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Wienerberger přináší na stavbu chytrá řešení 

Fanku a lžíci střídá váleček 

Novinku, která usnadňuje i zrychluje zdění a přitom zajistí dodržení všech technologických požadavků, 

představuje společnost Wienerberger. Ocení ji všichni, kdo se rozhodli pro stavbu svépomocí, ale 

i profesionální zedníci, jimž výrazně ulehčí a zjednoduší práci. Nanášení tenkovrstvé malty chce přece jen 

trochu cviku a zručnosti. S válečkem Porotherm Easy to zvládnou i vaše děti. 

Moltoprenový váleček s hráškovým děrováním je jednoduchou, ale chytrou pomůckou pro snadné a přesné 

nanášení tenkovrstvé malty na všechny druhy broušených cihel. Výhody jsou zřejmé na první pohled. 

S válečkem Porotherm Easy lze nanášet maltu rychleji, a snadněji přitom udržíte kvalitu. Není to žádné 

složité zařízení, práce s válečkem je velmi jednoduchá, a snadná je i jeho údržba, stačí jen opláchnout vodou 

a nechat vyschnout. Při použití tenkovrstvé malty je Porotherm vhodný na všechny typy broušených cihel. A 

to nejlepší nakonec – dostupný je na všech skladech s broušeným zdivem a v nákladech na stavbu jej ani 

nezaznamenáte. K dispozici je ve dvou šířích, 180 a 250 mm.  

Jak jednoduchá je práce s válečkem Porotherm Easy, ilustruje následující jednoduchý návod. V čistém vědru 

rozmícháte podle návodu a ve správném poměru maltovou směs s vodou do požadované medové 

konzistence bez hrudek. Namočenou malířskou štětkou ometete prach z povrchu ložné spáry cihel. Suchý 

váleček namočíte do připravené maltové směsi či tenkovrstvého lepidla tak, aby houba byla maltou 

rovnoměrně obalena. A pak už jen na celou plochu nanášíte vrstvu v tloušťce minimálně jeden milimetr. 

Správné množství nanesené malty poznáte tak, že je rovnoměrně pokrytý celý ložný povrch a přitom se při 

přejetí válečkem malta přiměřeně táhne.  

Váleček Porotherm Easy je určen pro broušené cihly Porotherm všech typů. Lze jej tedy úspěšně použít 

i pro Porotherm EKO+ Profi či Porotherm AKU Profi; jen pro tyto typy cihel neobalujeme váleček příliš 

velkým množstvím tenkovrstvé malty, aby nepropadala do žeber cihly. A rada profesionála závěrem? 

„Nevytírejte nikdy váleček úplně dosucha, nepoužívejte žádnou hrubou sílu či přítlak a především vždy 

váleček řádně namočte. Odmění se vám skvělým výsledkem,“ říká o novince David Jurásek, technický 

poradce Wienerberger pro zdivo. 

Že je váleček Porotherm Easy pro stavbu skutečně chytrým řešením, dokazuje i to, že s jeho pomocí lze 

nanášet tenkovrstvou maltu nejen na obvodové zdivo, ale také na vnitřní příčky a dokonce i na svislé 

povrchy. „U příček se vyplatí otočit váleček o 90°, půjde vám to rychleji od ruky. A schopnost nanášet maltu 

i na svislé povrchy oceníte například v případě dořezu či spojení v rohu zdiva. Namaltovat styčnou spáru 

nebylo nikdy jednodušší,“ doplňuje David Jurásek.  

Jak snadno zdít s přispěním nového válečku Porotherm Easy si prohlédněte ve video návodu: 

https://www.youtube.com/watch?v=UMx5anA22Rs 

https://www.youtube.com/watch?v=UMx5anA22Rs


 
Wienerberger 

Společnost Wienerberger, s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích je největším výrobcem pálených cihel 

v České republice. Po převzetí společnosti Tondach se stala také největším výrobcem keramických střešních 

krytin u nás. Její portfolio na trhu v ČR nyní zahrnuje zdicí systém Porotherm, obkladové a lícové cihly Terca, 

keramickou dlažbu Penter, pálenou střešní krytinu Tondach a betonové produkty Semmelrock. 

Wienerberger, s. r. o., je součástí nadnárodního koncernu Wienerberger AG, který představuje největšího 

světového výrobce cihel a současně lídra v produkci pálených střešních krytin v Evropě.  

Více informací na www.wienerberger.cz.  
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