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Produkty
Alpha

Szukasz wytrzymałych
rozwiązań?
■■ wysoka efektywność
■■ doskonałe rozwiązanie dla systemów ogrzewania
■■ wyrównanie podłoża w szerokim zakresie grubości
■■ komfort i zdrowie Wykonawców i Użytkowników

Baumit

Produkty
Alpha

Podłoga na właściwym poziomie
Przed rozpoczęciem prac związanych
z układaniem warstw wykończeniowych podłogi
z różnego rodzaju materiałów, np. paneli,
wykładzin elastycznych, terakoty lub parkietu,
niezbędne jest wykonanie podkładu, który nie
tylko wyrówna podłoże, ale przede wszystkim
zapewni odpowiednią wytrzymałość na różnego
rodzaju obciążenia użytkowe.

Optymalnym rozwiązaniem są podkłady podłogowe Baumit Alpha, które
charakteryzują się wysoką wytrzymałością oraz stabilnością parametrów.
Wyroby te wykorzystują nowoczesny materiał wiążący na bazie specjalnego
gipsu odmiany alfa, zwanego również CaSuBi. Produkty oparte na tym spoiwie mają doskonały rozpływ, bardzo niski skurcz liniowy, są szybkowiążące
oraz charakteryzują się wysoką jednorodnością i wytrzymałością. Jednocześnie, dzięki znakomitemu przewodzeniu ciepła, idealnie sprawdzają się
w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym. Podkłady Baumit Alpha dają
jednorodne i gładkie powierzchnie o wysokiej jakości, co zapewnia osiągnięcie doskonałych właściwości roboczych oraz bardzo dobrych parametrów użytkowych i trwałości wykonanego podkładu.
Zamień tradycyjną zaprawę na sprawdzone produkty Baumit Alpha.

Baumit Alpha 2500
Szybkowiążący samopoziomujący
podkład podłogowy
Grubość warstwy: 15-60 mm
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Wysoka efektywność

■■ dostawy w silosach oraz workach
■■ do układania maszynowego i ręcznego
■■ duża szybkość realizacji prac
Doskonałe rozwiązanie dla systemów
ogrzewania

■■ wysokie przewodnictwo cieplne
■■ szybkie nagrzewanie podkładu
■■ wysoki komfort i mniejsze zużycie energii

Wyrównanie podłoża w szerokim zakresie
grubości

■■ grubość od 15 do 60 mm
■■ na podkłady związane z podłożem i pływające
■■ pod wszelkiego rodzaju materiały wykończeniowe
Zastosowanie produktu

■■ do wykonywania podkładów podłogowych związanych z pod-

łożem, na warstwie oddzielającej (niezwiązanych)
i na warstwie termoizolacyjnej (pływających) oraz z ogrzewaniem podłogowym

■■ tworzy gładką i równą powierzchnię wysokiej wytrzymałości
■■ jako podkład pod wszelkiego rodzaju okładziny, np. płytki
ceramiczne, wykładziny podłogowe, panele, parkiet itp.

■■ szczególnie zalecany na ogrzewanie podłogowe z uwagi
na bardzo dobre przewodnictwo cieplne

■■ do stosowania wewnątrz budynków w pomieszczeniach
mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej

■■ do układania ręcznego i maszynowego

Podstawowe dane techniczne
Wytrzymałość na ściskanie
(28 dni):

≥ 25 N/mm²

Wytrzymałość na zginanie
(28 dni):

≥ 6 N/mm²

Współczynnik przewodzenia
ciepła λ:

1,6 W/mK

Grubość warstw związanych
z podłożem:

15-60 mm

Grubość warstw niezwiązanych
z podłożem:

30-60 mm

Grubość warstw pływających
(na warstwie izolacyjnej):

35-60 mm
(min. 35 mm nad rurką
ogrzewania podłogowego)

Możliwość wchodzenia na podkład
związany z podłożem:

po 6 godz.

Możliwość wchodzenia na podkład
niezwiązany z podłożem:

po 24 godz.

Pełne obciążenie:

po 2 dniach

Zużycie materiału:

ok. 18 kg/m²/1 cm grubości

Wydajność:

ok. 1,4 m²/worek/10 mm

Baumit Alpha 2000
Samopoziomujący podkład
podłogowy
Grubość warstwy: 25-60 mm
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Wysoka efektywność

■■ dostawy w silosach oraz workach
■■ do układania maszynowego i ręcznego
■■ duża szybkość realizacji prac
Doskonałe rozwiązanie dla systemów
ogrzewania

■■ wysokie przewodnictwo cieplne
■■ szybkie nagrzewanie podkładu
■■ wysoki komfort i mniejsze zużycie energii
Komfort i zdrowie
Wykonawców i Użytkowników

■■ bardzo dobre właściwości robocze
■■ wysoka płynność
■■ bezpieczne dla Wykonawców i Użytkowników

Zastosowanie produktu

■■ do wykonywania podkładów podłogowych związanych z pod-

łożem, na warstwie oddzielającej (niezwiązanych)
i na warstwie termoizolacyjnej (pływających) oraz z ogrzewaniem podłogowym

■■ tworzy gładką i równą powierzchnię wysokiej wytrzymałości
■■ jako podkład pod wszelkiego rodzaju okładziny, np. płytki
ceramiczne, wykładziny podłogowe, panele, parkiet itp.

■■ szczególnie zalecany na ogrzewanie podłogowe z uwagi
na bardzo dobre przewodnictwo cieplne

■■ do stosowania wewnątrz budynków w pomieszczeniach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej

■■ do układania ręcznego i maszynowego

Podstawowe dane techniczne
Wytrzymałość na ściskanie
(28 dni):

≥ 20 N/mm²

Wytrzymałość na zginanie
(28 dni):

≥ 5 N/mm²

Współczynnik przewodzenia
ciepła λ:

1,6 W/mK

Grubość warstw związanych z podłożem:

25-60 mm

Grubość warstw niezwiązanych
z podłożem:

30-60 mm

Grubość warstw pływających
(na warstwie izolacyjnej):

35-60 mm
(min. 35 mm nad rurką
ogrzewania podłogowego)

Możliwość wchodzenia:

po 24 godz.

Pełne obciążenie:

po 3 dniach

Zużycie materiału:

ok. 18 kg/m²/1 cm grubości

Wydajność:

ok. 1,4 m²/worek/10 mm

Wykonanie prac

1
Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche oraz wolne od zanieczyszczeń
osłabiających przyczepność. Należy sprawdzić odchyłki podłoża od założonego
poziomu, tzn. wykonać niwelację. Wzdłuż ścian i słupów ułożyć taśmę dylatacyjną
z pianki i uszczelnić wszelkie miejsca, przez które może nastąpić wyciek płynnej
mieszanki po wylaniu.

2
Przy podkładach zespolonych przygotowane podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować Baumit Grund lub Baumit SuperGrund (zależnie od chłonności podłoża). Zagruntowane podłoże pozostawić do wyschnięcia. Przy układaniu podkładu na izolacjach
oraz w systemach ogrzewania podłogowego, po przygotowaniu i wyrównaniu podłoża,
ułożyć warstwę izolacji, a następnie odpowiednią folię oddzielającą. Dla podłóg ogrzewanych ułożyć instalację grzewczą zgodnie z zaleceniami producenta.

3
Podkład samopoziomujący Baumit Alpha układać niezwłocznie po przygotowaniu.
Świeżo wylewaną masę zruszyć zatopioną w niej metalową sztangą, poruszając się
raz w jednym kierunku pomieszczenia i drugi raz poprzecznie. Pomaga to w odpowietrzeniu zaprawy i ułatwia jej poziomowanie.

4
Świeżo wykonany podkład chronić przed przeciągami, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz niskimi temperaturami. Do układania wykładzin można przystąpić po czasie
zależnym od grubości podkładu oraz temperatury i wilgotności.

Jastrychy płynne Baumit Alpha charakteryzują się bardzo dobrym rozpływem – uzyskanie gładkiej i równej powierzchni nie wymaga ręcznego lub maszynowego wygładzania. Dzięki niskiemu skurczowi nie jest
konieczne zastosowanie dodatkowego dylatowania powierzchni poza
wykonaniem dylatacji obwodowych. Dla przykładu: pomieszczenie zbliżone do kwadratu, z ogrzewaniem podłogowym, może bez dylatacji konstrukcyjnych mieć powierzchnię do 300 m². Jastrychy płynne Baumit
Alpha zastosowane na ogrzewanych podłogach nie wymagają zbrojenia, a gotowa podłoga nagrzewa się dwukrotnie szybciej od tradycyjnej
– z jastrychu cementowego.

Technologia silosowa i aplikacja
maszynowa – szybkość, bezpieczeństwo i pełne
wykorzystanie materiału
Podkłady podłogowe Baumit można układać zarówno ręcznie, jak i maszynowo. Aplikacja maszynowa pozwala na znaczący wzrost wydajności,
oszczędność czasu i ograniczenie kosztów. Dodatkowo, wykorzystując
technologię silosową, można bezproblemowo realizować prace niezależnie od pory roku, jak również w przypadku ograniczonej powierzchni placu budowy. Dzięki technice silosowej i dostawom produktu luzem nie ma
problemów z utylizacją opakowań oraz strat w procesie technologicznym.
Wysokie i stałe parametry techniczne pozwalają na stosowanie mniejszych grubości w tych samych warunkach na budowie.

Więcej informacji na temat systemów podłogowych Baumit
w broszurze Baumit Systemy podłogowe, do pobrania
ze strony www.baumit.com w zakładce „SERWIS”.
Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 G, 53-012 Wrocław
tel. (+48) 71 358 25 28, fax (+48) 71 358 25 06
marketing@baumit.pl, www.baumit.com
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Jastrychy płynne

