. Zmiešanie 
materiálu s väčším množstvom vody je príčinou zníženia pevnosti 
a sedimentovania hmoty. Nanesenú vrstvu chráňte pred príliš rýchlym 
vysychaním, prievanom a priamym slnečným žiarením. Prípadné dilatačné 
škáry zachovajte aj vo vrstve vyrovnávacej hmoty. Dilatačné škáry 
vytvorte tiež v mies te prahov a v prechodoch medzi miestnosťami. 
Nemiešajte s inými vyrovnávacími hmotami. Otvorené balenie dobre 
uzavrite. Nepoužívajte vo vlhkých priestoroch a v exteriéri. Čerstvé 
znečistenia umyte vodou, po vytvrdnutí je ich možné odstrániť iba 
mechanicky. Nevysýpajte do odpadových vôd. Po vytvrdnutí 
nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie 
odpadu. Ceresit AS 2 obsa huje cement a po zmiešaní s vodou reaguje 
alkalicky. Chráňte si pokožku a oči! Bližšie informácie nájdete v karte 
bezpečnostných údajov. 
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, 
ošetrite vhodným regenerač ným krémom. Pri vniknutí do očí ich 
vyplachujte pod tečúcou vodou asi 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri 
požití vypite 1 - 2 poháre vody a vyhľadajte lekára. 

Produkt je určený na profesionálne použitie.

LIKVIDÁCIA ODPADU
Balenie odovzdajte na recykláciu len bezo zvyšku vyprázdnené. 
Vytvrdnutý produkt odovzdajte v mieste zberu odpadu. nevytvrdnutý 
produkt odovzdajte v mieste zberu zvláštneho/nebezpečného 
odpadu. Kód druhu odpadu: 170106.

SKLADOVANIE
Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v suchom 
a chladnom prostredí, v originálnych a nepoškodených (neotvorených) 
obaloch. 

BALENIE
25 kg PE vrece

TECHNICKé úDAjE
Dodávaná forma:  prášok s mikrovláknami
Farba:  svetlo šedá 
Násypná hmotnosť:  cca 1,30 kg/l 
Spotreba:  cca 1,5 kg/m2/mm hr. vrstvy 
Doba spracovania:  cca 25 min. 
Pochôdzna:  po cca 3 hod.  
Kladenie podlahových krytín:   
hrúbka vrstvy ≤ 3 mm  po 24 hod.  
hrúbka vrstvy > 3 mm  po 48 hod.  
na každý mm hrúbky 24 hod. naviac 
Vhodná na podlahové vykurovanie: áno 
Vhodná pod kolieskové stoličky:  áno (pri hr. vrstvy od 1 mm)  
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UPOZORNENIE
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. 
Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo 
používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako 
nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých 
podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať 
odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o 
výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Kvalita pre profesionálov

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel. +421 2 333 19 111
E-mail: ceresit@sk.henkel.com
www.ceresit.sk


