
Baumit
Nivello Quattro

  Nejprodávanější podlahová stěrka na českém trhu

  Hladké povrchy, pro dokonalou rovinnost

  Pro tloušťky vrstvy 1–25 mm

Samonivelizační 
podlahová stěrka



Plánujete rekonstrukci podlahy, 
potřebujete vyrovnat podklad 
či vyspravit lokální nedostatky?

Baumit Nivello Quattro 
je ta správná volba!

Samonivelizační stěrka na bázi 

síranu vápenatého s jedinečnými 

vlastnostmi, které oceníte nejen 

během zpracování, ale přede-

vším při zhodnocení výsled-

ných  povrchů.

Mnohostranné použití

Stěrka Nivello Quattro je určena k vyrovnání povrchů před 

položením krytin všeho druhu, jakými jsou kamenné nebo 

keramické dlažby, syntetické podlahoviny, dřevěné podlahy, 

parkety, laminát nebo PVC a linoleum. Díky svým vynikají-

cím vlastnostem je její použití rozšířeno např. i pro elektric-

ké podlahové vytápění odporovým drátem, které je vloženo 

přímo do vrstvy stěrky. 

Snadné zpracování, 
efektivní výsledek

Stěrka Nivello Quattro se prezentuje hladkým, téměř bez-

pórovitým povrchem. I při vyšší tloušťce vrstvy je odolná 

proti vzniku trhlin. Disponuje řadou výhod, mezi které 

patří: 

Samonivelizační 
podlahová 
stěrka

Rychle – Snadno – Efektivně

bázi

ými

n

 vynikající rozlivné vlastnosti

 objemově stálý materiál bez prasklin a deformací

 ruční i strojové zpracování

 pro tloušťky již od 1 mm

 pochozí již po cca 3 hod.

Je vhodná na všechny standardní podklady, jakými jsou: 

 betony 

 cementové potěry 

 sádrové potěry 

 asfaltové potěry 

 staré soudržné dlažby atd.



Technologie zpracování...

Předpokladem úspěšného zpracování je vhodné posouzení 

podkladu a s tím související volba vhodné přípravy podkla-

du. Každý podklad je svým způsobem specifický, a proto 

ho doporučujeme vždy individuálně posoudit. Samotné 

zpracování se řídí zásadami uvedenými v Technologickém 

aneb „za chvilku je hotovo“!

předpisu Baumit pro potěry a samonivelizační stěrky, 

při jejichž dodržení samonivelizační stěrky Baumit vykazují 

velmi dobré zpracovatelské vlastnosti a je docíleno jedineč-

ných výsledných povrchů.

Logistika strojního zpracování

Moderní logistika poskytuje oproti ručnímu zpra-

cování celou řadu výhod, mezi které se řadí 

především úspora času a rychlost zpracová-

ní. Ve spojení se samonivelizačními stěrkami 

Baumit, která se charakterizuje objemovovu stá-

lostí a dokonale hladkými povrchy, tím docílíte 

snadné realizace i větších ploch ve velmi krát-

kém čase.

Pro větší plochy, 
vyšší produktivitu 
a úsporu času!

Duo-mix – strojní zařízení 
pro zpracování sádrové stěrky 
Baumit Nivello Quattro

Dodržení zásad dilatací

Vylití směsi v předepsané konzistenci 

Strojní lití stěrky Nivello Quattro

Nanesení systémového kontaktního můstku

Rozprostření, vylití směsi v ploše

Nastavení a rozměření výšek

Odvzdušení směsi ježatým válečkem

Baumit Vám nabízí:
 silné logistické zázemí

  pronájem strojního zařízení pro zpracování 

podlahových materiálů

 bezplatnou konzultaci a zaškolení
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Váš Baumit poradce:

PRO TEPELNOU POHODU OD PODLAHY

Díky svým vynikajícím rozlivným vlastnostem, objemové stálosti a velmi dobré tepelné vodivosti je stěrka Baumit Nivello 

Quattro vhodná pro elektrické podlahové vytápění s odporovým drátem vložené přímo do vrstvy stěrky. 

1. podkladní beton

2. Baumit SuperGrund – základní nátěr

3. Elektrický odporový drát – podlahové vytápění

4. Baumit Nivello Quattro – samonivelizační sádrová stěrka

5. Baumit Baumacol FlexTop/FlexUni – lepicí malta

6. Baumit Baumacol PremiumFuge – spárovací hmota

NÁŠ TIP
Doporučené systémové řešení
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