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1 ÚVOD 

Pro koho je tento manuál určen? 

Rozhodli jste se stěrku aplikovat svépomocí? Nemáte mnoho zkušeností s podobným typem aplikací? 
Máte pochybnosti, jestli aplikaci zvládnete? Potřebujete vědět krok po kroku, jak stěrku aplikovat? 
Chcete rozšířit své podnikání? Pak právě pro Vás je tento manuál. 

Není důležité, jestli jste stavební firma, řemeslník, žena na mateřské nebo důchodce. Aplikaci 
dekorativních stěrek se může naučit každý. Tento manuál je tedy určen všem, kdo má zájem se tuto 
aplikaci naučit. 

 

Ačkoliv se může zdát, že aplikace dekorativních stěrek se nelze naučit pomocí nějakého manuálu, ve 
skutečnosti jsme názoru, že to možné je. Je zde samozřejmě předpoklad, že člověk, který se chce 
aplikaci dekorativních stěrek naučit, by měl mít alespoň nějakou základní zručnost a smysl pro detail. 
Pokud tyto vlastnosti mít nebude, zřejmě se aplikaci dekorativních stěrek nenaučí, i kdyby absolvoval 
praktické týdenní školení. Na druhou stranu člověk, který tyto vlastnosti má, by měl být schopen po 
absolvování tohoto podrobného manuálu aplikaci bez větších problémů zvládnout. Praktická školení jsou 
navíc poměrně krátká a nelze v nich plnohodnotně obsáhnout kompletní problematiku aplikace 
dekorativních stěrek. 

1.1 O SPOLEČNOSTI ECOBETON 

Společnost Ecobeton působí nejen ve většině zemí Evropy, ale také například v Japonsku. Vyrábí a 
distribuuje inovativní materiály pro stavebnictví. Zejména se zabýváme vývojem produktů a systémů, 
které chrání stavební materiály jako jsou beton, dřevo a přírodní kámen. Našim posláním je chránit je co 
nejdéle přirozeným a ekologicky udržitelným způsobem. Prodloužení životnosti stavebních materiálů 
přispívá k ochraně životního prostředí a ekologii. 

Dále se společnost Ecobeton zabývá vývojem a distribucí inovativních tenkovrstvých mikrocementových 
stěrek a systému jejich povrchových úprav. Ze zkušeností získaných při restaurování a ochraně velkých 
staveb jsme navrhli nejvyspělejší a trvanlivější mikrocementovou stěrku pro aplikaci v interiéru a exteriéru. 

1.2 OBECNÉ VLASTNOSTI MIKROCEMENTOVÝCH STĚREK 

MicroBond je dekorativní polymercementová stěrka z portfolia společnosti Ecobeton. Jedná se o 
produkt vyráběný dle americké receptury. MicroBond je použitelný v interiéru i exteriéru. Lze jej použít 
na podlahy, schody, stěny, kuchyňské linky, koupelny, nábytek, stropy a další povrchy. MicroBond nabízí 
širokou škálu možností barev, dekorů a struktur, kde jediným omezujícím faktorem je kreativita 
realizátora. 

Stěrka MicroBond umožňuje vytvořit minimalistický, moderní, kreativní a vysoce personalizovaný styl. 
Zároveň se ale hodí díky své přirozenosti i při vytváření rustikálního stylu nebo při rekonstrukcích 
historických budov. Stěrka MicroBond je odolná a je možné ji použít také v místech namáhaných vodou 
jako jsou např. sprchové kouty. Díky speciální receptuře lze stěrku aplikovat nejen na cementové 
podklady, ale například i na povrchy jako je sádrokarton, omítka, stávající obklady či dlažby, dřevo, 
lamino, kov aj. 

Ruční aplikace činí výsledek každé zakázky nebo projektu ještě více jedinečným a originálním. Žádné 
dva povrchy nebudou nikdy stejné. 
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1.3 VÝHODY MICROBONDU 

• Aplikace na podlahy, stěny a stropy, nábytek, atd. 
• Interiér a exteriér. 
• Široká paleta barev a textur. 
• Ručně vytvořená aplikace s individuálním a kreativním výsledkem. 
• Vysoká přilnavost na téměř všechny povrchy: dlaždice, kamenina, terrazzo, beton, 

sádrokarton, cement, omítky, lamino, dřevo, asfalt, umakart atd. 
• Velká odolnost vůči opotřebení, poškrábání a chemikáliím. 
• MicroBond nabízí více možností zpracování. 
• Protiskluzný povrch, v souladu s použitou povrchovou úpravou. 
• Je snadno aplikovatelný a jeho zpracování nevyžaduje žádné zvláštní nástroje. 
• Přírodní materiál. Šetrné k životnímu prostředí. 
• Snadná údržba a čištění vodou a PH-Neutrálním mýdlem. 
• Bezesparé povrchy bez zárodků plísní a bakterií. 
• Voděodolné. 
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2 SYSTÉMOVÉ SKLADBY DLE MÍSTA POUŽITÍ A PRŮMĚRNÉ SPOTŘEBY MATERIÁLU  

2.1 PODLAHY 

Betonová stěrka MicroBond je výjimečným materiálem obzvláště u podlah, schodů a dalších mechanicky 
zatěžovaných ploch. Jelikož se jedná o polymercementovou stěrku, je výsledný povrch velice tvrdý a 
zároveň pevný v tlaku. Lze tedy vytvořit bezespárý povrch bez nutnosti nového vytváření dilatačních 
spár. 

 

Další výhodou je, že její výsledný profil není silnější než pouhé 3 mm. Díky závěrečným speciálním 
impregnacím jsou podlahy odolné vůči chemickému a mechanickému poškození a jejich údržba se nijak 
neliší od jiným interiérových podlahových krytin. 
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2.1.1 DOPORUČENÁ OBECNÁ MATERIÁLOVÁ SKLADBA PŘI POUŽITÍ STĚRKY NA PODLAHÁCH 

Postup aplikace Použitý produkt Technologická pauza před aplikací 
následující vrstvy 

1. krok Ercole – první vrstva (1-2 vrstvy dle potřeby) cca 6-24 hodin (po zaschnutí) 

2. krok Microbond – první vrstva cca 6-24 hodin (po zaschnutí) 

3. krok Microbond – druhá vrstva cca 12-24 hodin (po zaschnutí) 

4. krok BrickCover – hydrofobní napouštědlo 2-3 hodiny 

5. krok Cerbero Base – neředěný 2-3 hodiny 

6. krok Gi. Gi. Sealer – poměr míchaní 2:1:3 
(A:B:voda) 

16-36 hodin 

7. krok Cerbero Sealer – směs zředěná 5% vody Zaschnutí na dotek po 1 hod., plné 
zatížení po 72 hod. 

 

Pozn.: Při aplikaci na anhydrit je nutné použití systémové penetrace podkladu. Více o aplikaci na anhydrit 
naleznete v kapitole: 3.4 - Příprava podkladu z anhydritu, str. 26 

2.1.2 TABULKA POTŘEBNÉHO MATERIÁLU 

Množství materiálu je kalkulováno na základě průměrných spotřeb a nezohledňují množství rezervního či 
odpadního materiálu, který je variabilní. 

 

 15 m2 30 m2 45 m2 60 m2 75 m2 90 m2 105 m2 120 m2 

1x Ercole  13,5 kg 27 kg 40,5 kg 54 kg 67,5 kg 81 kg 94,5 kg 108 kg 

2x MicroBond  25 kg 50 kg 75 kg 100 kg 125 kg 150 kg 175 kg 200 kg 

1x BrickCover 1,5 kg 3 kg 4,5 kg 6 kg 7,5 kg 9 kg 10,5 kg 12 kg 

1x Cerbero Base 0,75 kg 1,5 kg 2,25 kg 3 kg 3,75 kg 4,5 kg 5,25 kg 6 kg 

1x Gi. Gi. Sealer 
(2:1:3) 

0,5 sady 1 sada 1,5 sad 2sady 2,5 sady 3 sady 3,5 sady 4 sady 

1x Cerbero Sealer 
s 5% ředěním 

0,75 
sady 

1,5 sady 2,25 
sady 

3 sady 3,75 
sady 

4,5 sady 5,25 
sady 

6 sad 
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2.2 STĚNY 

Dekorativní stěrku Microbond můžete mimo jiné aplikovat na jakékoliv stěny v interiéru i exteriéru. 
Takovýmito stěnami mohou například být dekorativní stěny v obývacím pokoji, ložnici, předsíni apod. 

 

Aplikace dekorativní stěrky Microbond na stěny, které slouží k dekorativním účelům a nejsou nějak jinak 
funkčními plochami jako je například stěna za kuchyňskou linkou apod. Není třeba nějak důkladně 
impregnovat, aby byly plně omyvatelné a nenasákavé vodou. Vycházíme tedy z tohoto předpokladu. 
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2.2.1 DOPORUČENÁ OBECNÁ MATERIÁLOVÁ SKLADBA STĚRKY NA STĚNÁCH 

Postup aplikace Použitý produkt Technologická pauza před aplikací 
následující vrstvy 

1. krok Microbond – první vrstva cca 6-24 hodin (po zaschnutí) 

2. krok Microbond – druhá vrstva cca 12-24 hodin (po zaschnutí) 

3. krok BrickCover - hydrofobní napouštědlo 2-3 hodiny 

4. krok Cerbero Base – jedna vrstva 1-2 hodiny 

5. krok Cerbero Sealer – směs zředěná 10% vody Zaschnutí na dotek po 1 hod., plné 
zatížení po 72 hod. 

  

Pozn.: V případě požadavku na zesílenou impregnaci je možné aplikovat 2x Cerbero Sealer nebo snížit 
procento naředění, případně lze využít odolnější skladby určenou pro kuchyňské linky. 

 

2.2.2 TABULKA POTŘEBNÉHO MATERIÁLU 

Množství materiálu je kalkulováno na základě průměrných spotřeb a nezohledňují množství rezervního či 
odpadního materiálu, který je variabilní. 

 

 15 m2 30 m2 45 m2 60 m2 75 m2 90 m2 105 m2 120 m2 

2x MicroBond  25 kg 50 kg 75 kg 100 kg 125 kg 150 kg 175 kg 200 kg 

1x BrickCover 1,5 kg 3 kg 4,5 kg 6 kg 7,5 kg 9 kg 10,5 kg 12 kg 

1x Cerbero Base 0,75 kg 1,5 kg 2,25 kg 3 kg 3,75 kg 4,5 kg 5,25 kg 6 kg 

1x Cerbero Sealer 
s 10% ředěním 

0,6 sady 1,2 sady 1,8 sady 2,4 sady 3 sady 3,6 sad 4,2 sad 4,8 sad 
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2.3 KUCHYNĚ 

Betonová stěrka Microbond je ideálním řešením pro stěny za kuchyňskými linkami i pracovními deskami. 
Tvoří homogenní bezespárý povrch a je tak hygieničtější než klasické obklady se spárami, kde se tvoří 
plísně a drží se zde nejrůznější nečistoty. Díky kvalitním impregnacím je Microbond v kuchyni zcela 
nenasákavý vodou, plně omyvatelný a odolný vůči nejrůznějším nečistotám jako je například rozpálený 
olej apod. 

 

Další výhodou je, že její výsledný profil není silnější než pouhé 2-3 mm. Díky závěrečným speciálním 
impregnacím jsou povrchy odolné vůči chemickému a mechanickému poškození a jejich údržba je 
snadná. 
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2.3.1 DOPORUČENÁ OBECNÁ MATERIÁLOVÁ SKLADBA STĚRKY V KUCHYNÍCH 

Postup aplikace Použitý produkt Technologická pauza před aplikací 
následující vrstvy 

1. krok MicroBond – první vrstva cca 6-24 hodin (po zaschnutí) 

2. krok MicroBond – druhá vrstva cca 12-24 hodin (po zaschnutí) 

3. krok BrickCover – hydrofobní napouštědlo 2-3 hodiny 

4. krok Cerbero Base - neředěný 2-3 hodiny 

5. krok Cerbero Sealer – neředěný – první vrstva 3-12 hodin 

6. krok Cerbero Sealer – neředěný – druhá vrstva Zaschnutí na dotek po 1 hod., plné 
zatížení po 72 hod. 

 

2.3.2 TABULKA POTŘEBNÉHO MATERIÁLU 

Množství materiálu je kalkulováno na základě průměrných spotřeb a nezohledňují množství rezervního či 
odpadního materiálu, který je variabilní. 

 

 15 m2 30 m2 45 m2 60 m2 75 m2 90 m2 105 m2 120 m2 

2x MicroBond  25 kg 50 kg 75 kg 100 kg 125 kg 150 kg 175 kg 200 kg 

1x BrickCover 1,5 kg 3 kg 4,5 kg 6 kg 7,5 kg 9 kg 10,5 kg 12 kg 

1x Cerbero Base 0,75 kg 1,5 kg 2,25 kg 3 kg 3,75 kg 4,5 kg 5,25 kg 6 kg 

2x Cerbero Sealer 2 sady 4 sady 6 sad 8 sad 10 sad 12 sad 14 sad 16 sad 
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2.4 KOUPELNY 

Betonová stěrka Microbond je designovým i funkčním řešením stěn a podlah v koupelnách. Díky svému 
bezesparému povrchu Vaše koupelny zůstanou bez plísní a dalších nečistot, které se drží ve spárách 
obkladů. 

 

Finální impregnace jsou tak odolné, že lze stěrku aplikovat přímo do sprchových koutů. Díky svým 
unikátním vlastnostem Vám nehrozí odloupávání stěrky následkem mechanického poškození jako je 
tomu například u epoxidových stěrek. 
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2.4.1 DOPORUČENÁ OBECNÁ MATERIÁLOVÁ SKLADBA PŘI POUŽITÍ STĚRKY V KOUPELNÁCH 

Postup aplikace Použitý produkt Technologická pauza před aplikací 
následující vrstvy 

1. krok Ercole – první vrstva cca 6-24 hodin (po zaschnutí) 

2. krok Microbond – první vrstva cca 6-24 hodin (po zaschnutí) 

3. krok Microbond – druhá vrstva cca 12-24 hodin (po zaschnutí) 

4. krok BrickCover – hydrofobní napouštědlo 2-3 hodiny 

5. krok Cerbero Base - neředěný 2-3 hodiny 

6. krok Cerbero Sealer – neředěný – první vrstva 3-12 hodin 

7. krok Cerbero Sealer – neředěný – druhá vrstva Zaschnutí na dotek po 1 hod., plné 
zatížení po 72 hod. 

 

Pozn.: Při aplikaci stěrky ve sprchovém koutě je vhodné použít systém zaimpregnování, který je uveden 
v kapitole: 7.1 - Sprchové kouty, str. 40 

2.4.2 TABULKA POTŘEBNÉHO MATERIÁLU 

Množství materiálu je kalkulováno na základě průměrných spotřeb a nezohledňují množství rezervního či 
odpadního materiálu, který je variabilní. 

 

 15 m2 30 m2 45 m2 60 m2 75 m2 90 m2 105 m2 120 m2 

1x Ercole  13,5 kg 27 kg 40,5 kg 54 kg 67,5 kg 81 kg 94,5 kg 108 kg 

2x MicroBond  25 kg 50 kg 75 kg 100 kg 125 kg 150 kg 175 kg 200 kg 

1x BrickCover 1,5 kg 3 kg 4,5 kg 6 kg 7,5 kg 9 kg 10,5 kg 12 kg 

1x Cerbero Base 0,75 kg 1,5 kg 2,25 kg 3 kg 3,75 kg 4,5 kg 5,25 kg 6 kg 

2x Cerbero Sealer 2 sady 4 sady 6 sad 8 sad 10 sad 12 sad 14 sad 16 sad 
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2.5 SCHODY 

Betonová stěrka Microbond je výjmečným řešením povrchu schodišť. Jeho monolitičnost dává schodišti 
výjimečný vzhled a funkčnost. Často také řeší problém s odlitím schodiště z pohledového betonu, které 
ve většině případů nedopadne dle záměru. 
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2.5.1 DOPORUČENÁ OBECNÁ MATERIÁLOVÁ SKLADBA PŘI POUŽITÍ STĚRKY NA SCHODECH 

Postup aplikace Použitý produkt Technologická pauza před aplikací 
následující vrstvy 

1. krok Ercole – první vrstva (1-2 vrstvy dle potřeby) cca 6-24 hodin (po zaschnutí) 

2. krok Microbond – první vrstva cca 6-24 hodin (po zaschnutí) 

3. krok Microbond – druhá vrstva cca 12-24 hodin (po zaschnutí) 

4. krok BrickCover – hydrofobní napouštědlo 2-3 hodiny 

5. krok Cerbero Base - neředěný 1-2 hodiny 

6. krok Gi. Gi. Sealer – poměr míchaní 2:1:3 
(A:B:voda) 

8-24 hodiny 

7. krok Cerbero Sealer – směs zředěná 5% vody Zaschnutí na dotek po 1 hod., plné 
zatížení po 72 hod. 

 

2.5.2 TABULKA POTŘEBNÉHO MATERIÁLU 

Množství materiálu je kalkulováno na základě průměrných spotřeb a nezohledňují množství rezervního či 
odpadního materiálu, který je variabilní. 

 

 15 m2 30 m2 45 m2 60 m2 75 m2 90 m2 105 m2 120 m2 

1x Ercole  13,5 kg 27 kg 40,5 kg 54 kg 67,5 kg 81 kg 94,5 kg 108 kg 

2x MicroBond  25 kg 50 kg 75 kg 100 kg 125 kg 150 kg 175 kg 200 kg 

1x BrickCover 1,5 kg 3 kg 4,5 kg 6 kg 7,5 kg 9 kg 10,5 kg 12 kg 

1x Cerbero Base 0,75 kg 1,5 kg 2,25 kg 3 kg 3,75 kg 4,5 kg 5,25 kg 6 kg 

1x Gi. Gi. Sealer 
(2:1:3) 

0,5 sady 1 sada 1,5 sad 2sady 2,5 sady 3 sady 3,5 sady 4 sady 

1x Cerbero Sealer 
s 5% ředěním 

0,75 
sady 

1,5 sady 2,25 
sady 

3 sady 3,75 
sady 

4,5 sady 5,25 
sady 

6 sad 
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2.6 NÁBYTEK 

Betonovou stěrku MicroBond lze díky své neobyčejné přilnavosti, aplikovat na nejrůznější podklady jako 
je i dřevo, překližky, OSB, MDF, HDF, lamino desky apod. Nachází tak uplatnění při tvorbě barů, pultů, 
stolů nebo třeba nejrůznějších skříněk. Aplikací finálních impregnací docílíte požadovaného stupně 
ochrany. Při záměru „betonového“ nábytku je výborným a praktickým řešením, které umožňuje vytvořit 
věrohodný efekt, přitom zásadním způsobem nezvyšuje hmotnost výrobku. 
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2.6.1 DOPORUČENÁ OBECNÁ MATERIÁLOVÁ SKLADBA STĚRKY NA NÁBYTKU 

Postup aplikace Použitý produkt Technologická pauza před aplikací 
následující vrstvy 

1. krok Microbond – první vrstva cca 6-24 hodin (po zaschnutí) 

2. krok Microbond – druhá vrstva cca 12-24 hodin (po zaschnutí) 

3. krok BrickCover – hydrofobní napouštědlo 2-3 hodiny 

4. krok Cerbero Base – první vrstva 1-2 hodiny 

5. krok Gi. Gi. Sealer – poměr míchaní 2:1:3 
(A:B:voda) 

8-24 hodiny 

6. krok Cerbero Sealer (mat, lesk) – první vrstva Zaschnutí na dotek po 3 hod., plné 
zatížení po 72 hod. 

  

Přípravu podkladu nábytku naleznete v kapitole:  3.7 - Příprava podkladu ze dřevěných a materiálů 
typu OSB, MDF, HDF, překližky, str. 27 

2.6.2 TABULKA POTŘEBNÉHO MATERIÁLU 

Množství materiálu je kalkulováno na základě průměrných spotřeb a nezohledňují množství rezervního či 
odpadního materiálu, který je variabilní. 

 

 15 m2 30 m2 45 m2 60 m2 75 m2 90 m2 105 m2 120 m2 

2x MicroBond  25 kg 50 kg 75 kg 100 kg 125 kg 150 kg 175 kg 200 kg 

1x BrickCover 1,5 kg 3 kg 4,5 kg 6 kg 7,5 kg 9 kg 10,5 kg 12 kg 

1x Cerbero Base 0,75 kg 1,5 kg 2,25 kg 3 kg 3,75 kg 4,5 kg 5,25 kg 6 kg 

1x Gi. Gi. Sealer 
(2:1:3) 

0,5 sady 1 sada 1,5 sad 2sady 2,5 sady 3 sady 3,5 sady 4 sady 

1x Cerbero Sealer 1 sada 2 sady 3 sady 4 sady 5 sad 6 sad 7 sad 8 sad 
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2.7 KRBY 

Betonová stěrka Microbond je vynikajícím a designovým řešením stěn a podlah v bezprostřední blízkosti 
krbů. Díky své odolnosti vůči vysokým teplotám a omyvatelnosti nemusíte mít strach, že blízké plochy 
krbu utrpí újmu od žhavých uhlíků či trvalé znečištění sazemi. 
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2.7.1 DOPORUČENÁ OBECNÁ MATERIÁLOVÁ SKLADBA STĚRKY NA KRBECH 

Postup aplikace Použitý produkt Technologická pauza před aplikací 
následující vrstvy 

1. krok Microbond – první vrstva cca 6-24 hodin (po zaschnutí) 

2. krok Microbond – druhá vrstva cca 12-24 hodin (po zaschnutí) 

3. krok Brickcover – hydrofobní napouštědlo 2-3 hodiny 

4. krok Cerbero Base – neředěný 1-2 hodiny 

5. krok Cerbero Sealer (mat, lesk) – první vrstva Zaschnutí na dotek po 3 hod., plné 
zatížení po 72 hod. 

Pozn.: V případě požadavku na zesílenou impregnaci je žádoucí aplikovat 2 vrstvy Cerbero Sealeru.  

 

2.7.2 TABULKA POTŘEBNÉHO MATERIÁLU 

Množství materiálu je kalkulováno na základě průměrných spotřeb a nezohledňují množství rezervního či 
odpadního materiálu, který je variabilní. 

 

 15 m2 30 m2 45 m2 60 m2 75 m2 90 m2 105 m2 120 m2 

2x MicroBond  25 kg 50 kg 75 kg 100 kg 125 kg 150 kg 175 kg 200 kg 

1x BrickCover 1,5 kg 3 kg 4,5 kg 6 kg 7,5 kg 9 kg 10,5 kg 12 kg 

1x Cerbero Base 0,75 kg 1,5 kg 2,25 kg 3 kg 3,75 kg 4,5 kg 5,25 kg 6 kg 

1x Cerbero Sealer 1 sada 2 sady 3 sady 4 sady 5 sad 6 sad 7 sad 8 sad 

 

  



 
 

KAPITOLA: SYSTÉMOVÉ SKLADBY DLE MÍSTA POUŽITÍ A PRŮMĚRNÉ SPOTŘEBY MATERIÁLU / EXTERIÉR 
 

 

 

-  20 - 

 

2.8 EXTERIÉR 

Betonovou stěrku MicroBond lze díky svým výjimečným vlastnostem použít nejen v interiéru, ale i v 
exteriéru. Aplikovat se dá na schody, chodníky, terasy, rampy, zídky, sloupy, nejrůznější stavby zahradní 
architektury nebo dokonce i bazény. Při požadavku na hrubší a protiskluzový povrch, lze místo stěrky 
MicroBond použít stěrku Ercole. 
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2.8.1 DOPORUČENÁ OBECNÁ MATERIÁLOVÁ SKLADBA STĚRKY V EXTERIÉRU 

Postup aplikace Použitý produkt Technologická pauza před aplikací 
následující vrstvy 

1. krok Ercole – první vrstva cca 6-24 hodin (po zaschnutí) 

2. krok Ercole – druhá vrstva cca 12-24 hodin (po zaschnutí) 

3. krok Vetrofluid – první vrstva 2-3 hodiny 

4. krok Vetrofluid – druhá vrstva 1-3 hodiny 

5. krok Gi. Gi. Sealer – první vrstva Zaschnutí na dotek po 12 hod., plné 
zatížení po 72 hod. 

 

Pozn.: podklad musí být pevný, rovný, soudržný, bez trhlin a defektů, v případě aplikace na ztracené 
bednění je vyžadován podklad s perlinkou a flexi-lepidlem, prvky musí být odizolovány proti vzlínající 
vlhkosti 

2.8.2 TABULKA POTŘEBNÉHO MATERIÁLU 

 

Množství materiálu je kalkulováno na základě průměrných spotřeb a nezohledňují množství rezervního či 
odpadního materiálu, který je variabilní. 

 

 15 m2 30 m2 45 m2 60 m2 75 m2 90 m2 105 m2 120 m2 

2x Ercole  27 kg 54 kg 81 kg 108 kg 135 kg 162 kg 189 kg 216 kg 

2x Vetrofluid 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 40 kg 

1x Gi.Gi. Sealer 0,5 sady 1 sada 1,5 sady 2 sady 2,5 sady 3 sady 3,5 sady 4 sady 
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2.9 BAZÉNY 

Cementovou stěrku MicroBond i hrubší variantu stěrku Ercole lze aplikovat na podlahy a stěny bazénů. 
Jedná se o ideální přírodní materiál určen pro použití v bazénech. Bezesparost povrchu je designovým 
a hygienickým řešením. Díky finální impregnaci sealerem jsou bazény snadné na údržbu a zdravotně 
nezávadné pro jejich uživatele. 

 

Jedná se o designové a exkluzivní řešení. Světlé odstíny bazénové stěrky nechávají vyniknout přirozenost 
modrozelené barvy vody. 
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2.9.1 DOPORUČENÁ OBECNÁ MATERIÁLOVÁ SKLADBA PŘI POUŽITÍ STĚRKY V BAZÉNECH 

Postup aplikace Použitý produkt Technologická pauza před aplikací 
následující vrstvy 

1. krok Ercole nebo Poseidone – první vrstva do zavlhlého vrstvy aplikujte perlinku a 
následně 2. vrstvu 

2. krok Ercole nebo Poseidone – druhá vrstva 24 hodin 

3. krok Gi. Gi. Sealer – první vrstva 24 hodin 

4. krok Gi. Gi. Sealer – druhá vrstva 24 hodin 

5. krok Gi. Gi. Sealer – třetí vrstva Zaschnutí vrstvy po 24 hod., plné 
vytvrzení celého systému po 28 dnech 

 

Pozn.: Podklad bazénu musí být pevný, soudržný a ideálně v betonovém monolitu.  

2.9.2 TABULKA POTŘEBNÉHO MATERIÁLU 

Množství materiálu je kalkulováno na základě průměrných spotřeb a nezohledňují množství rezervního či 
odpadního materiálu, který je variabilní. 

Způsob A 15 m2 30 m2 45 m2 60 m2 75 m2 90 m2 105 m2 120 m2 

2x Poseidone  120 kg 240 kg 360 kg 480 kg 600 kg 720 kg 840 kg 960 kg 

3x Gi. Gi. Sealer 1,5 sady 3 sady 4,5 sady 6 sad 7,5 sad 9 sad 10,5 sad 12 sad 

 

Způsob B 15 m2 30 m2 45 m2 60 m2 75 m2 90 m2 105 m2 120 m2 

2x Ercole 27 kg 54 kg 81 kg 108 kg 135 kg 162 kg 189 kg 216 kg 

3x Gi. Gi. Sealer 1,5 sady 3 sady 4,5 sady 6 sad 7,5 sad 9 sad 10,5 sad 12 sad 
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3 PŘÍPRAVA PODKLADU PŘED APLIKACÍ 

3.1 VYHODNOCENÍ A OPRAVY PODKLADU 

Správné vyhodnocení podkladu před aplikací je zcela zásadní pro fungování celého systému. Je třeba 
mít na paměti, že: 

Náklady na kvalitní vyhodnocení, opravu a přípravu podkladu jsou násobně nižší, než náklady na 
následnou kompletní opravu celého systému. 

Oblasti, kterým je obzvláště potřeba věnovat pozornost jsou: 

3.1.1 VLHKOST PODKLADU 

Ačkoliv je aplikace mikrocementu mokrý proces, vlhkost 
podkladu je důležitá. Jde spíše o sjednocenost vlhkosti podkladu 
(například po vylití nivelační stěrky mohou vzniknout místa, kde 
stěrka vysychá pomaleji). Nikdy není dobré uspěchávat aplikaci, 
pokud jsou lokální místa stále vlhká. Vlhkost je ideální měřit 
karbidovou zkouškou, případně pro orientační posouzení je 
možné použít nějaký typ elektronického přístroje. U anhydritové 
podlahy je nutné nechat podlahu vyschnout kompletně.  

3.1.2 PEVNOST V TLAKU 

Zásadní pro správnou funkci stěrky je pevnost podkladu. Je nutné si uvědomit že systém stěrek má cca 
3mm a v této tloušťce významnou měrou přebírá vlastnosti podkladu. Nedostatečná pevnost podkladu 
může negativně ovlivnit mechanickou odolnost stěrky (pády předmětů). Doporučené minimální pevnosti 
v tlaku podkladu pro beton a anhydrit jsou 30 MPa. 

3.1.3 TRHLINY V PODKLADU 

Je nutné mít na paměti, že všechny trhliny musí být opraveny a 
připraveny pro následnou povrchovou úpravu. Drobné stabilní 
trhliny a praskliny podkladu je možné zapravit stěrkou Ercole. V 
případě nestabilních trhlin, vzniklých v důsledku pohybu 
konstrukce, je zapotřebí odstranit příčinu jejich vzniku – trhlinu 
proříznout bruskou do písmene „V“, vyplnit stěrkou Ercole, překrýt 
alkáliím odolnou síťkou (perlinkou) a zapravit. Doporučujeme také 
povrch sešít pomocí epoxidové pryskyřice a ocelových spon. 

3.1.4 SOUDRŽNOST PODKLADU 

Stěrka MicroBond by měla být aplikována vždy na soudržný a pevný podklad, lze ji použít na běžné 
stavební materiály jako je beton, omítka, sádrokarton, flexilepidlo, OSB desky, dřevo, lamino, anhydrit, 
dlažbu, plech či kov. Naopak nepříliš vhodné povrchy pro aplikaci jsou obecně hladké plasty. Vždy je 
ale nutné aby vrstva na kterou je stěrka MicroBond aplikovaná byla soudržná s podkladem. 
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3.1.5 VÝTLUKY A NEROVNOST PODKLADU 

Povrch pro stěrku by měl být co nejvíce rovný a hladký. Mikrocementové stěrky bohužel nemají 
schopnost povrch nějak zásadně vyrovnávat, ale zpravidla podklad kopírují. 

Obecně platí, že čím lépe bude podklad připraven, tím lépe se bude stěrka aplikovat a také bude lépe 
vypadat. Mnohdy je tedy výhodné před aplikací podklad vyrovnat například nivelační stěrkou.  

3.1.6 MATERIÁLOVÉ SJEDNOCENÍ PODKLADU 

Je důležité mít podklad materiálově sjednocený. Rozdílná savost, struktura a rovinatost podkladu může 
mít za následek odlišný vzhled stěrky na jednotlivých plochách. Ke sjednocení se používají zpravidla 
klasická flexilepidla třídy C2TE nebo C2TE S1. Na sjednocení savosti se využívá klasických akrylátových 
penetrací, v případě potřeby odclonění problémových podkladů je vhodné použít na zpenetrování 
Cerbero Base. 

3.2 PŘÍPRAVA PODKLADU Z BETONU 

Beton, jeden z nejhojněji se vyskytujících povrchů 
na podlahách. Jedná se o podklad, který je 
materiálovými vlastnostmi nejbližší k 
mikrocementové stěrce MicroBond. Pokud nejsou 
na podlaze zjevné jakékoliv defekty a povrch je 
rovný, je možné po zapenetrování aplikovat stěrku 
přímo na tento materiál. V případě, že je u 
podkladu riziko vzlínající vlhkosti, je vhodné 
aplikovat před aplikací stěrky MicroBond přípravek 
EverCrete Pavishield, což je konsolidační 
přípravek na beton na bázi krystalické 
hydroizolace. EverCrete Pavishield ochrání beton mimo jiné také před vzlínající vlhkostí.  

3.3 PŘÍPRAVA PODKLADU Z OMÍTKY A FLEXILEPIDLA 

Dalšími nejčastějšími podklady pro aplikaci stěrky 
bývají flexilepidlo s perlinkou a omítka. Obecně lze 
tyto povrchy charakterizovat poměrně vysokou 
savostí. Pro lepší zpracovatelnost a aplikaci stěrky 
je proto vhodné tyto podklady penetrovat 
akrylátovou penetrací v 1-2 vrstvách. Pokud by byla 
stěrka nanesena na nezapenetrovaný povrch, v 
důsledku výše zmíněné savosti podkladu by rychle 
osychala, což se negativně projeví v obtížném 
zpracování a dále pak ve výsledném tmavším 
odstínu. Stěrky z portfolia Ecobeton, jako produkty na cementové přírodní bázi, jsou v tomto smyslu 
náchylné na dobu schnutí – je tedy vždy zásadní, aby plocha s uvažovanou aplikací stěrky měla 
sjednocený povrch ve smyslu savosti. Pro bezpečnou a jistou aplikaci je tedy možné využít Primeru 4T, 
který zajistí kvalitní přípravu podkladu, kdy následná aplikace bude mít maximální dobu zpracovatelnosti. 
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3.4 PŘÍPRAVA PODKLADU Z ANHYDRITU 

Další poměrně častým povrchem, na který 
aplikujeme stěrky, je anhydrit. Jedná se o materiál na 
bázi síranu vápenatého, který je nutné před aplikací 
stěrek na bázi cementu odpenetrovat systémovou 
penetrací. Většina významných výrobců stavební 
chemie má ve svém portfoliu tyto materiály. My 
dlouhodobě používáme produkty Bonding Agent, 
Cerbero Base nebo Mapei Primer G.  

  

 

Před aplikací stěrek na anhydritový podklad je třeba dbát na následující: 

- podklad musí být dokonale vyschlý (0,3 %) 
- anhydrit by měl být nejvyšší pevnostní třídy c30 
- před aplikací je nutné provést topnou zkoušku pro odhalení případných defektů 
- systémová penetrace 
- dokonalé odstranění šlemu 

3.5 PŘÍPRAVA PODKLADU OSAZENÉHO STÁVAJÍCÍM OBKLADEM NEBO DLAŽBOU 

Stěrku MicroBond je možné aplikovat i na stávající dlažbu a zamezit tak její kompletní demolici. 
Základním předpokladem pro tuto aplikaci je ovšem soudržnost dlažby s podkladem. Pokud se na 
podlaze či stěně vyskytují duté obklady, je nutné vyhodnotit, zda je tento způsob aplikace vhodný. Pokud 
jde o malé množství dutých obkladů, je možné je vyspravit, v případě většího výskytu dutých obkladů je 
žádoucí od tohoto postupu upustit a obklad odstranit. Postupů samotné aplikace může být vícero. V 
následujících odstavcích si jednotlivé možnosti popíšeme. 

3.5.1 APLIKACE DO PERLINKY 

1. Očištění a odmaštění povrchu lihovým roztokem 

2. Částečné zbroušení glazury (min. z 50%) 

3. Důkladné vysátí a penetrace podkladu 

4. Aplikace stěrky Ercole pomocí 3 mm hřebenu s následným vložením perlinky 

5. Zahlazení povrchu 

6. Dál pokračujeme jako při aplikaci na podlaze 

3.5.2 APLIKACE BEZ PERLINKY S PŘETMELENÍM SPÁR 

1. Očištění a odmaštění povrchu lihovým roztokem 

2. Aplikace stěrky Microbond nebo Microbond Finitura do spár (vytmelení) 

3. Částečné zbroušení glazury a celého povrchu (min. z 50%) 
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4. Důkladné vysátí a penetrace podkladu 

5. Aplikace stěrky Ercole celoplošně, přebrus 

6. Dál pokračujeme jako při aplikaci na podlaze 

3.5.3 APLIKACE NA ADHEZNÍ MŮSTEK 

1. Očištění a odmaštění povrchu lihovým roztokem 

2. Aplikace adhezního můstku Primer 4T na nesavé povrchy 

3. Aplikace flexilepidla (buď do perlinky nebo bez) 

4. Přebroušení povrchu, případně aplikace další vrstvy lepidla 

5. Aplikace stěrky Ercole celoplošně, přebrus 

6. Dál pokračujeme jako při aplikaci na podlaze 

3.6 PŘÍPRAVA PODKLADU ZE SÁDROKARTONU 

Pokud budete aplikovat stěrku na sádrokarton, je 
nutné kvalitně zapenetrovat podklad. Především u 
stěrek s obsahem přírodního cementu hrozí v 
případě špatného zapenetrování že se ve stěrce 
vykreslí tmelená místa, která jsou více savá a 
zapříčiní nerovnoměrné schnutí. 

Pokud chcete mít jistotu, že aplikace proběhne 
bez problémů, doporučujeme nejdříve povrch 
zapenetrovat klasickou akrylátovou penetrací a 
následně po zaschnutí aplikujte vrstvu Primer 4T. 
Po zaschnutí, můžete začít aplikovat stěrky. Při 
tomto postupu bude povrch sádrokartonu na 
100% odcloněn a aplikace proběhne bez 
problémů. 

Pokud stěrku aplikujete na SDK v koupelně ošetřen hydroizolační stěrkou, není nutné žádné další 
opatření a můžete stěrku aplikovat přímo na hydroizolační vrstvu.  

3.7 PŘÍPRAVA PODKLADU ZE DŘEVĚNÝCH A 

MATERIÁLŮ TYPU OSB, MDF, HDF, PŘEKLIŽKY 

U aplikace stěrky na dřevěné povrchy je vhodné povrch 
zapenetrovat pomocí 1-2 vrstev přípravku Ecobeton Primer 4T. 
Fototutoriál aplikace naleznete zde: 

https://www.microbond.cz/betonovy-nabytek-ze-sterky-
svepomoci/ 
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3.8 PŘÍPRAVA PODKLADU Z LAMINÁTU 

Pokud budete chtít stěrku MicroBond aplikovat na laminát, není nutná složitá příprava. Povrch se 
doporučuje zdrsnit přebroušením a následně očistit lihovým roztokem. 

První vrstva aplikovaná na laminát, nemusí být zcela dokonalá. Mohou se na ní vyskytovat různé 
nedokonalosti. Funkce této vrstvy je přemostění mezi laminátovým a mikrocementovým povrchem. Je 
doporučené nechat podkladní vrstvu dostatečně vyschnout (ideálně 24 hodin). Druhá vrstva se již 
aplikuje klasickým způsobem. 

3.9 PŘÍPRAVA PODKLADU Z HYDROIZOLAČNÍ KOUPELNOVÉ STĚRKY 

U aplikace na hydroizolační stěrku není nutná žádná další příprava. Stěrku aplikujte přímo na 
hydroizolační stěrku. 

3.10 PŘÍPRAVA PODKLADU Z KOVU 

U aplikace na hydroizolační stěrku není nutná žádná další příprava. Stěrku aplikujte přímo na 
hydroizolační stěrku. 

3.11 PŘÍPRAVA PODKLADU Z ASFALTU 

Příprava asfaltu před aplikací stěrky vyžaduje především 
důkladné vyčištění jeho povrchu vysokotlakým čističem. 
V případě aplikace na nový asfalt je vyžadováno nechat 
asfalt minimálně 14 dní vyzrát a následně před aplikací 
rovněž očistit povrch vysokotlakým čističem.  

 

 

3.12 PŘÍPRAVA PODKLADU Z PLASTU 

Ačkoliv plast není úplně ideální podklad, lze na plastový povrch aplikovat stěrku po jeho dostatečném 
zdrsnění. 
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4 APLIKACE STĚREK 

Použití stěrky MicroBond® je možné jak v exteriéru, tak v interiéru. Jedná se o moderní alternativou 
například dlažeb, obkladů či jiných snadno omyvatelných a namáhatelných povrchů. Jedná se o tvárnou 
hmotu nanášenou v 2-3 milimetrové vrstvě. Barevnost a textura stěrky je variabilní a záleží na vaší volbě 
pigmentu a následného postupu aplikace. Lze docílit téměř naprosto hladké plochy až výrazně 
strukturovaného povrchu. Kombinace těchto dvou vlastností (barevnosti a textury) utváří styl, který je 
požadován a je vhodný právě pro konkrétní zvolené účely a prostor. Lze docílit jak teplých tónů s 
jemnými povrchovými nuancemi tak studených odstínů, například odstínů šedi, jako imitace 
pohledového betonu a jeho forem. Povrchy tvořené stěrkou MicroBond se hodí nejen do rustikálně 
laděných prostor, ale také do projektů koncipovaných v moderním až třeba funkcionalistickém duchu. 
Zkrátka fantazii se meze nekladou a stěrka MicroBond může mít mnoho tváří a záleží jen na vašem 
návrhu nebo návrhu projektanta či designera, kterou si zvolí. 

4.1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED ZAHÁJENÍM APLIKACE 

Před samotnou aplikací stěrky MicroBond je důležité nezapomenout na následující: 

4.1.1 ZAJIŠTĚNÍ DOSTATKU MATERIÁLU PRO APLIKACI 

Před každou aplikací je důležité zásobit se dostatkem materiálu pro aplikaci na dané ploše. Není nic 
horšího, než když Vám materiál nevystačí na celou plochu. Jelikož se stěrky nedají napojovat, znamenalo 
by to, že by bylo nutné celou plochu natáhnout znovu. Nedostatečné množství materiálu pro aplikaci 
tedy může v konečném důsledku znamenat vyšší náklady na aplikaci. 

4.1.2 ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍCH NÁSTROJŮ PRO APLIKACI 

Před aplikací je vhodné obstarat si široké portfolio aplikačních nástrojů. Je dobré mít k 
dispozici hladítka různých velikostí, tvarů, tvrdosti. Zpravidla na prvotní natažení je vhodnější 
měkčí hladítko, na následné utažení stěrky zase tvrdší. Pokud řešíte stěrku na hůře 
přístupných místech, je dobré se na aplikaci v těchto místech připravit tím, že vyberete 
hladítko, kterým aplikaci v těchto místech budete provádět. 

4.1.3 KVALITNÍ PŘÍPRAVA PODKLADU 

Asi nejzásadnější pro úspěšnou aplikaci je kvalitní příprava podkladu. Povrch by měl být 
rovný, hladký, soudržný, materiálově sjednocený, a sjednocený také z hlediska savosti. Je 
důležité si uvědomit, že podkladní vrstva je součástí celé dekorativní aplikace. Její kvalita 
zásadně ovlivňuje celý výsledek. Dost často se potýkáme s tím, že ačkoliv zákazník tvrdí, 
že má podklad perfektně připravený, při našem posouzení zjišťujeme, že bude vhodnější 
podklad připravit lépe. Proto pokud podklad není dobře připraven, tak raději volíme 
přetažení celého podkladu znovu, aby odpovídal našim požadavkům. Podklad by měl být 
natažen v jedné souvislé vrstvě bez jakýchkoliv známek napojování, ze stejné směsi např. 
flexi-lepidla a po zaschnutí přebroušen a napenetrován. 
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4.1.4 VYZKOUŠENÍ APLIKACE NA VZORKU 

Pokud se stěrkou budete pracovat poprvé doporučujeme si nejprve materiál a celý systém 
aplikace vyzkoušet na vzorové ploše. Během této aplikace budete mít možnost se s 
materiálem seznámit, zjistit jakým způsobem a s jakou konzistencí se Vám bude stěrka 
nejlépe aplikovat. Pro ty co mají velké pochybnosti nabízíme zaslání vzorku stěrky pro 
testovací aplikaci na cca 1m2. 

 

V případě zájmu o vzorek nás kontaktujte na: support@microbond.cz 

4.2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY APLIKACE STĚREK 

Při aplikování stěrek je důležité mít na paměti následující základní principy. Zde si je jednotlivě 
vyjmenujeme: 

 

1) aplikace do zvlhčeného podkladu a na sjednocený podklad 

2) aplikace v souvislé ploše bez napojování 

3) stejnoměrná aplikace na celé ploše 

4) vyvarování se dodatečných oprav v zavadlé stěrce 

5) zajištění stabilních podmínek pro schnutí z hlediska teplot a proudění vzduchu 

4.3 DOPORUČENÁ HLADÍTKA PRO APLIKACI STĚRKY MICROBOND 

Stěrku MicroBond je možné aplikovat různými nástroji, přičemž každý nástroj (hladítko) je vhodný pro 
jiný typ zpracování. V této lekci tedy probereme jednotlivá hladítka, tak abyste věděli, jaké ideálně pro 
daný typ aplikace zvolit. 

4.3.1 KLASICKÉ NEREZOVÉ HRANATÉ HLADÍTKO 

Poměrně rozšířený typ hladítka, lze s ním teoreticky dobře 
natáhnout stěrku MicroBond, nicméně při aplikaci tímto 
hladítkem je vyžadován dokonale rovný podklad. V praxi se 
používá především při aplikaci stěrky na schodišti díky jeho 
pravoúhlým rohům. 
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4.3.2 BENÁTSKÉ HLADÍTKO 

Benátské hladítko je vhodné pro aplikaci technikou gletování nebo 
kde je preferovaná utaženější strukturu. Zaoblené rohy zajišťují 
bezproblémové hladké natažení bez stop po hladítku. Vyšší tvrdost 
hladítka umožňuje strukturu stěrky více utáhnout.  

  

4.3.3 MARSHALLTOWN 

Profesionální hladítko nejvyšší kvality od americké společnosti 
Marshalltown vhodné k aplikaci dekorativních cementových stěrek 
Ercole a Microbond. Dostupné v různých velikostech. Střední tvrdost 
umožňuje jak utažení stěrky, tak je i optimální pro prvotní natažení. 
Hladítko je vhodné pro finalizaci povrchu. 

  

4.3.4  PARFAIT LISS 

Hladítko francouzského výrobce velmi často používané aplikátory 
mikrocementových stěrek. Výhoda tohoto hladítka spočívá především 
v měkkém břitu, který umožňuje natáhnutí v tenké souvislé ploše. 
Zaoblené a přizvednuté konce zajišťují, že hladítko nezanechává rýhy. 
Další oblast, kde využijete toto hladítko je u hladkých povrchů, kde 
díky téměř nulovému úhlu při natahování je možné aplikovat bez 
problému souvislou vrstvu. Je také využíváno pro základní natažení bílé 
stěrky. 

 

 

4.4 PŘÍPRAVA A ROZMÍCHÁNÍ STĚRKY 

Příprava směsi je zásadní pro celý průběh aplikace stěrky. 

MicroBond je mikrocementová stěrka, dodávána v suchém sypkém stavu. Připravena k použití je po 
rozmíchání s vodou. MicroBond je stěrka která umožňuje materiál rozmíchat v různé konzistenci. 

Celé množství 25 kg kbelíku je možné rozmíchat ve 5-7 litrech vody. Je tedy možné získat jak velice 
hustou hmotu tak i směs s velice řídkou konzistencí. Ideální míchací poměr se pohybuje mezi 6-6,5 litry 
na kbelík. V přepočtu na kilogram stěrky se tedy jedná cca 250 ml na 1 kilogram stěrky. 

Pokud bychom měli ideální konzistenci více specifikovat, ideální konzistence by měla být pastovité nebo 
řidší krémovité konzistence. Laicky řečeno na úrovni horkého pudingu nebo medu. 

Zpracovatelnost rozmíchaného materiálu je cca 60 minut. Zde záleží ale také na více aspektech jako je 
teplota a počáteční konzistence materiálu, vzdušná vlhkost atd. Ideální je, pokud rozmíchaný materiál 
spotřebujete do 30 minut od rozmíchání. 
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Míchání provádíme elektrickým míchadlem při cca 600 otáčkách za minutu. Malé množství stěrky je 
možné rozmíchat i aku vrtačkou s míchací metlou, případně ručně. 

V následujících kapitolách uvedeme základní techniky zpracování stěrky Microbond. Nejedná se však o 
výčet všech možných technik, jde jen o přehled nejčastěji používaných metod aplikace dekorativních 
stěrek. Metody a jednotlivé kroky lze navzájem kombinovat. 

4.5 TECHNIKA Č. 1 - ZÁKLADNÍ TECHNIKA TZV. PROSTÉ NATAŽENÍ 

Cementová stěrka natažená ve dvou vrstvách v bílé či 
šedé barvě bez dodatečného probarvování. Toto je 
nejčastější aplikace pohledových stěrek. Stěrka 
MicroBond se vyrábí ve dvou barevných variacích. Bílá, 
která je univerzální a sterilní pro velké množství ploch a 
šedá, která připomíná pohledový beton. Pro docílení 
nuancí je dobré druhou vrstvu zbrousit, tímto zákrokem 
nabere stěrka na dynamice a působí pak přirozenějším 
dojmem. Na závěr provedeme ošetření zvoleným 
(matným nebo lesklým) sealerem.  

4.6 TECHNIKA Č. 2 - KOMBINACE DVOU TÓNŮ 

Tato technika nejlépe vystihuje žádaný dekor 
přirozeného betonového vzhledu. Kombinují se dvě 
suché směsi cementové stěrky MicroBond. Kombinace 
bílé a šedé barvy, které jsou základní nabídkou firmy 
Ecobeton nám poslouží k docílení jednoduché 
techniky, která se dá dobře zopakovat i v budoucnu. 
Poměrovým systémem míchání bílé a šedé suché směsi 
získáme šedou barvu v požadovaném odstínu. Vhodný 
postup je vytvoření si dvou různě světlých či tmavých 
směsí a ty při aplikaci do sebe zapracovávat. Docílíme 
tak velice přirozeného „šmouhatého“ vzhledu. Při 
kombinaci dvou výrazně se od sebe lišících odstínu šedi získáme výrazné „šmouhy“, kdežto při použití 
dvou podobných odstínů docílíme jen lehkých přirozených nuancí, aby podlaha nepůsobila monotónním 
dojmem.  

4.7 TECHNIKA Č. 3 - GLETOVANÁ STĚRKA 

Imitace pohledového betonu je v posledních letech stále 
žádaným dekorem. Dnes si popíšeme postup techniky 
gletování, která je pro dekor imitaci betonu jedna z 
doporučovaných. 

Imitace pohledového betonu technikou gletování je 
především vhodná pro aplikaci na stěny. Aplikace je 
možná i na podlahách, zde ale záleží na konkrétním 
případu aplikace. V případě aplikování na podlahu je 
postup obdobný, do stěrky na podlaze se po zavadnutí 
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vkročí a začne se gletovat. Pokud dojde k narušení stěrky, gletováním se povrch opět opraví. Instruktážní 
video naleznete zde:  

https://www.youtube.com/watch?v=XXyojfnoZ18 

4.7.1 POSTUP APLIKACE GLETOVANÉ STĚRKY 

1) Natažení první vrstvy stěrky Microbond – tuto vrstvu se snažíme natáhnout co nejvíce do 
hladka. Je dobré použít spíše řidší konzistenci stěrky pro aplikaci první vrstvy. První vrstvu není 
nutné gletovat, nicméně můžete si gletování vyzkoušet již na první vrstvě. 

2) Natažení druhé vrstvy stěrky Microbond – pro aplikaci této vrstvy je vhodné použít šedou 
stěrku Microbond v „krémovité“ konzistenci. Opět je žádoucí stěrku natáhnout co nejvíce do 
hladka. 

3) Zavadnutí cca 30 minut – stěrku necháme cca 30 min. zavadnout 
4) Gletování – po zavadnutí (stěrka by měla být vlhká, ale již na dotek pevná) stěrku opětovně 

zvlhčíme a začneme uhlazovat benátským hladítkem. Ze stěrky se začne při gletování uvolňovat 
bílý cementový šlem, který následně na povrchu vytvoří jemné nuance. Při vyvinutí většího tlaku 
na hladítko mohou na povrchu vznikat i tmavší progletovaná místa. 

5) Broušení – ačkoliv gletování může broušení do jisté míry nahradit, přesto doporučujeme povrch 
lehce přebrousit – na toto téma si můžete přečíst kapitolu: 5 - Broušení stěrek, str. 37  

6) Impregnace – aplikaci dokončíte zaimpregnováním, kde volbu impregnací zvolíte dle 
doporučené skladby 

4.8 TECHNIKA Č. 4 - STRUKTUROVANÁ STĚRKA 

Strukturovaná stěrka je takový povrch, který není 
homogenně hladký po celé ploše, ale vyskytují se na 
něm nejrůznější změny povrchu v podobě, prohlubní, 
hrubších míst apod. 

Strukturované dekory stěrky Microbond mají 
nepřeberné množství podob. Jejich design určuje 
aplikátor svou fantazií, kreativitou a technikou natažení. 
Dekory s výraznými strukturami se obecně hodí na 
menší plochy, kde je potřeba docílení výraznějšího 
efektu a kde není požadavek na zcela stoprocentní snadnou omyvatelnost, jako jsou například podlahy 
či kuchyňské pracovní desky. Vhodnými místy pro aplikaci strukturovaných stěrek tedy můžou být např. 
dekorativní stěny, krby, nábytek a pod. 

4.8.1 POSTUP APLIKACE STRUKTUROVANÉ STĚRKY 

Techniky, jak tohoto dekoru docílíme jsou nejrůznější a při jejich využití se ve fantazii meze nekladou. 
Obecně platí to, že se strukturované dekory tvoří při samotném natažení rozmíchané směsi Microbondu. 
Přímo nerezovým hladítkem nebo i třeba s využitím jiných nástrojů natahujeme stěrku, ne do co 
nejhladšího povrchu, ale „otiskáváme“ do něj hladítko, tvoříme výškraby, napodobeniny kavern apod. 
Můžeme si pohrávat s hustotou Microbondu. Při požadavku na výrazné struktury se většinou hodí hustší 
směs, která lépe trží tvar. Po vytvoření požadovaných struktur můžeme stěrku nechat mírně zavadnout 
a následně přegletovat, což vyhladí nejvyšší místa stěrky nebo necháme stěrku zaschnout a vytvrdnout 

https://www.youtube.com/watch?v=XXyojfnoZ18
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a přebrousíme ji do požadované „hladkosti“. Jako u ostatních dekorů je vhodné si techniku nejdříve 
vyzkoušet na menší desce a vytvořit vzorek. 

4.9 TECHNIKA Č. 5 – PROBARVENÁ STĚRKA 

Další technika pohledových stěrek spočítá ve způsobu pigmentace. 
Pokud potřebujeme vytvořit plochu o jiné barvě, můžeme přidat 
pigment přímo do směsi MicroBondu a vody. Tato technika je 
vhodná při záměru vytvořit barevně jednolitou plochu. 

Stěrky Microbond lze probarvovat do libovolné barvy. Jelikož se ale 
jedná o přírodní materiál, který obsahuje jemné částice křemičitého 
písku, cementu apod. bude mít barva stěrky vždy zemitý odstín. 

Ze vzorníku lze vybrat odstín, který se bude nejvíce přibližovat Vašim 
představám. Vzorník barev doporučujeme brát v potaz pouze 
orientačně! Žádaný odstín je tedy doporučené vždy vyvzorkovat 
přímo ve formě stěrky a nejlépe na místě, kde má být aplikována 
(výsledný vzhled je totiž výrazně ovlivňován světelnými podmínkami a expozicí povrchu, kde je 
aplikován).  

Vzorník v elektronické podobě naleznete zde: https://www.microbond.cz/vzornik-microbond.pdf 

4.9.1 JAK PRACOVAT SE VZORNÍKEM? 

Vzorník obsahuje cca 300 barevných odstínů, kde každý má svůj 
jedinečný kód. K získání receptury daného odstínu je nutné použít 
webovou aplikaci dostupnou na https://www.ecobeton.com/colors , 
která Vám po zadání čísla odstínu a množství stěrky zobrazí přesnou 
recepturu. 

NÁŠ TIP – PIGMENTOVANÁ ZÁMĚSOVÁ VODA: 

Pokud plánujete aplikovat barevnou stěrku v jednom odstínu na více 
meších plochách, kde by bylo problematické aplikovat stěrku v 
jednom pracovním kroku, je výhodné danou pigmentovou recepturu 
rozmíchat cca v 6 litrech vody. Pro rozmíchání a následné domíchání 
stěrky následně budete používat tuto pigmentovanou vodu. Tím 
docílíte toho, že budete moci stěrku domíchat ve stejném odstínu 
třeba druhý den. Důležité je před každým použitím pigmentované 
záměsové vody tuto směs promíchat nebo protřepat, jelikož 
pigmenty rozmíchané ve vodě mají tendenci rychle se usazovat u 
dna. Dobré je rozmíchat si dostatečné množství pigmentované 
záměsové vody tak, aby Vám zbyla na případné korekce nebo 
opravy. 

Při použití pigmentované záměsové vody je doporučené vytvoření vzorku k ověření, zda daný odstín 
vyhovuje Vašim požadavkům. Pokud zjistíte, že požadovaný tón není vyhovující, můžete tuto 
probarvenou vodu dále ladit pigmenty až k docílení Vaši spokojenosti. 

  

https://www.microbond.cz/vzornik-microbond.pdf
https://www.ecobeton.com/colors
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4.10 TECHNIKA Č. 6 - PROBARVENÁ A PROBROUŠNÁ STĚRKA 

Při natahování můžeme využít kreativity a vytvořit strukturálně rozličný povrch. Takto utvořenou zaschlou 
plochu stěrky přebrousíme. Probroušené plochy obarvené stěrky se jeví světlejší a jejich povrch jinak 
odráží světlo. Vzniká tudíž zajímavý a proměnlivý dekor. 

4.11 TECHNIKA Č. 7 - PATINOVANÁ STĚRKA 

Třetí technika dekorativních pohledových 
stěrek, je náročnější, ale také se s ní dá docílit 
nejvariabilnějších výsledných dekorů. 
Technicky náročná není, odvisí však od 
zručnosti člověka, který ji aplikuje a jeho 
estetického cítění. Jedná se o aplikaci bílé 
nebo šedé stěrky a jejího následného barvení. 
Na vyschlou stěrku můžeme naředěný 
pigment nanášet pomocí štětců, houbiček, 
válečků, air brushe a jiných nástrojů. Při 
použití vícera tónů vpíjících se do sebe lze 
docílit ohromujícího výsledku. Doporučujeme 
si tuto techniku nejdříve vyzkoušet na nějaké menší ploše (např. dřevěné desce) a až poté provádět 
aplikaci přímo na tížený povrch. Lze si také k této fází barvení přizvat designera, který vám na základě 
konzultace s vámi dekor stěrky navrhne nebo vám poskytne různé varianty cíleného vzhledu a následně 
vám jej i vytvoří, pokud se tohoto úkonu nechcete zmocnit sami. Po zaschnutí opět přichází finální 
ošetření sealerem, který pigment ve stěrce dá se říci zakonzervuje. 

 

Patinováním je míněno barevné doladění dekoru, kde je záměrem zvýraznění struktury stěrky. Neslouží 
k výraznému barevnému přebarvení stěrky. S citem patinovaný povrch působí velice přirozeným 
dojmem. 

4.11.1 ZPŮSOB APLIKACE PATINY 

Po vytvrdnutí Microbondu, přebroušení a uschnutí první vrstvy impregnace nastává čas na případné 
patinování, které provádíme probarvenou tekutinou, která se skládá z vody a impregnace v poměru 1:1 
a pigmentu v individuálně zvoleném množství a tónu. 

K aplikaci můžete použít houbu, hadr apod. Patinovací směs opatrně nanášíme houbou a následně 
vytíráme „do sucha“ utěrkou z mikrovlákna tak, aby na místech, kde chceme zůstalo pigmentu více 
(zejména hrubší a hlubší místa struktury stěrky) a naopak na hladších místech pigmentované směsi 
ponecháme méně. 

Pro případ, že někde omylem naneseme pigmentu více, než chceme, je vhodné mít u sebe přichystaný 
rozprašovač s vodou, kterým můžeme dotyčné místo co nejdříve zvlhčit a patinovací směs před 
zaschnutím ze stěrky vytřít z povrchu pryč. 

Patinu je dobré aplikovat postupně a povrch nechat před pokračováním patinování vždy proschnout. Po 
tom, co jsme s výsledkem spokojení, necháme povrch zaschnout a aplikujeme na něj další vrstvy 
impregnace.  
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4.11.2 PATINACE PLOCH S VÝRAZNOU STRUKTUROU POMOCÍ SEALERU 

Za zmínku určitě stojí i technika, která opět obsahuje natažení základních stěrek MicroBond v bílé nebo 
šedé barvě. Při přebroušení druhé vrstvy dochází k zvýraznění stop po natahování a strukturálních 
nerovností. Ty vyzdvihnete aplikací naředěného sealeru Cerbero Base (v poměru 1:1 s vodou) a přidáním 
pigmentu v tmavším tónu, než je podkladová stěrka. Na hladkých a vyvýšených plochách zůstane tak 
film sealeru tenčí a světlejší a do pórovitějších ploch a prohlubinek zateče a zaschne silnější a tmavší 
vrstva. Dohromady tak vzniká poměrně přirozený a dynamický vzhled pohledové stěrky. 
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5 BROUŠENÍ STĚREK 

5.1 TYPY BRUSNÝCH NÁSTROJŮ 

Po zatuhnutí druhé vrstvy stěrky MicroBond (cca 24 hod.) přichází moment pro případné broušení. Je 
vhodné tento zákrok provádět v rozmezí dvou dnů. Každým dalším 
dnem totiž stěrka přibývá na tvrdosti, na broušení tudíž vynaložíte čím dál více úsilí. Pokud se rozhodnete 
povrch brousit, můžete použít ideálně excentrickou brusku. Malé plochy je možné přebrousit i ručně.  Po 
přebroušení z plochy důkladně vysajeme z povrchu všechen zbroušený prach a jiné nečistoty. Po 
dokonalém očištění je takto připravená plocha připravena na závěrečné ošetření sealerem. 

 

Čeho se při broušení vyvarovat? 

• broušení by mělo být rovnoměrné, nesnažte se některá lokální místa zabrušovat jiným způsobem 
než zbytek plochy 

• bruste plochu krouživými pohyby 

5.2 TYPY BRUSIVA 

Brusivo je vhodné používat od kvalitnějších výrobců. Zrnitost brusného plátna při broušení MicroBondu 
by se měla pohybovat od 80 do 240. V případě zabrušování hrubých struktur je možné použití i hrubších 
pláten. Nepoužívejte brusné mřížky na SDK, které mohou na stěrce vytvořit škrábance. 
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6 IMPREGNOVÁNÍ BETONOVÝCH STĚREK 

6.1 ZÁKLADNÍ TYPY IMPREGNACÍ A OBLASTI POUŽITÍ 

 

Impregnování stěrek je důležité pro jejich 
údržbu a omyvatelnost. Pokud chcete 
použít stěrku například na podlaze nebo 
na stěně za kuchyňskou linkou, je 
impregnace nezbytnou součástí celé 
aplikace. V současnosti je možné stěrky 
Microbond impregnovat dvěma systémy. 

 

 

6.2 IMPREGNAČNÍ SLOŽKY SYSTÉMU 

6.2.1 BRICKCOVER – HYDROFOBNÍ NAPOUŠTĚDLO 

Jedná se o transparentní, 100%ně ekologický přípravek na bázi křemičitanů, který má za cíl snížit 
primární nasákavost stěrek.  

 

 Impregnační skladba obsahující přípravek BrickCover má následující výhody:  

1) Zjednodušená a stabilnější aplikace celého systému  

2) Zlepšení homogenity jednotlivých následných nanášených vrstev  

3) Zlepšená funkce celé skladby  

 

Přípravek BrickCover se vždy aplikuje jako 1. impregnační vrstva, tedy jako první vrstva na 
zabroušenou finální vrstvu MicroBondu. Díky konzistenci BrickCoveru dojde k hloubkovému 
napuštění všech vrstev stěrek. K aplikaci ideálně využijte aplikátor Shorty nebo Longy, případně 
je možné využít i válečku nebo nástřiku nízkotlakým rozprašovačem.  

Přípravek se neředí a je připraven k přímé aplikaci. Aplikaci provádějte rovnoměrně a vyvarujte 
se lokálního zaschnutí. Tím je myšleno například to, aby v případě aplikace na stěnách, 
nanášení neprobíhalo tak, že se nejdříve aplikují kraje a až následně plocha. V tomto případě 
by mohly kraje zaschnout před aplikací plochy a bylo by zde riziko vzniku lehké kontury. Je 
vhodné tedy aplikaci provádět kontinuálně z místa A na místo B. Aplikaci provádějte do plného 
nasycení stěrky. 
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6.2.2 CERBERO BASE – JEDNOSLOŽKOVÁ IMPREGNACE 

Po zaschnutí BrickCoveru (cca 2-3 hod.) aplikujte Cerbero Base pomocí válečku nebo 
aplikátoru Shorty / Longy. Aplikace této vrstvy nevyžaduje žádná specifická opatření. Aplikace 
provádějte rovnoměrně.  

6.2.3 APLIKACE DVOUSLOŽKOVÝCH SEALERŮ 

Po zaschnutí Cerbero Base (1-2 hod.) aplikujte impregnaci Gi. Gi. Sealer nebo Cerbero Sealer. 
Pro aplikaci využijte informací v příslušných technických listech.  

 

 
 

6.3 ZPŮSOB APLIKACE IMPREGNACÍ 

Proces impregnování stěrek představuje finalizaci celé aplikace. Jedná se o velmi důležitou část – kvalitní 
impregnace má zásadní vliv na požadovanou funkčnost stěrky a její vlastnosti. 

Pokud impregnační skladba začíná přípravkem BrickCover je možné celý systém aplikovat 
mikrovláknovým válečkem s minimální délkou vlasu 8 mm.  
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7 SPECIFICKÉ APLIKACE 

7.1 SPRCHOVÉ KOUTY 

Sprchové kouty patří mezi nejnáročnější prostory, kde se mikrocementové stěrky aplikují. Ačkoliv systém 
je relativně jednoduchý, je důležité držet se doporučeného postupu. Vždy záleží na pečlivosti aplikátora. 
Nejsložitějším úkolem při realizaci stěrek ve sprchových koutech je samotné uvedení sprchového koutu 
do provozu. Po úspěšném uvedení do provozu se jedna již o spolehlivý povrch, který nevyžaduje 
žádných dalších pravidelných ošetření. 

 

Zásadní pro správnou funkci ve sprchových koutech je zaimpregnování stěrek. Způsob aplikace 
impregnace zásadním způsobem ovlivňuje celou funkci sprchového koutu. Proto by vždy aplikaci 
impregnací mělo provázet lehké testovací zatížení. 

7.1.1 DOPORUČENÝ POSTUP IMPREGNOVÁNÍ VE SPRCHOVÝCH KOUTECH: 

Postup aplikace Použitý produkt Technologická pauza před aplikací 
následující vrstvy 

1. krok BrickCover – jedna vrstva 2-3 hodiny 

2. krok Cerbero Base – jedna vrstva 1-2 hodiny 

3. krok Cerbero Sealer – první vrstva 3-12 hodin 

4. krok lehké zatížení vodou s cílem objevení 
otevřených mikropórů 

Po zobrazení pórů je možné ihned 
lokálně zapravit vlhká místa Cerbero 
Sealerem 

5. krok 
– lokální aplikace impregnace Cerbero 
Sealer do otevřených pórů. K aplikaci 
použijte malý štětec. 

1-2 hodiny 

6. krok Cerbero Selaer – druhá vrstva celoplošně Zaschnutí na dotek po 6 hod., plné 
zatížení po 72 hod. 

 

7.2 APLIKACE SVĚTLÝCH ODSTÍNŮ A BÍLÉ STĚRKY 

Při aplikaci bílých a světlých odstínů je důležité použít speciální hladítka, která stěrku tzv. nepálí. Lze 
také využít hladítka Parfait Liss nebo Ecobeton hladítko. Co se týče technik, ne moc vhodnou technikou 
při zpracování světlých odstínů je technika gletování. Techniku gletování lze u bílé stěrky provádět pouze 
se speciálním Ecobeton hladítkem – v případě zájmu, kontaktujte podporu na support@microbond.cz 

7.3 APLIKACE TMAVÝCH ODSTÍNŮ STĚREK 

Aplikace tmavých odstínů s sebou nese také určitá specifika. Největší problémy většinou nastávají při 
broušení. Pokud broušení neprobíhá rovnoměrně mohou být více probroušená místa po zaimpregnování 
ve světlejším odstínu. Tohoto efektu se dá využít například u strukturovaných stěrek, u hladších povrchů 
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může ale vzniknout aplikační chyba. Typicky bývá problém například na hranách schodů, proto je jednak 
důležité nenechávat na hranách příliš velké množství materiálu s vidinou následného zabroušení. 
Zabroušení by mělo vždy probíhat rovnoměrně krouživým pohybem. Další problém může vzniknout v 
případě kdy dojde k pokapání nezaimpragnované stěrky. Pokud se voda ze stěrky v krátkém časovém 
sledu neodstraní, je zde riziko vzniku kontury, která je neodstranitelná. Tento problém může nastat u 
všech odstínů stěrek, u tmavších odstínů se jedná ale o viditelnější problém. 

7.4 KOMBINACE SEALERŮ 
Ecobeton má k dispozici dva typy dvousložkových impregnací. Gi. Gi. Sealer a Cerbero Sealer. Každý 
sealer má určité vlastosti. Cerbero Sealer lépe vyplňuje strukturu povrchu, Gi. Gi. Sealer je zase tvrdší a 
chemicky odolnější. Oba sealery je možné kombinovat. Při této aplikaci lze využít výhod jednotlivých 
produktů a vytvořit tak ještě lepší ochranu. Optimální skladba je pak 1x BrickCover, 1x Cerbero Base, 
1x Gi. Gi. Sealer v poměru 1:2:3, 1x Cerbero Sealer. 

7.5 BAZÉNY 

Do bazénu doporučujeme použítí stěrky Ercole nebo Poseidon. Jedná se o ideální přírodní materiály 
určené pro použití v bazénech. Bezesparost povrchu je designovým a hygienickým řešením. Díky finální 
impregnaci Gi.Gi. Sealerem jsou bazény snadné na údržbu a zdravotně nezávadné pro jejich uživatele. 

Jedná se o designové a exkluzivní řešení. Světlé odstíny bazénové stěrky nechávají vyniknout přirozenost 
modrozelené barvy vody. 

Zde je nutné si uvědomit, že celkový přístup k aplikaci stěrek v bazénu je takový, že není možné pomocí 
impregnace Gi.Gi. Sealer v trvale mokrém prostředí vytvořit 100% impregnci. Po čase si voda přes 
impregnaci prosaje do vrchní vrstvy stěrky. Nejedná se však o nějakou nedokonalost. Impregnační 
ochrana má v tomto případě funkci pouze jako ošetření usnadňující čištění. Samotné stěrky jsou 
schopné v bazénu fungovat i bez impregnace a pro zachování dlouhodobé funkce je důležité zachování 
difuzně otevřené vlastnosti finálního laku. 
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8 ČASTÉ CHYBY PŘI APLIKACI 

8.1 CHYBY PŘI PŘÍPRAVĚ PODKLADU 

Chyby při přípravě podkladu se nejčastěji projevují špatnou penetrací nebo špatnou přípravou podkladu 
ve smyslu rovinatosti a sjednocenosti podkladu. 

Vždy je žádoucí aby byl podklad materiálově sjednocený, srovnaný, pevný, soudržný, vyschlý, 
přebroušený a dobře zapenetrovaný.  

8.2 CHYBY PŘI APLIKACI STĚRKY 

8.2.1 ŠPATNÁ KONZISTENCE STĚRKY 

Špatní konzistence je asi jedna z nejčastějších chyb. Člověk, který stěrku MicroBond má většinou 
tendenci si materiál namíchat příliš hustý. Je dobré se vždy držet poměru míchání, který je uveden 
v technickém listu. Ideální konzistence by laicky řečeno měla být jako je konzistence horkého pudingu, 
nebo řidšího medu. 

8.2.2 ZPRACOVÁNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH HRAN 

Převážně ti, kdo nemají velké zkušenosti s aplikací stěrek se často potýkají s problémy týkajících se 
zpracování vnějších a vnitřních hran. Doporučujeme vnější a vnitřní hrany zpracovávat tak, že se 
jednotlivé stěny tahají postupně. To znamená natáhne se jedna stěna, nechá se zavadnout nebo 
zaschnout a až následně se aplikuje stěrka na navazující stěně. Tato postupná aplikace umožňuje 
v případě vnitřních hran „opřít“ se o již nataženou stěrku. V případě vnějších hran je možné lépe stěrku 
očistit od přebytku stěrky a zaříznout. Broušení v hranách je také důležité, je nutné broušení provádět 
opatrně a brousit pouze plochy, nikoliv hranu. Přebroušení hrany pod úhlem 45° se provádí zpravidla 
ručně formou finálního začištění. 

8.2.3 NAPOJOVANÁ MÍSTA 

Jednou z nejčastějších chyb při realizacích je dodatečné napojování stěrky. Před samotnou aplikací je 
zapotřebí rozplánovat si jaké plochy chceme natahovat a kolik materiálu na to budeme potřebovat i s 
adekvátní rezervou. Stěrka se musí natahovat vždy tak, aby začínala a končila přirozenou bariérou v 
podobě vnitřního či vnějšího rohu stěny, prahu u podlah apod.! Pokud to tedy není nezbytně nutné, 
nikdy neukončujte stěrku někde uprostřed stěny apod., následné napojení bude vždy vidět! Pokud je to 
i tak z nějakého důvodu nezbytně nutné, zkuste ukončit stěrku v místě, které není v hlavní pohledové 
ose a roztahujte ji různými směry co nejvíce nerovnoměrně (rovné vodorovné či horizontální napojení by 
bylo ještě více „nápadné“). 
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8.3 CHYBY PŘI IMPREGNOVÁNÍ 

8.3.1 NEROVNOMĚRNÁ APLIKACE 

Impregnaci je nutné provádět rovnoměrně. V případě nerovnoměrné aplikaci hrozí průsaky. Pokud stěrka 
vykazuje znaky nedostatečné impregnace, je nutné impregnaci doplnit buď lokálně nebo celoplošně 
další vrstvou. 

8.3.2 ŠPATNÉ APLIKAČNÍ NÁSTROJE  

Při aplikování impregnací je dobré využívat kvalitní nástroje. Zcela zásadní bývá aplikace první vrstvy 
impregnace, kdy je impregnovaný povrch ještě zcela nasákavý. Pokud se použije nevhodný nástroj, 
mohou na povrchu vzniknout pruhy nebo šmouhy, které ani v dalších vrstvách nelze odstranit. Obecně 
je na řidší impregnace (Cerbero Base, Steinfix plus, Gi. Gi. Sealer) doporučený mikrovláknový aplikátor 
Shorty nebo Longy, případně držák padu na podlahu. Na hustší impregnaci Cerbero Sealer je 
doporučené použít mikrovláknový váleček s délkou vlasu minimálně 8 mm. 

8.3.3 ŠPATNÉ MÍCHÁNÍ DVOUSLOŽKOVÝCH SEALERŮ 

Dvousložkové impregnace je třeba před aplikací dobře promíchat ve správném poměru a ředění. 
Zároveň je dobré dvousložkové impregnace před smícháním držet v teplotě okolo 20˚ Celsia. V případě 
vystavení vyšším teplotám je možné, že se zkrátí a zkomplikuje jejich zpracovatelnost. 
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9 OPRAVY A RETUŠE 

K lokálním opravám a retuším stěrky dochází ze dvou základních důvodů. Principiálně se jedná o opravy 
defektů v podobě trhlin a fleků způsobených mechanickým či chemickým zapříčiněním. Základní 
moment je vyhodnocení si problému, zdali chceme/musíme provést opravu z funkčního hlediska nebo 
je problém pouze kosmetickou „vadou“. Jelikož jakékoliv následné napojování stěrky je vždy více či 
méně patrné, doporučujeme si pečlivě zvážit, zdali je takovýto dodatečný krok nutné provádět. Pokud 
opravu či retuš chceme provádět, v ideálním případě vždy přetahujeme celé ucelené plochy! (Pro uvedení 
příkladu - pokud máme defekt na schodu, neopravujeme jen lokální problém v rozsahu několika 
centimetrů, ale raději přetáhneme celý schod). 

9.1 MECHANICKÉ DEFEKTY 

Mechanické defekty na stěrkách většinou vznikají zpravidla po pádech různých předmětů. Neopatrném 
zacházení s těžkým nábytkem atd. Je třeba mít na paměti, že ačkoliv betonové stěrky mají vzhled 
robustního betonu odolnost mají podobnou jako tvrdá dřevěná podlaha. Pokud k defektu dojde, není 
problém z hlediska funkčního defekt poměrně jednoduše opravit. Z hlediska vizuálního je úspěšnost 
opravy dána především zručností a citem aplikátora, odstínem a dekorem stěrky, a především rozsahem 
poškození. 

9.2 OPRAVA FLEKŮ A BAREVNÝCH NUANCÍ 

V případě, kdy se rozhodnete lokálně retušovat skvrny, můžete použit broušení nebo barevné tónování 
pomocí pigmentů aj. Snaha, která bývá z pravidla k takovýmto retuším vynaložena, však nemusí být 
přímo úměrná výsledku a je tedy nasnadě vyhodnotit si situaci předem, zdali by nebylo časově, 
energeticky a s jistým výsledkem výhodnější, neřešit problém lokálně, ale přetáhnout celou plochu novou 
vrstvou stěrky. 
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10 ÚDRŽBA, ZPŮSOB ČIŠTĚNÍ STĚREK A VHODNÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY 

10.1 BĚŽNÁ ÚDRŽBA 

Pro běžnou údržbu mikrocementových stěrek na podlaze doporučujeme použít mop s mikrovláknovým 
padem např. Leifheit Picobello Extra soft. Doporučeným přípravkem na čištění mikrocementových stěrek 
Ecobeton je přípravek Ecobeton Steinfix 60 (přírodní mýdlo), případně různé neagresivní podlahové 
čističe ve formě koncentrátu. 

Pro běžnou údržbu cementových stěrek na stěnách doporučujeme použít bílou mikrovláknovou utěrku 
v kombinaci s čistou vodou. Je také možné použít různé mýdlové, jarové či univerzální čističe ve formě 
koncentrátu. 

10.2 SILNĚJŠÍ ZNEČIŠTĚNÍ 

V případě silnějšího znečištění doporučujeme použít neagresivní přípravky na běžné čištění jako jsou 
různé univerzální čističe ve spreji nebo ve formě koncentrátů. Vyvarujte se použití agresivních přípravků 
na bázi kyselin, bělidel - chlornanu sodného (SAVO), a na bázi hydroxidu sodného. 

Pro údržbu bílých cementových stěrek je žádoucí používat bílé mikrovláknové utěrky. Vyvarujte se použití 
barevných utěrek u kterých je riziko, že budou pouštět barvu, která muže stěrku zabarvit. 

10.3 DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY: 

Sanytol – dezinfekční univerzální prostředek ve spreji 

Frosch – Soda Kitchen Cleaner – EKO sprej čistič se sodou  

 

V případě, kdy výše uvedené metody nefungují doporučujeme pro čištění použít kartáček s jemnými 
štětinami.  

10.4 DODATEČNÉ PRAVIDELNÉ REPELENTNÍ OŠETŘENÍ PŘÍPRAVKEM ECOBETON MICROMED+ 

V případě požadavku na dodatečné ošetření cementových stěrek, převážně v exponovaných místech, 
je možné použít přípravek Ecobeton MicroMed+. Jedná se o speciální disperzi vosků, která stěrce dodá 
repelentní funkci a posílí tak její odolnost. Přípravek je tedy vhodný do míst, která jsou více exponovaná. 
Frekvence pravidelné údržby přípravkem MicroMed+ je variabilní dle potřeby (cca 1x za 1-3 měsíce).  



 

SEZNAM DŮLEŽITÝCH TECHNICKÝCH LISTŮ 

 

Název produktu Odkaz QR kód 

Ercole https://www.microbond.cz/listy/CZ_Ercole_TL.pdf 
 

MicroBond https://www.microbond.cz/listy/CZ_Microbond_TL.pdf 
 

Cerbero Base https://www.microbond.cz/listy/CZ_Cerbero_Base_TL.pdf 
 

Cerbero Sealer https://www.microbond.cz/listy/CZ_Cerbero_Sealer_TL.pdf 
 

Gi. Gi. Sealer https://www.microbond.cz/listy/CZ_Gi_Gi_Sealer_TL.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecobeton Czech Republic s.r.o. | Dobrovského 675/4, 612 00 Brno | www.ecobeton-czech.com 

Technická podpora: +420 514 514 941 | support@microbond.cz | www.microbond.cz 

https://www.microbond.cz/listy/CZ_Ercole_TL.pdf
https://www.microbond.cz/listy/CZ_Microbond_TL.pdf
https://www.microbond.cz/listy/CZ_Cerbero_Base_TL.pdf
https://www.microbond.cz/listy/CZ_Cerbero_Sealer_TL.pdf
https://www.microbond.cz/listy/CZ_Gi_Gi_Sealer_TL.pdf
http://www.ecobeton-czech.com/
mailto:support@microbond.cz
http://www.microbond.cz/

	1 Úvod
	1.1 O společnosti Ecobeton
	1.2 Obecné vlastnosti mikrocementových stěrek
	1.3 Výhody MicroBondu

	2 Systémové skladby dle místa použití a průměrné spotřeby materiálu
	2.1 Podlahy
	2.1.1 Doporučená obecná materiálová skladba při použití stěrky na podlahách
	2.1.2 Tabulka potřebného materiálu

	2.2  Stěny
	2.2.1 Doporučená obecná materiálová skladba stěrky na stěnách
	2.2.2 Tabulka potřebného materiálu

	2.3 Kuchyně
	2.3.1 Doporučená obecná materiálová skladba stěrky v kuchyních
	2.3.2 Tabulka potřebného materiálu

	2.4 Koupelny
	2.4.1 Doporučená obecná materiálová skladba při použití stěrky v koupelnách
	2.4.2 Tabulka potřebného materiálu

	2.5 Schody
	2.5.1 Doporučená obecná materiálová skladba při použití stěrky na schodech
	2.5.2 Tabulka potřebného materiálu

	2.6 Nábytek
	2.6.1 Doporučená obecná materiálová skladba stěrky na nábytku
	2.6.2 Tabulka potřebného materiálu

	2.7 Krby
	2.7.1 Doporučená obecná materiálová skladba stěrky na krbech
	2.7.2 Tabulka potřebného materiálu

	2.8 Exteriér
	2.8.1 Doporučená obecná materiálová skladba stěrky v exteriéru
	2.8.2 Tabulka potřebného materiálu

	2.9  Bazény
	2.9.1 Doporučená obecná materiálová skladba při použití stěrky v bazénech
	2.9.2 Tabulka potřebného materiálu


	3 Příprava podkladu před aplikací
	3.1 Vyhodnocení a opravy podkladu
	3.1.1 Vlhkost podkladu
	3.1.2 Pevnost v tlaku
	3.1.3 Trhliny v podkladu
	3.1.4 Soudržnost podkladu
	3.1.5 Výtluky a nerovnost podkladu
	3.1.6 Materiálové sjednocení podkladu

	3.2 Příprava podkladu z betonu
	3.3 Příprava podkladu z omítky a flexilepidla
	3.4 Příprava podkladu z anhydritu
	3.5 Příprava podkladu osazeného stávajícím obkladem nebo dlažbou
	3.5.1 Aplikace do perlinky
	3.5.2 Aplikace bez perlinky s přetmelením spár
	3.5.3 Aplikace na adhezní můstek

	3.6 Příprava podkladu ze sádrokartonu
	3.7 Příprava podkladu ze dřevěných a materiálů typu OSB, MDF, HDF, překližky
	3.8 Příprava podkladu z laminátu
	3.9 Příprava podkladu z hydroizolační koupelnové stěrky
	3.10 Příprava podkladu z kovu
	3.11 Příprava podkladu z asfaltu
	3.12 Příprava podkladu z plastu

	4  Aplikace stěrek
	4.1 Důležité informace před zahájením aplikace
	4.1.1 Zajištění dostatku materiálu pro aplikaci
	4.1.2 Zajištění kvalitních nástrojů pro aplikaci
	4.1.3 Kvalitní příprava podkladu
	4.1.4 Vyzkoušení aplikace na vzorku

	4.2 Základní principy aplikace stěrek
	4.3 Doporučená hladítka pro aplikaci stěrky MicroBond
	4.3.1 Klasické nerezové hranaté hladítko
	4.3.2 Benátské hladítko
	4.3.3 Marshalltown
	4.3.4  Parfait Liss

	4.4 Příprava a rozmíchání stěrky
	4.5 Technika č. 1 - Základní technika tzv. prosté natažení
	4.6 Technika č. 2 - Kombinace dvou tónů
	4.7 Technika č. 3 - Gletovaná stěrka
	4.7.1 Postup aplikace gletované stěrky

	4.8 Technika č. 4 - Strukturovaná stěrka
	4.8.1 Postup aplikace strukturované stěrky

	4.9 Technika č. 5 – probarvená stěrka
	4.9.1 Jak pracovat se vzorníkem?
	Náš tip – pigmentovaná záměsová voda:

	4.10 Technika č. 6 - Probarvená a probroušná stěrka
	4.11 Technika č. 7 - Patinovaná stěrka
	4.11.1 Způsob aplikace patiny
	4.11.2 Patinace ploch s výraznou strukturou pomocí sealeru


	5 Broušení stěrek
	5.1 Typy brusných nástrojů
	5.2 Typy brusiva

	6 Impregnování betonových stěrek
	6.1 Základní typy impregnací a oblasti použití
	6.2 Impregnační složky systému
	6.2.1 BrickCover – hydrofobní napouštědlo
	6.2.2 Cerbero Base – jednosložková impregnace
	6.2.3 Aplikace dvousložkových sealerů

	6.3 Způsob aplikace impregnací

	7 Specifické aplikace
	7.1 Sprchové kouty
	7.1.1 Doporučený postup impregnování ve sprchových koutech:

	7.2 Aplikace světlých odstínů a bílé stěrky
	7.3 Aplikace tmavých odstínů stěrek
	7.4 Kombinace sealerů
	7.5 Bazény

	8 Časté chyby při aplikaci
	8.1 Chyby při přípravě podkladu
	8.2 Chyby při aplikaci stěrky
	8.2.1 Špatná konzistence stěrky
	8.2.2 Zpracování vnitřních a vnějších hran
	8.2.3 Napojovaná místa

	8.3 Chyby při impregnování
	8.3.1 Nerovnoměrná aplikace
	8.3.2 Špatné aplikační nástroje
	8.3.3 Špatné míchání dvousložkových sealerů


	9 Opravy a retuše
	9.1 Mechanické defekty
	9.2 Oprava fleků a barevných nuancí

	10 Údržba, způsob čištění stěrek a vhodné čistící prostředky
	10.1 Běžná údržba
	10.2 Silnější znečištění
	10.3 Doporučené přípravky:
	10.4 Dodatečné pravidelné repelentní ošetření přípravkem Ecobeton MicroMed+

	Seznam důležitých technických listů

