
Armovaný 
separační  
systém 
pro odvětrávání a separaci  
dlažeb z keramiky a přírodního 
kamene v interiéru.kamene v
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Armovaná výztuž dlažby  
a separační systém IndorTec® 2 E 
umožňuje rychlou a ekonomickou 
pokládku dlažby v interiéru. Plovoucí 
způsob pokládky značně usnadňuje 
aplikaci a šetří tak až 50% času.

Dlažba na kritickém podkladu 
nezůstane dlouho hezká.
Výsledek při pokládce dlažby z přírodního kamene  
na kritický poklad nelze hezky pojmenovat:  
již po krátké době vzniknou ošklivé trhliny, dlažba se začne 
odlupovat nebo vzdouvat.
Při přímé pokládce relativně nepoddajné dlažby z přírodního 
kamene na ještě nehotový podklad, např. u potěrů s trhlina-
mi, čerstvé, smršťující se potěry či dřevěné podklady, jsou 
defekty jednoduše nevyhnutelné.

Žádný podklad již není zoufalý.
Kritické podklady jako potěry s trhlinami, dřevěné podlahy, 
smíšené podklady a nepřilnavé podklady jako barevné nátěry, 
PVC nebo naolejované podlahy představují pro keramickou 
pokládku velkou výzvu. 
Indortec® 2 E je ideálním řešením pro tyto podklady, neboť 
díky plovoucímu způsobu pokládky umožňuje úplnou separaci 
dlažby od podkladu. To předchází vzniku defektů v pokládce  
a umožňuje její správnou realizaci v rekordním tempu!

Více než jeden dobrý důvod: 
Rychle, snadno a správně. 
IndorTec® 2E je jediným separačním systémem, který je ložen 
plovoucím způsobem, bez lepení k podkladu. Odvětrává  
a separuje dlažbu od podkladu – trvale a spolehlivě.  
Jedinečné armování umožňuje aplikaci dokonce i na nepřilna-
vých podkladech.

Plovoucí způsob pokládky zároveň ušetří až 50% času oproti 
běžným způsobům aplikace.

Čas jsou peníze – IndorTec® 2E šetří dvojnásobně.
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Hotová dlažba ve 4 krocích:
1. rozvinutí rohože/položení desky
2. natáhnutí lepidla
3. pokládka obkladu/dlažby
4. vyspárování

Separace a odvětrání v jednom systému.
IndorTec® 2E nedělá nic polovičatě. Vedle 100% separace 
zajišťuje systém i optimální odvětrání konstrukce. Případná 
zbytková vlhkost tak může rovnoměrně projít kanálovým  
systémem a odpařit se skrze spáry v dlažbě. 

Často něco nového – ale rychle prosím.
V komerčních objektech, jako např. v ochodech či výstavních 
prostorách, se dlažba mění mnohdy velice často, ať už z důvodů 
modernizace a sanace prostor či nového pronájmu.
Takovéto úpravy by měly v ideálním případě proběhnout rychle 
a čistě za plného provozu. Tyto předpoklady splňuje Indortec® 2 E 
zcela hravě, neboť garantuje 100% separaci dlažby  
od podkladu, který tudíž nenarušuje a výrazně zkracuje  
dobu samotné pokládky.

IndorTec® 2E nejen separuje, ale odvádí i zbytkovou vlhkost z podkladu 
kanálovým systémem.

Rychle, snadno, čistě: díky Indortec® 2 E může být nová dlažba 
položena za plného provozu.
Pokládku dlažby provádět vždy na ARDEX FB9L nebo ARDEX X77S,  
ARDEX X32. Spárování s ARDEX FL či ARDEX FM.
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Nepřilnavé povrchy jsou přelstěny.
Litý asfalt, barevné nátěry, olej a zbytky kobercového lepidla jsou pro pokládku  
keramické dlažby opravdová výzva a problém. U běžného způsobu pokládky  
bez separace je odstranění těchto překážek spojeno s technicky a řemeslně  
náročnými úkony. 
Se systémem Indortec® 2 E je to jednodušší a rychlejší, neboť lepení k podkladu 
není nutné. Indortec® 2 E je díky speciální vrchní armovací tkanině samostatným 
nosným systémem.

Trhliny v potěru nechávají systém chladným.
U vytápěných potěrů je nejčastější příčinou vzniku trhlin tepelně podmíněné napětí  
mezi dlažbou a potěrem, chybějící nebo chybně aplikované překrytí spojů.  
Indortec® 2 E umožňuje pokládku dlažby za takovýchto kritických předpokladů. 
A to dokonce i bez předešlého ošetření vzniklých trhlin, jestliže je vyloučeno výškové přesažení.
Drenážní rohož položená plovoucím způsobem 100% separuje novou keramickou  
dlažbu od podkladu. Zbytková vlhkost odchází jednoduše integrovaným kanálovým  
systémem a odpařuje se skrze spáry v dlažbě.

Smíšené podklady se konečně snesou.
U smíšených podkladů se často setkáváme s trhlinami, a to zejména u podkladů  
z rozdílných materiálů a v oblasti spojení starých a nových potěrů.  
Bez účinné separace od podkladu se tyto trhliny přenášejí do nové keramické dlažby. 
IndorTec® 2 E odbourává díky celoplošné separaci tyto rizika a nestejnoměrné pnutí 
různých materiálů tedy nevede k defektům.

Systém pro všechny případy: IndorTec® 2E.
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Podlahy z tvrdého PVC nebo linolea není nutno odstranit.

S IndorTec® 2E odpadá časově a ekonomicky náročné odstranění starých krytin z PVC 
a linolea, broušení a příprava podkladu vhodného pro dlažbu. Indortec® 2 E, jakožto 
separace a podpěra dlažby, může být aplikován a zastěrkován na stávající podlaze.  
Pokládka dlažby tak probíhá „čistě“.

Dřevěné podklady mohou neškodně pracovat dál.
Dřevo, popř. dřevěné podklady se v důsledku teplotních změn a vlhkosti vzduchu roztahují.
Díky této roztažnosti dochází v případě nedostatečných opatření ke vzniku trhlin či prasklin 
v dlažbě. Díky plovoucímu způsobu pokládky Indortec® 2 E je nová dlažba 100% separo-
vaná a tím chráněna před defekty. Ideální pro dřevostavby!!

Čerstvé cementové a anhydritové potěry  
dosahují rychlejší zralost i pro pokládku.
U potěrů se zralosti pro pokládku keramických dlažeb dosahuje velmi obtížně, a to i za nej-
příznivějších podmínek. Tuto dobu lze pomocí Indortec® 2 E výrazně zkrátit.

Zralost pro pokládku  bez IndorTec® 2E s IndorTec® 2E
Cementový potěr: 2 CM %  při pochůznosti
Anhydritový potěr nevyhřívaný: 0,5 CM % 1 CM % 
Anhydritový potěr vyhřívaný: 0,3 CM % 1 CM %

Oproti jiným separačním systémům se při použití Indortec® 2 E vlhkost v potěru neza-
pouzdří. Vlhkost odchází jednoduše integrovaným kanálovým systémem a odpařuje se  
skrze spáry v dlažbě, potěr tak může dále vysychat. Nutné broušení při lepené pokládce 
na anhydritové potěry odpadá.
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Pokládka:

Efektivita IndorTec® 2E tkví v detailu.

Na vystěrkované ploše se v ten-
kovrstvé maltě rovnou provede 
odpovídající zoubkování.

Dlažba z keramiky či přírodní 
dlažby je ložena přímo do čerstvého 
lože lepidla ARDEX FB9L,  
ARDEX X77S, nebo ARDEX X32.

Nosné kanály systému Indortec® 2 E 
jsou vystěrkovány tenkovrstvou 
stěrkou. 

Informace o produktu zpracování

■	 materiál: PS
■	 armovaný nosný systém pro keramickou dlažbu v interiéru
 loženou do tenkovrstvého potěru
■	 odvětrání a separace keramické dlažby od kritického podkladu
■	 použití na dřevěné, smíšené, PVC a znečištěné podklady, 
 ještě se smršťující cementové a anhydritové potěry

Příprava podkladu: 
odolný tlaku, rovný, neprohýbající se
(nepoužívejte přímo na tepelnou izolaci)

Vhodné podklady: 
■	 dřevo, popř. dřevěné podklady
■	 nepřilnavé podklady
 (např. PVC, barevné nátěry, mastné podlahy)
■	 trhliny v potěru
■	 smíšené podklady
■	 čerstvé, ještě vlhké potěry

Formáty dlažby:
Slinutá dlažba min. 200x200x8 mm
Kamenina min. 200x200x10 mm
Keramická dlažba min. 120x240x10 mm

Konstrukční výška vč. dlažby:
od cca.14 mm

1

3 4

2

Rozprostřete rohože a spojte je 
pomocí armované tkaniny umístě-
né na okrajích. Úseky bez postran-
ních přesahů přelepte pomocí  
armovací pásky Watec® Drain ST.
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Vše, co potřebujete pro bezproblémový potěr.

Nejlepší řešení s jistotou: 
Všechny produkty GUTJAHR jsou kvalitní německé produkty, ve kterých 
se odráží více než 20 let zkušeností a vývoje. Inovativní a patentované 
komponenty našich systémových řešení jsou koncipovány tak, aby na 
sebe perfektně navazovali a nabízí investorům, architektům a zpraco-
vatelům trvalou a bezvadnou funkčnost.

Přednosti na první pohled:

■ 50% úspora času díky plovoucímu způsobu pokládky bez spojení s podkladem. 
Tím odpadá nutnost přípravy podkladu, penetrace a lepení rohoží.

■ 100% funkční separace od podkladu zabraňuje vzniku trhlin v dlažbě.

■ Zabraňuje hromadění vody díky rovnoměrnému, horizontálnímu a vertikálnímu 
odvětrávání zbytkové vlhkosti ve spodní konstrukci prostřednictvím systému 
vzduchových kanálů a drážek.

■ Armovaná nosná rohož tvoří samostatnou vrstvu pokládky – to umožňuje 
použití i na nepřilnavých površích.

■ Ideální pro často měněné pokládky, neboť podklad při nich není díky 
100% separaci poškozován.

Technické listy a pracovní postupy naleznete na: www.gutjahr.cz 

IndorTec® 2E

GUTJAHR nyní k systému sprchových žlabů nabízí systém izolací  
ARDEX pro interiér, který Vám ulehčí izolaci stěn a podlah.

GUTJAHR nabízí systém atraktivních žlabů pro bezbariérové sprchy  
bez středových odtoků či diagonálních řezů dlažby pro větší  
designovou svobodu.

IndorTec® SEAL systém izolačních pásů a pásek

IndorTec® DR-FM sprchový žlab pro osazení dlažbou
IndorTec® DR-EA sprchový žlab s roštěm z ušlechtilé oceli 

Watec® ST armovací páska

Watec® FH výplňový profil spáryAquaDrain® SK 
samolepící okrajová páska

AquaDrain® 
nůžky na drenážní rohož

Watec® BW krycí páska
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ARDEX Baustoff, s.r.o.

Bauerova 10
603 00 Brno
E-mail: ardex@ardex.cz

www.ardex.cz
www.gutjahr.cz

  Odborný prodejce ARDEX:

Vyžádejte si detaily pro projektování
v pdf i CAD verzi.

Napište si o aktuální publikaci
na CD-ROM nebo v tištěné verzi.

Nebo o kompletní produktový
katalog s technickými informacemi.

Informační leták:
Izolace sprch a koupelen

Informační leták:
Izolace balkonů, teras, lodžiíí a střech

Informační leták:
Spárovací hmoty ARDEX

Informační leták:
Tmelení sádrokartonu bez tmelení
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Informační leták: Opravné
a sanační systémy pro stěny
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Informační leták:
Podlahové systémy

Další informace a katalogy obdržíte ZDARMA
u Vašeho prodejce nebo technika ARDEX.
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