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Používá se k vyrovnání všech druhů 
cementových a litých potěrů v rozmezí 
tloušťky vrstvy již od 1 mm až do 25 mm. 
Už zmíněné vlastnosti doplňuje tento vý-
robek o bezpórovitý povrch a také velmi 
dobrou tepelnou vodivost, proto jej lze 
použít u elektrického podlahového tope-
ní s odporovým drátem vloženým přímo 
do vrstvy stěrky. V případě teplovodního 
vytápění podlahy je vhodné samonive-
lační stěrku Baumit Nivello Quattro po-
užít v kombinaci se systémem REHAU 
RAUTHERM SPEED. V obou případech je 
tloušťka samonivelační stěrky nad otop-
ným systémem minimálně 8 mm, resp. 10 
mm. Díky tomu se tyto podlahové sklad-
by hodí obzvláště pro rekonstrukce. Bau-
mit Nivello Quattro se uplatní též u dře-
vostaveb, kde je podlahový systém tvořen 
sádrovláknitými deskami Fermacell.

NoviNka leTošNího roku
Prémiové samonivelační stěrky do-
plňují současné výrobky – Baumit 
Nivello 30 a Baumit Nivello 10. Obě 
zmíněné stěrky, které odlišuje přede-
psaná max. tloušťka 30, resp. 15 mm, 
jsou vyráběny na cementové bázi, což 
jim dává do vínku vyšší odolnost proti 
vlhkosti. Proto jsou ideálním řešením 
pro původní i nové betonové podlahy 
a rovněž pro všechny tradiční druhy 
nášlapných vrstev.

Stěrka Baumit Nivello 10 navíc rychle 
schne, což umožňuje pokládku nášlapné 
vrstvy již po 24 hodinách.

Produkt Baumit Nivello 30 je díky 
své vysoké pevnosti vhodný do prostor 
s vyššími nároky například na provoz.

V roce 2021 se v nabídce společnosti 
Baumit objevuje další výrobek s označe-

ním Baumit Nivello 50. Jak už sám název 
napovídá, tuto cementem zušlechtěnou 
samonivelační stěrku aplikujeme pro 
tloušťky v rozmezí 2–50 mm.

Zásadní odlišností od předešlých 
dvou produktů je fakt, že je možné ji 
používat v exteriéru. Majitelé starších 
nemovitostí s dřevěnou podlahovou 
konstrukcí mohou při rekonstrukci tuto 
stěrku použít přímo na původní dřevěný 
povrch. Podmínkou je náležitá příprava 
povrchu – musí být čistý, pevný a vy-
sušený. Zároveň by dřevěná konstrukce 
neměla být nadměrně deformována prů-
hybem. 

Pro úplnost dodejme, že samonive-
lační stěrka Baumit Nivello 50 je pocho-
zí po třech hodinách, avšak tento údaj 
je přímo závislý na realizované tloušťce 
vrstvy. n

Broušení původní dřevěné podlahy

Spárování původní dřevěné podlahy cemen-
tovou maltou Baumit Baumacol Preciso

Aplikace stěrky v interiéru Provzdušnění čerstvě aplikované stěrky Detail vrstvy stěrky

Aplikace kontaktního můstku Baumit 
SuperPrimer

Vkládání sklotextilní síťoviny Baumit 
CeramicTex do skladby podlahy

Osazení okrajové dilatační pásky
Fixace nestabilních prvků původní 
dřevěné podlahy
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aplikace BaumiT Nivello 50 Na dřevěNý podklad
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