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DIMENZE V OBLASTI BETONOV¯CH PODLAH
NEW DIMENSION FOR CONCRETE FLOORS DESIGN
IVAN HÁL A
Pﬁíspûvek popisuje moderní systém pro
povrchov˘ design cementov˘ch podlah
Pandomo, kter˘ poskytuje neomezenou
pﬁíleÏitost pro architektonické návrhy.
The article describes a modern system
for surface design Pandomo which provides every opportunity for architectural
designs.

Obr. 2 Muzeum moderního umûní
Fig. 2 Museum of modern art

Do nedávné doby byly cementové podlahy a jejich pouÏití spojovány, vzhledem
k jejich uniformitû, pﬁeváÏnû s industriální
oblastí (sklady, provozovny, v˘robní prostory). V ojedinûl˘ch pﬁípadech byly pouÏívány u hlazen˘ch podlah probarvované
vsypy s cílem zamûnit barvu cementu za
jinou. Pokud byl poÏadavek barevn˘ch
podlah, byly a jsou k tumuto úãelu doposud pouÏívány stûrky na bázi epoxidÛ,
polyuretanÛ nebo metakrylátÛ. Takto provedené podlahy se vyznaãují vy‰‰í mechanickou a chemickou odolností na stranû jedné, na stranû druhé se nevyhneme
pocitu „umûlosti“ povrchu.
PouÏití cementov˘ch podlah jako finálních povrchÛ v oblasti komerãních prostor, kanceláﬁí, ordinací, restaurací, prodejen, ‰kol, hotelÛ nebo bytÛ bylo velkou
v˘jimkou. Zmûnit tento trend se pokusila
pﬁed dvanácti lety spoleãnost Ardex USA.
Nabídla zákazníkÛm nov˘ typ cementov˘ch podlah pod názvem SDT Creativ
Floor a pﬁed ‰esti lety bylo zahájeno jeho

pouÏívání v Evropû pod názvem Pandomo. ArchitektÛm a designérÛm se otevﬁela nová oblast k vyuÏití kreativity a nápadÛ.
V roce 1953 stála nûmecká firma Ardex
se sídlem ve Wittenu u zrodu první nivelaãní hmoty na svûtû Ardit Z 8. V roce
1973 byla vyvinuta první nivelaãní hmota
na bázi krystalick˘ch cementÛ. Nabízela
se otázka, zda nivelaãní hmoty na bázi
cementu budou stále pouÏívány „jen“ jako vyrovnání a podklad pod dlaÏbu, koberce, lino, parkety, nebo je moÏné je
pouÏít jako finální vrstvy? Firma pokraãovala ve v˘voji stûrkou Ardurit K 15, která
byla pﬁed tﬁiceti lety pouÏívána jako finální
povrch. Poﬁád to byla jen ‰edá barva. Poté
byla vyvinuta stûrka K1, základ celého
systému Pandomo.
Pandomo K1 je nivelaãní stûrka s krystalickou vazbou vody (Ardurapid efektem)
a dispergovateln˘mi umûlopryskyﬁiãn˘mi
aditivy, zvy‰ujícími pruÏnost. Ve‰kerá
zámûsová voda je vázána ve formû krystalÛ do krystalické mﬁíÏky a pouÏita jako
stavební materiál. To umoÏÀuje rychlé
pokraãování následn˘ch prací. Pﬁi vysychání a zrání nedochází ke zmûnû objemu a tím ke vzniku smr‰Èovacích trhlin.
Do objektu tím není zaná‰ena dodateãná
vlhkost, a není zvy‰ována jeho vlhkost.
Tím se stûrka odli‰uje od bûÏn˘ch cementov˘ch nivelaãních hmot. Po vytvrzení se hmota chová jako bûÏná cementová hmota (obr. 1).
Název systému pochází z ﬁeckého slova

Obr. 1 Stûrka Pandomo K1
Fig. 1 Trowel-on coating Pandomo K1

„pan“, tj. cel˘, úpln˘ a latinského „domus“,
tj. dÛm, budova.
B E Z E S PA R Á C E M E N T O VÁ L I TÁ
– DESIGN BEZ HRANIC
Tato moderní litá podlaha vyrobená na
cementové bázi má charakter a vzhled
kamenného povrchu beze spár. Probarvovatelná stálobarevná nivelaãní hmota
nabízí ‰irokou kreativitu pﬁi aplikaci nejrÛznûj‰ích technik povrchov˘ch úprav. Hotová podlaha je stejnû zatíÏitelná jako vysoce odolné parkety. Pﬁi síle vrstvy 5 mm
je schopna dlouhodobé zátûÏe, napﬁíklad
pojezdu koleãkov˘ch Ïidlí, a je vhodná
i pro vytápûné podlahy (obr. 2). Fyziologicky nezávadn˘ materiál lze pouÏít nejen
do obytn˘ch prostor, ale i do památkovû
chránûn˘ch objektÛ (obr. 3).

PODLAHA

Obr. 3 Památkovû chránûná ‰kola
Fig. 3 A listed school building
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Trend souãasné architektury smûﬁuje
k velk˘m celkÛm s minimálním mnoÏstvím spár (obr. 4). Zásadnû tak mûní
my‰lení architektÛ, projektantÛ, investorÛ,
designerÛ a zákazníkÛ, neboÈ nemusí hledat a není svázán konkretními vzory a barvami dlaÏby, kobercÛ, lina, ale sám si
uskuteãní svoji vlastní vizi a nápad.
Pﬁedstava a ztvárnûní zaãíná náãrtkem
na v˘kresu a konãí finální prací realizaãní
firmy.
Mezi tûmito kroky není Ïádné omezení.
Tím se kaÏdá podlaha stává unikátem
nesoucím jedineãn˘ a neopakovateln˘ rukopis a tvÛrãí duch autora. Dekorativní bezesparé povrchy je moÏné aplikovat pﬁedev‰ím tam, kde je tﬁeba celkov˘ vizuální
dojem nekonvenãním zpÛsobem podtrhnout. Jde pﬁedev‰ím o nejrÛznûj‰í butiky,
showroomy, vstupní haly veﬁejn˘ch institucí apod. Realizace ve Spojen˘ch státech, Francii, Nûmecku, Rakousku, Itálii,
Anglii a âeské republice svûdãí o kvalitû
systému vyhovujícímu moderním trendÛm architektury.
Systém Pandomo byl ocenûn na odborném veletrhu v Hannoveru Domotex
2002 cenou nûmeck˘ch architektÛ „Inovativní produkt vysoké architektonické
kvality v oblasti podlah" (obr. 5). Je pouÏíván renomovan˘mi svûtov˘mi architekty, napﬁ. Zahou Hadid nebo Rem Koolhaasem.
Podlahy Pandomo je moÏno rozdûlit do
dvou základních skupin.
Kamenné podlahy – pﬁebrou‰ením
a uzavﬁením povrchu speciálním olejem
s obsahem voskÛ vznikne optick˘ dojem
kamenné podlahy se sametovû matn˘m
vzhledem odolné vrypÛm a s vodoodpudiv˘mi vlastnostmi (obr. 6).
Podlahy Unikát umoÏÀují variace aplikaãních technik, a tím nabízejí moÏnosti
od barevn˘ch struktur povrchÛ, pﬁes vãlenûní fotografií, firemních log (obr. 7), motivÛ, smûrov˘ch ukazatelÛ nebo nejrÛznûj‰í orientaãních popisÛ, tryskací techniku, variabilitu a barevnost pﬁechodov˘ch
spar vãetnû kombinace s jin˘mi materiály
jako jsou parkety, pﬁírodní kámen, nerez
ocel nebo mozaika (obr. 8).
Na bûÏném plotru je moÏné nechat
vyﬁíznout ze samolepicí folie logo ãi ornament. Folie se pﬁilepí na ãist˘ a such˘
podklad a pro pﬁebarvení se pouÏívají barevné aerosolové spreje v poÏadované
barvû. Tryskáním lze vytvoﬁit na povrchu
cementové nivelaãní hmoty plastick˘
dekor (obr. 9). Zde jsou pouÏívány speciB
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ální plotrové folie odolné proti tryskání,
které se stejnû jako v pﬁedchozím pﬁípadû
pﬁilepí na such˘ podklad.
Povrch podlah Unikát je o‰etﬁen matn˘m nátûrem epoxidové pryskyﬁice bez
obsahu rozpou‰tûdla. RovnûÏ velké
mnoÏství dekorativních technik otevírá
nekoneãnou ﬁadu moÏností (obr. 10). Pﬁi
tomto zpÛsobu mohou b˘t pouÏity v‰echny staré i moderní malíﬁské techniky, které
známe doposud jen z úpravy povrchÛ
stûn. Nyní je moÏné je pouÏít i na podlahy s moderními pracovními nástroji, speciálními váleãky a fixativem lze docílit fantastick˘ch aÏ fantaskních povrchÛ
(obr. 11).

Obr. 4 Konferenãní místnost
Fig. 4 A meeting room

V·E Z Aâ ÍNÁ OD P ODL AHY
Podklady vhodné pro aplikaci jsou betonové potûry nebo anhydritové lité potûry.
V pﬁípadû cementov˘ch ‰lemÛ na povrchu je nutné provést pﬁebrou‰ení nebo
v pﬁípadû vût‰ího zneãi‰tûní otryskání

Obr. 5 Cena architektÛ Domotex 2002
Fig. 5 Architectural Award Domotex 2002
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Obr. 6 Podlaha kanceláﬁe – Antracit
Fig. 6 Office floor – Antracit
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Obr. 7 Prodejna
Fig. 7 A shop

Obr. 8 Shopping
centrum
Fig. 8 Shopping centrum

kuliãkami. Pevnost podkladu by mûla b˘t
minimálnû 25 N/mm2 se zbytkovou vlhkostí do 2 %. Mûﬁení vlhkosti lze provádût
pouze pomocí karbidového pﬁístroje na
mûﬁení vlhkosti – CM pﬁístroje. Pro pﬁípravu potûru je doporuãeno pouÏít krystalick˘ cement pro v˘robu rychlopotûrÛ Ardurapid 35. Potûry zhotovené z tohoto
cementu splÀují po 24 hodinách, pﬁi libovoln˘ch tlou‰Èkách vrstev, poÏadovaná kriteria, vãetnû zbytkové vlhkosti.
Pracovní spáry a trhliny v potûru je tﬁeba
vyspravit pomocí zalévací pryskyﬁice

Obr. 10 Recepce administrativního centra
Fig. 10 Administrative centre reception

Obr. 9 PouÏití tryskací techniky
Fig. 9 Usage of the nozzle technique

a ocelov˘ch trnÛ. Dilataãní spáry se pﬁebírají do povrchu pomocí dekorativních li‰t
a kombinací rÛzn˘ch prvkÛ. Volba velikosti dilataãních polí je pﬁímo závislá na charakteru podkladu a je ﬁe‰ena individuálnû.
Napﬁ. u anhydritov˘ch podkladÛ je moÏné
realizovat plochy aÏ 300 m2 bez dilataãních spar. V pﬁípadnû povrchÛ o rozdílné
savosti je tﬁeba jako penetraci aplikovat
epoxidov˘ nátûr se zásypem kﬁemiãitého
písku o zrnitost i 0,5 mm.
Jednotlivé vrstvy podlahy tvoﬁící systém,
kter˘ se skládá z mezi sebou navzájem
odzkou‰en˘ch, dlouhodobû spolupÛsobících a vzájemnû kombinovateln˘ch komponentÛ vyvinut˘ch pro tento systém,
a mûl je mûl pokládat ﬁemeslník s praktick˘mi zku‰enostmi nejen s provádûním
podlah obecnû ale i se zku‰enostmi s popisovan˘m systémem.
Po dÛkladné diagnostice podkladu vãetnû mûﬁení vlhkosti je nutno podklad pﬁipravit. Pﬁíprava podkladu b˘vá zpravidla
v podmínkách na‰ich staveb nejnároãnûjObr. 11 Interiér restaurace
Fig. 11 A restaurant interieor
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Obr. 12 Barvení zámûsové vody
Fig. 12 Mix water colouring

‰í a nejdÛleÏitûj‰í. Závisí v‰ak na ní 90 %
úspûchu celého díla. Velk˘m problémem
b˘vá nedostateãná pevnost povrchÛ
potûrÛ, trhliny a praskliny vzniklé z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ, které je nutno individuálnû posoudit a sanovat podklad do odpovídajícího stavu. Poté je moÏno rozlít nivelaãní stûrku Pandomo K1. Optimální teplota pro zpracování se pohybuje mezi 18
aÏ 20 °C pﬁi relativní vlhkosti vzduchu
65 %.
Zámûsovou vodu nivelaãní stûrky K1 je
moÏno probarvovat speciálními stálobarevn˘mi pigmenty odoln˘mi alkáliím,
av‰ak pouze do urãitého objemu. Pﬁedávkování pigmentem vede ke sníÏení
pevnosti hmoty a mechanické odolnosti
(obr. 12).
Min. vrstva nivelaãní stûrky je 5 mm,
maximálnû lze v jednom pracovním kroku
nanést vrstvu aÏ 10 mm (obr. 13). Vystûrkovaná plocha musí pﬁed dal‰ím zpracováním schnout min. 12 hodin.
Plochu podlahy je tﬁeba po dostateãném proschnutí brousit pomocí pﬁístroje
„Trio“ (Fa. Lägler), za postupného pouÏití
pﬁedem urãené velikost zrna brusného
papíru. Po tﬁetím jemném pﬁebrou‰ení je
povrch kompaktní s uzavﬁen˘mi póry.
Po posledním brou‰ení se povrch vyle‰tí bíl˘m padem, aby se odstranily nejjemnûj‰í prachové ãástice. Poté se pﬁi variantû kamenn˘ch podlah naná‰í dvû vrstvy
speciálního oleje, kter˘ je rozle‰tûn pomocí le‰tiãky nebo parketové talíﬁové brusky s jemn˘m padem.
Pﬁi variantû podlah Unikát je závûreãná
úprava provádûna prostﬁednictvím tﬁí nátûrÛ. Pﬁi zv˘‰eném poÏadavku protiskluznosti jsou do finální vrstvy pﬁidávány speciální sklenûné perliãky.
Pro bûÏnou údrÏbu a ãi‰tûní je pouÏíván
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Obr. 14 Interiér sportovnû zabavního centra
v SRN
Fig. 14 Interieor of sport-entertainment
centre in Germany

Obr. 13 Lití probarvené stûrky
Fig. 13 Placing of coloured trowel-on
coating

pﬁípravek, kter˘ odpuzuje neãistoty a propÛjãuje o‰etﬁen˘m podlahám hedvábn˘
lesk, kter˘ lze le‰tûním v˘raznû zv˘‰it
(obr. 14).
Oficiální pﬁedstavení podlah Pandomo
v âeské republice probûhlo v dubnu
2004 v prostorách Hospodáﬁské komory
âR v Praze a na Fakultû stavební VUT
v Brnû.

Podrobné údaje ve vztahu
k mechanick˘m a chemick˘m
odolnostem jsou obsaÏeny ve
zku‰ebním protokolu.
Dr. Ivan Hála
ARDEX Baustoff, s. r. o.
telefon: 541 249 922, fax: 541 213 962
e-mail: ardex@ardex.cz
www.ardex.cz, www.ardex-pandomo.cz

Tab. 1 Technická data podlah Pandomo
Tab. 1 Technical characteristics Pandomo floors
Nivelaãní hmota Pandomo K1
Zkou‰ka
tlou‰Èka vrstvy [mm]
pochÛznost (pﬁi 20°C)

Norma
–
–

pevnost v tlaku [MPa]

EN 196, ãást 1

pevnost v tahu za ohybu [MPa]

EN 196, ãást 1

zkou‰ka kuliãkou (Brinell) [MPa]

DIN 1168, ãást 2

vhodnost pro zatíÏení nábytkem s koleãky
–
vhodnost pro podlahové topení
–
Podlaha Pandomo „Kamenná podlaha“ (Pandomo K 1 + Pandomo SL)
Zkou‰ka
Norma
pevnost povrchu [N/mm]
dle EN 13892-6
otisk kuliãky [mm]
EN 433
odolnost proti obrusu
EN 660-2
úbytek hmoty [mg/100 otáãek]
Fm
úbytek objemu [mm3/100 otáãek]
Fv
úbytek tlou‰Èky vrstvy [mm/100 otáãek]
DV
poÏární odolnost
DIN 4102-B1
Index ‰íﬁení plamene
ÖNORM B3806
protiskluzové vlastnosti
DIN 51 131
koÏená podráÏka
–
pryÏová podráÏka
–
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âas [dny]
–
–
1
7
28
1
7
28
1
7
28

Hodnota
5 aÏ10
po 3 hodinách
ca. 13,0
ca. 20,0
ca. 30,0
ca. 3,0
ca. 5,0
ca. 8,5
ca. 45,0
ca. 65,0
ca. 80,0
ano
ano

Hodnota
31,8
0,01
po 1 dni
17,7
10,1
0,00365
SplÀuje B1 (novû BFL)
Q1 (novû S1)
0,5 (bezpeãná)
0,77 (velmi bezpeãná)

25

