
Baumit 
Systemy podłogowe

Pomysły z przyszłością.

 ■ łatwo, bezpiecznie i szybko

 ■ oszczędność miejsca na budowie

 ■ doskonałe do systemów ogrzewania podłogowego

Rozwiązania 
dla każdej 
podłogi
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Nowoczesne rozwiązania technologiczne

Trwałe i bezpieczne podłogi

*Materiał wiążący na bazie gipsu odmiany alfa, zwany również CaSuBi,  
od niemieckiego słowa CalciumSulfat-Bindemittel. Cechy spoiwa przekładają się 
na właściwości wykorzystujących je wyrobów. Mają one doskonały rozpływ, bardzo 
niski skurcz liniowy, są szybkowiążące o wysokiej jednorodności oraz wytrzymałości.

Podłoga stanowi jeden z ważniejszych elementów konstrukcyj-
nych budowli, jest istotnym składnikiem wykończenia górnej czę-
ści przegrody poziomej budynku – stropu lub płyty podłogowej. 
Dlatego tak ważne jest, aby była równa (płaska) i przystosowana 
do swobodnego poruszania się.

Dla zapewnienia właściwej trwałości i użyteczności podłogi de-
cydujące znaczenie ma prawidłowo wykonany, dostatecznie 
sztywny i posiadający odpowiednią wytrzymałość mechanicz-

Gotowe zaprawy podłogowe Baumit właściwościami roboczymi, wytrzymałością i szybkością 
wysychania znacznie przewyższają zwykłe zaprawy cementowe oraz betony wykonywane na budowie. 
Przygotowanie zapraw odbywa się bezpośrednio przed aplikacją i polega na wymieszaniu suchej 
mieszanki z odpowiednią ilością wody. Każda partia wyrobów ma jednakowy, starannie dobrany 
skład – materiał wiążący (cement lub CaSuBi*), dodatki oraz domieszki (m.in. plastyfikatory, 
upłynniacze, korektory czasu wiązania) oraz odpowiednio wyselekcjonowane kruszywa. Gwarantuje 
to osiągnięcie doskonałych właściwości roboczych, wysokich parametrów użytkowych i trwałości 
wykonanego podkładu lub posadzki.

ną podkład podłogowy (zwany również jastrychem). Zależnie 
od przeznaczenia i funkcji, jaką ma spełniać, podkład musi cha-
rakteryzować się właściwymi parametrami technicznymi. Należy 
pamiętać, że źle zaprojektowana lub nieprawidłowo wykonana 
podłoga może wiązać się z kosztownym remontem w przyszłości. 
Firma Baumit od wielu lat proponuje pewne i sprawdzone rozwią-
zania technologiczne w zakresie systemów podłogowych.
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Wysoka efektywność
Doskonale nadają się do układania maszynowego, co skraca 
czas aplikacji. Trzyosobowa ekipa w ciągu jednej godziny 
może ułożyć ponad 300 m2 podkładu**. Materiał może być 
dostarczany na budowę zarówno w workach, jak i silosach.

Szybkość realizacji prac
Duża szybkość wysychania umożliwia układanie warstw 
wykończeniowych w krótkim czasie i pozwala na skrócenie 
terminu wykonania robót.

Niski skurcz
Podkłady podłogowe Baumit wyróżnia niska wartość skurczu 
liniowego, co zwiększa bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko 
pojawienia się pęknięć.

Doskonałe przewodnictwo cieplne
Wysoka wartość przewodnictwa cieplnego sprawia, że podkłady 
podłogowe Baumit są idealnym rozwiązaniem dla systemów 
ogrzewania podłogowego. Dzięki szybkiemu nagrzewaniu 
zmniejsza się zużycie energii oraz poprawia komfort użytkowania.

Szeroki zakres zastosowania
Podkłady mogą być stosowane w nowych i remontowanych 
budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Zależnie 
od potrzeb można dobrać odpowiedni produkt i poszukiwane 
rozwiązanie.

Komfort i zdrowie Wykonawców
Bardzo dobre właściwości robocze i wysoka płynność pozwalają 
na oszczędność czasu oraz minimalizację wysiłku Wykonawców 
(prace wykonywane są na stojąco, nie jest konieczne zacieranie 
powierzchni).

Ekologia
Podkłady podłogowe Baumit nie zawierają substancji, które 
mogą negatywnie wpływać na środowisko oraz zdrowie 
Wykonawców i Użytkowników.

Stabilność parametrów i gwarantowana jakość
Podkłady podłogowe Baumit mają stałe parametry. Produkcja 
i jakość są regularnie kontrolowane, zgodnie z wymogami normy 
PN-EN 13813. 

Trwałość i wytrzymałość
Wysokie parametry wytrzymałościowe zapewniają 
bezpieczeństwo i odporność na intensywną eksploatację. 

Równość i gładkość powierzchni
Dzięki bardzo dobrym właściwościom samopoziomującym 
możliwe jest uzyskanie równej i gładkiej powierzchni podkładu 
podłogowego, który równocześnie jest idealnym podłożem  
pod różnego rodzaju materiały wykończeniowe.

Zalety podkładów podłogowych Baumit

**Szybkość układania zależna jest od grubości i rodzaju podkładu podłogowego oraz wydajności użytej pompy.
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Rozwiązania konstrukcyjne

Wykonywany jest bezpośrednio na nośnym podłożu konstrukcyjnym (strop, płyta fundamentowa). Podkład podłogowy ułożony jest 
na warstwie gruntującej/sczepnej. Rozwiązanie stosowane jest w przypadku konieczności wyrównania i/lub wzmocnienia podłoża oraz 
wykonania podkładu, zazwyczaj o niewielkiej grubości. 

Minimalna grubość podkładu: 1 mm (np. Baumit Nivello Quattro lub Baumit Nivello 10) lub 2 mm (np. Baumit Nivello 30).  
Rodzaj podłoża: wszystkie podłoża mineralne*.

1
2

3
4

Oddzielony jest od podłoża tzw. „warstwą poślizgową”, najczęściej folią (PE o grubości 0,2 mm), umożliwiającą niezależną pracę pod-
kładu. W tym przypadku należy pamiętać o dokładnym uszczelnieniu wszystkich połączeń izolacji. Powyższe rozwiązanie stosowa-
ne jest w przypadku tzw. podłoży „trudnych”, o słabej jakości (niska wytrzymałość, nierówności, pozostałości klejów, zaolejenie itp.)  
oraz w sytuacjach, kiedy występuje ryzyko zawilgocenia podkładu od podłoża.

Minimalna grubość podkładu: 30 mm (np. Baumit Alpha 2000).  
Rodzaj podłoża: np. folia PE, mata oddzielająca, papa*.

Podłoże

Preparat gruntujący, np. Baumit Grund

Dylatacja obwodowa (brzegowa)

Podkład podłogowy

1
2
3
4

1
2
3
4

Podłoże

Warstwa oddzielająca 

Dylatacja obwodowa (brzegowa)

Podkład podłogowy

Niezależnie od rodzaju konstrukcji podłogi firma Baumit oferuje sprawdzone i bezpieczne rozwiązania 
systemowe. Dobór właściwego rozwiązania zależy od rodzaju i stanu podłoża oraz przeznaczenia 
projektowanego pomieszczenia.
Podkład zespolony 
(związany z podłożem)

Podkład niezwiązany z podłożem 
(na warstwie oddzielającej)

2

3
4

Jak wybrać odpowiednie rozwiązanie?
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Poza funkcją podkładu pływającego, wykonanego na izolacji termicznej np. ze styropianu lub wełny, rozwiązanie to spełnia funkcję 
ogrzewania pomieszczeń, wykorzystując ułożoną w podkładzie instalację wodną (rury grzewcze) bądź elementy elektryczne (przewody, 
maty itp.). Dodatkowo umożliwia m.in. uzyskanie optymalnego rozkładu temperatur w pomieszczeniu oraz oszczędza miejsce (ściany 
są wolne od grzejników).

Minimalna grubość warstwy podkładu nad instalacją ogrzewania podłogowego: 35 mm (np. Baumit Alpha 2000).  
Rodzaj podłoża: izolacja termiczna*.

Taki podkład oddzielony jest od podłoża warstwą izolacji (z płyt styropianowych EPS, z polistyrenu ekstrudowanego XPS lub z weł-
ny mineralnej, maty akustycznej). W przypadku tego rozwiązania należy szczególnie zadbać o staranne wykonanie izolacji na całej 
powierzchni. Pozwala to na uzyskanie oczekiwanych parametrów izolacji termicznej i/lub akustycznej.

Minimalna grubość podkładu: 35 mm (np. Baumit Alpha 2000). 
Rodzaj podłoża: materiały do izolacji termicznej i/lub akustycznej*.

Podłoże

Izolacja termiczna/akustyczna

Folia oddzielająca

Dylatacja obwodowa (brzegowa)

Elementy grzejne

Podkład podłogowy

1
2
3
4
5
6

Podkład pływający 
(na warstwie izolacji termicznej i/lub akustycznej)

Podkład pływający z ogrzewaniem podłogowym 
(grzewczy) na warstwie termoizolacji

3

Podłoże

Izolacja termiczna/akustyczna 
– wełna mineralna lub styropian

Dylatacja obwodowa (brzegowa)

Warstwa rozdzielająca, np. folia

Podkład podłogowy

1
2

3
4
5

*Szczegółowe informacje na str. 20 – Dobór podkładów podłogowych Baumit.

1
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Warunki wykonywania prac
Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od 5ºC do maks. 25ºC dla jastrychów i od 10ºC do maks. 25ºC dla mas samopoziomują-
cych. Należy unikać przeciągów i bezpośredniego promieniowania słonecznego. W pomieszczeniach należy zapewnić należytą wentylację gra-
witacyjną (nie uruchamiać klimatyzacji podczas układania i w pierwszych godzinach wiązania). W przypadku jastrychów ze spadkiem, należy 
tak przygotować podłoże, aby miało ono wymagany spadek zgodny z projektem, a wykonywana warstwa jastrychu była właściwej grubości. 
Spadek podłoża, w zależności od jego wielkości i powierzchni, można wykonać przy użyciu zaprawy wyrównującej Baumit Preciso lub 
jastrychu, np. Baumit Rapido 1 Speed czy Baumit Estrich E225. Podłoże musi być odpowiednio nośne, wolne od luźno przylegających 
materiałów, suche, bez zanieczyszczeń (np. resztek farb, tłuszczów, zapraw itp.). Podłoże przed gruntowaniem należy oczyścić mecha-
nicznie i dokładnie odkurzyć.

Gruntowanie zapewnia m.in. uzyskanie 
odpowiedniej przyczepności podkładu 
do podłoża.

3

Prace przygotowawcze

21

Przed układaniem podkładu związanego 
z podłożem bardzo ważne jest staranne 
odkurzenie podłoża.

Podłoże oczyszczone i gotowe do ukła-
dania podkładu podłogowego.

6
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Przygotowanie i wzmocnienie podłoża

Baumit Grund
Podkład gruntujący do podłoży chłonnych

Gotowy do użycia, szybkoschnący, bezrozpuszczalnikowy, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych pod-
kład gruntujący. Przeznaczony do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych, przed zastosowaniem 
podkładów podłogowych, mas samopoziomujących, zapraw klejowych oraz izolacji przeciwwilgocio-
wych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 ■ szybka, łatwa i wydajna aplikacja

 ■ szybkoschnący – eliminuje przerwy w pracy

 ■ do stosowania na chłonne podłoża mineralne

Baumit SuperGrund
Podkład sczepny do podłoży o małej chłonności

Gotowy do użycia, szybkowiążący, zawierający piasek kwarcowy, dyspersyjny podkład sczepny. Prze-
znaczony do stosowania przed klejeniem płytek ceramicznych na płytki, używaniem podkładów pod-
łogowych, mas samopoziomujących, zapraw klejowych i wyrównujących oraz izolacji przeciwwilgo-
ciowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Poprawia przyczepność na podłożach nienasiąkliwych 
(np. glazura, lastriko, sztuczny kamień, gładki beton itp.). 

 ■ gotowy do użycia (zawiera piasek kwarcowy)

 ■ do przygotowania niechłonnych podłoży

 ■ do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Baumit Preciso
Zaprawa wyrównująca

Elastyczna, wodo- i mrozoodporna, cementowa zaprawa wyrównująca. Charakteryzuje się niską na-
siąkliwością, wysoką wytrzymałością użytkową i przyczepnością do podłoża. Przeznaczona do miej-
scowego, szybkiego, łatwego szpachlowania ścian i podłóg, wypełniania lokalnych ubytków w podłożu 
oraz miejscowego wyrównania podłoża przed prowadzeniem dalszych prac, tj. układaniem płytek ce-
ramicznych, wykonywaniem izolacji podpłytkowych, tynków, gładzi, podkładów podłogowych, wylewa-
niem mas samopoziomujących itp., wewnątrz i na zewnątrz budynków. Trwała na tarasach, balkonach 
i ogrzewaniu podłogowym.

 ■ elastyczna, wodo- i mrozoodporna

 ■ na ogrzewania podłogowe

 ■ wyrównuje ubytki

Grubość warstwy: 2-30 mm

Baumit Connect
Emulsja kontaktowa (sczepna)

Uniwersalna, odporna na alkalia, emulsja polimerowa zwiększająca przyczepność świeżych zapraw do 
starych podłoży cementowych, zmniejszająca wnikanie wody, zwiększająca wytrzymałość i redukująca 
naprężenia poprzez zwiększenie elastyczności zaprawy. Do stosowania jako grunt i warstwa sczepna 
m.in. do zapraw podłogowych i szpachlowych oraz jako dodatek do cementu i zapraw. Zalecana przy 
układaniu jastrychów związanych z podłożem w grubości min. 10 mm. Przeznaczona do stosowania 
na wszystkich standardowych mineralnych podłożach budowlanych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 ■ zapewnia wysoką przyczepność

 ■ zwiększa wytrzymałość i redukuje naprężenia

 ■ do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
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Grubość warstwy: 10-100 mm

Klasyfikacja CT-C20-F5-A15

Grubość warstwy: 10-100 mm

Klasyfikacja CT-C35-F6-A12

Uwaga: Podkłady związane z podłożem wykonywane z jastrychów o grubości 10-30 mm należy układać na warstwie sczepnej 
(wg zaleceń podanych w kartach technicznych stosując preparat Baumit Connect). 

Podkłady podłogowe 
(jastrychy cementowe)

Baumit Rapido 1 Speed
Błyskawiczna posadzka cementowa

Fabrycznie przygotowana, wysokiej wytrzymałości, sucha mieszanka cementowa klasy  CT- C35 - F 6-A12 
wg PN-EN 13813. Przeznaczona do wykonywania błyskawicznie wiążących i wysychających podkła-
dów zespolonych na wszystkich podłożach mineralnych oraz podkładów na warstwach rozdzielają-
cych, pływających, a także pływających z ogrzewaniem podłogowym. Jako podkład pod wszelkiego 
rodzaju okładziny, np. płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny dywanowe, panele, parkiet. Pozwala 
na formowanie spadków oraz jako podkład na tarasach i balkonach. Dzięki błyskawicznemu wiązaniu 
i wysychaniu doskonała do stosowania m.in przy szybkich remontach oraz w miejscach, gdzie ważny 
jest krótki czas wykonania prac (pozwala na układanie okładzin już po 24 godz.). Może być stosowa-
na w pomieszczeniach o dużej wilgotności oraz jako finalna posadzka w budynkach mieszkalnych 
oraz użyteczności publicznej. Do aplikacji ręcznej i maszynowej.

 ■ szybkowiążąca i szybkoschnąca – układanie okładzin jest możliwe już po 24 godz.

 ■ bardzo wysoka wytrzymałość

 ■ wodo- i mrozoodporna, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

Baumit FaserEstrich E225
Posadzka cementowa zbrojona włóknami 10-100 mm

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka cementowa, wzmocniona włóknami CT-C20-F5-A15 
wg PN-EN 13813. Przeznaczona do wykonywania cementowych podkładów podłogowych oraz wszel-
kiego rodzaju podkładów pod posadzki związane z podłożem i na warstwie izolacji. Do aplikacji ręcz-
nej i maszynowej. Szczególnie polecana na ogrzewanie podłogowe oraz tarasy i balkony.

 ■ wysoka wytrzymałość

 ■ na trudne podłoża

 ■ na tarasy i ogrzewania podłogowe

8
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Grubość warstwy: 20-80 mm

Klasyfikacja CT-C16-F4-A15

Grubość warstwy: 10-100 mm

Klasyfikacja CT-C20-F5-A15

Baumit Estrich E225
Posadzka cementowa 10-100 mm

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka cementowa CT-C20-F5-A15. Przeznaczona do wykonywa-
nia posadzek cementowych oraz wszelkiego rodzaju podkładów podłogowych pod posadzki związane 
z podłożem i na warstwie izolacji. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Do stosowania na ogrzewanie 
podłogowe oraz tarasy i balkony. 

 ■ jako posadzka lub podkład podłogowy (jastrych)

 ■ wysoka wytrzymałość na ściskanie

 ■ do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (mrozoodporna)

Baumit Estrich E160
Podkład cementowy 20-80 mm

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka cementowa CT-C16-F4-A15. Przeznaczona do wykonywa-
nia wszelkiego rodzaju podkładów podłogowych na podłożach mineralnych, wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. 

 ■ możliwość formowania podkładów ze spadkiem

 ■ do obróbki ręcznej lub maszynowej

 ■ do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (mrozoodporny)

9
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Podkłady samopoziomujące
(jastrychy płynne)

Jastrychy płynne
Wykonanie podkładu, który wyrówna podłoże, a w szczególności 
zagwarantuje odpowiednią wytrzymałość na różnego rodzaju ob-
ciążenia użytkowe, to czynność niezbędna przed rozpoczęciem 
prac związanych z układaniem warstw wykończeniowych pod-
łogi. Najkorzystniejszym rozwiązaniem są podkłady podłogowe 
Baumit Alpha, które wyróżniają się wysoką trwałością oraz sta-
bilnością parametrów. 

Wyroby te wykorzystują nowoczesny materiał wiążący na bazie 
specjalnego gipsu odmiany alfa, zwanego również CaSuBi. Pro-
dukty oparte na tym spoiwie charakteryzują się bardzo dobrym 
rozpływem – uzyskanie gładkiej i równej powierzchni nie wyma-
ga ręcznego lub maszynowego wygładzania. Dzięki niskiemu 
skurczowi często nie jest konieczne zastosowanie dodatkowe-

go dylatowania powierzchni poza wykonaniem dylatacji obwo-
dowych. 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 zbroje-
nia, a gotowa podłoga nagrzewa się dwukrotnie szybciej od tra-
dycyjnej – z jastrychu cementowego.

Podkłady Baumit Alpha są szybkowiążące w efekcie czego  
tworzą jednorodne i gładkie powierzchnie o wysokiej jakości.  
Zapewniają osiągnięcie doskonałych właściwości roboczych, 
bardzo dobrych parametrów użytkowych oraz trwałości wyko-
nanego podkładu. 
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Pompa podsilosowa o wydajności  
100 l/min.

Układanie maszynowe podkładu 
samopoziomującego Baumit Alpha.

Odpowietrzanie świeżo wykonanego 
podkładu samopoziomującego 
(dla grubszych warstw).

1 2 3

Bezpieczeństwo i pełne wykorzystanie materiału 
Dzięki technice silosowej i dostawom produktu luzem nie występują problemy z utylizacją opakowań oraz stratami w procesie techno-
logicznym. Wysokie i stałe parametry techniczne pozwalają na stosowanie mniejszych grubości w tych samych warunkach na budowie.

11
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Grubość warstw: 
związana z podłożem: 
15-60 mm, 
niezwiązana z podłożem: 
30-60 mm, 
pływająca (na warstwie  
izolacyjnej): 35-60 mm

Klasyfikacja CA-C25-F6

Grubość warstw: 
związana z podłożem:  
25-60 mm, 
niezwiązana z podłożem: 
30-60 mm,  
pływająca (na warstwie  
izolacyjnej): 35-60 mm

Klasyfikacja CA-C20-F5

Podkłady samopoziomujące 
(jastrychy płynne)

Baumit Alpha 2500
Szybkowiążący samopoziomujący podkład podłogowy 15-60 mm

Fabrycznie przygotowana, bezskurczowa, sucha mieszanka klasy CA-C25-F6 wg PN-EN 13813. Prze-
znaczona do wykonywania samopoziomujących podkładów podłogowych związanych z podłożem, 
na warstwie oddzielającej lub termoizolacyjnej, wewnątrz budynków. Jako podkład pod płytki, wy-
kładziny, parkiet, panele, tworzy gładką i równą powierzchnię wysokiej wytrzymałości. Do aplikacji 
ręcznej i maszynowej. Szczególnie polecany na ogrzewanie podłogowe, z uwagi na bardzo dobre prze-
wodzenie ciepła. Przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i budynkach użytecz-
ności publicznej. Możliwość wchodzenia już po 6 godz. (podkład związany z podłożem).

 ■ równa i gładka powierzchnia o wysokiej wytrzymałości

 ■ wchodzenie już po 6 godz. (podkład związany z podłożem)

 ■ doskonały do systemów ogrzewania podłogowego

Baumit Alpha 2000
Szybkowiążący samopoziomujący podkład podłogowy 25-60 mm

Fabrycznie przygotowana, bezskurczowa, sucha mieszanka klasy CA-C20-F5 wg PN-EN 13813. Prze-
znaczona do wykonywania samopoziomujących podkładów podłogowych, związanych z podłożem, 
na warstwie oddzielającej lub termoizolacyjnej, wewnątrz budynków. Jako podkład pod płytki, wykła-
dziny, parkiet, panele, tworzy gładką i równą powierzchnię wysokiej wytrzymałości. Do aplikacji ręcznej 
i maszynowej. Szczególnie polecany na ogrzewanie podłogowe, z uwagi na bardzo dobre przewodzenie 
ciepła. Przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i budynkach użyteczności pu-
blicznej. Możliwość wchodzenia po 24 godz.

 ■ na podkłady związane z podłożem oraz pływające

 ■ powierzchnia niewymagająca szlifowania

 ■ doskonałe przewodzenie ciepła ogrzewania podłogowego

12
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Zalety i korzyści 
z zastosowania samopoziomujących podkładów Baumit Alpha

Zalety Korzyści

 ■ brak naprężeń

 ■ doskonałe przewodzenie ciepła

 ■ szybkie wykonywanie prac

 ■ wysoka wytrzymałość

 ■ oszczędność materiału

 ■ przyspieszenie prac wykonawczych

 ■ wysoka jakość powierzchni

 ■ łatwa obróbka

 ■ brak konieczności zbrojenia

 ■ technologia silosowa

 ■ aplikacja w pozycji stojącej

 ■ bezpieczeństwo pożarowe

 ■ ekologia

 ■ idealnie równe, gładkie podkłady podłogowe

 ■ możliwość wylewania na dużych powierzchniach, bez stosowania dylatacji ― do 800 m2 bez 
ogrzewania podłogowego, do 300 m2 z ogrzewaniem podłogowym ― bez obaw o możliwość 
spękania

 ■ najbardziej efektywne wykorzystanie ogrzewania podłogowego dzięki wysokiej przewodności 
cieplnej

 ■ trzyosobowa ekipa może wylać ok. 300 m2/godz.

 ■ bardzo trwały i wytrzymały podkład podłogowy

 ■ możliwość stosowania mniejszych grubości podkładu podłogowego na warstwie termoizolacyj-
nej i/lub wygłuszającej oraz nad rurkami ogrzewania podłogowego

 ■ możliwość wchodzenia już następnego dnia, po 3 dniach ― prowadzenia dalszych prac 
budowlanych, po 7 dniach ― założenia ogrzewania podłogowego

 ■ powierzchnia twarda, równa, niewymagająca szlifowania

 ■ bezpieczna, nienadwyrężająca kręgosłupa aplikacja

 ■ w razie pożaru parująca z podkładu woda zapobiegnie szybkiemu wzrostowi temperatury  
w pomieszczeniu

 ■ zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie

13



Systemy 
podłogowe Aplikacja maszynowa 

– podkłady podłogowe (jastrychy)

Podkłady podłogowe Baumit można ukła-
dać zarówno ręcznie, jak i maszynowo. 
Aplikacja maszynowa pozwala na zna-
czący wzrost wydajności, oszczędność 
czasu i ograniczenie kosztów. Dodatko-
wo, wykorzystując technikę silosową, 
można bezproblemowo realizować prace 
niezależnie od pory roku oraz powierzch-
ni placu budowy.

Produkty dostępne w technologii siloso-
wej posiadają ogromną przewagę nad 
mieszankami wykonywanymi samodziel-
nie na terenie budowy lub dostarczanymi 
bezpośrednio z węzła. W przypadku du-
żych inwestycji ma to kluczowe znaczenie 
i przynosi najwięcej korzyści. Technolo-
gia ta w znaczący sposób ułatwia kwestie 
związane ze składowaniem i bezpiecz-
nym przechowywaniem dużych ilości ma-
teriału na budowie. Firma Baumit oferuje 
kompletny system składający się z silosu 
z pompą i węży, który do przygotowania 
podkładu potrzebuje jedynie podłącze-
nia wody i prądu. System ten pozwala 
podawać materiał na wysokość do 30 m. 
Technika silosowa umożliwia aplikację 
materiału w dowolnym czasie i ilości.

Technologia silosowa i aplikacja maszynowa

14
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Aplikacja maszynowa
– podkłady samopoziomujące

Wielkość wykonanej powierzchni w zależności od sposobu aplikacji

Technologia tradycyjna

ok. 20 m2/godz. ok. 50 m2/godz.

Masa wylewana ręcznie Masa wylewana maszynowo

ok. 300 m2/godz.

Uwaga: Rzeczywisty czas układania zależy od grubości i rodzaju podkładu podłogowego oraz wydajności użytej pompy.

Zaprawa z silosu podawana jest pompą dozującą suchą mie-
szankę do agregatu pompującego, w którym materiał jest mie-
szany z wodą, a następnie transportowany do miejsca układania.

Pompa mieszająca SMP zawieszona jest bezpośrednio pod silo-
sem, gdzie suchy materiał miesza się z wodą i jest transportowa-
ny wężami do miejsca układania.

Jastrychy

1 2

Podkłady samopoziomujące



Systemy 
podłogowe
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Systemy 
podłogowe

Grubość warstwy: 1-20 mm

Klasyfikacja CA-C20-F6

Baumit Nivello Quattro
Szybkowiążąca masa samopoziomująca 1-20 mm

Fabrycznie przygotowana, bezskurczowa, sucha mieszanka klasy CA-C20-F6 wg PN-EN 13813. Cha-
rakteryzuje się łatwością w obróbce oraz bardzo dobrym rozpływem. Przeznaczona do wyrównywa-
nia i poziomowania wszelkiego rodzaju nowych i starych podłoży wewnątrz budynków, jako związana 
z podłożem, również na ogrzewaniu podłogowym. Jako podkład pod płytki, wykładziny, parkiet, panele, 
tworzy gładką i równą powierzchnię wysokiej wytrzymałości, odporną na obciążenia skupione. Do apli-
kacji ręcznej i maszynowej. Polecana do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności 
publicznej. Możliwość wchodzenia już po ok. 2-3 godz.

 ■ bardzo dobry rozpływ i łatwa obróbka

 ■ szybkie wiązanie i wysychanie

 ■ idealnie gładka powierzchnia

Niezależnie od tego, czy wykonywane są nowe bądź remonto-
wane stare podłogi, bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiedni, 
trwały podkład podłogowy. To od jego parametrów zależy bowiem 
efekt końcowy wykonywanej pracy.

Masy samopoziomujące Baumit Nivello gwarantują, że ułożony 
podkład podłogowy jest równy i gładki, co efektywnie wpływa 
na dalsze etapy prac, a dzięki łatwości i szybkości aplikacji pro-
duktu czas układania podłogi znacznie się skraca.

Idealny poziom – masy samopoziomujące Baumit Nivello
Zaprawy Baumit wyróżniają się niezawodnymi właściwościami 
samopoziomującymi, wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz 
bardzo dobrym przewodzeniem ciepła. Podkłady wykonane z uży-
ciem mas Baumit Nivello świetnie sprawdzają się jako warstwa 
wygładzająca lub samopoziomująca praktycznie pod dowolne 
materiały wykończeniowe, zarówno w mieszkaniach, jak i obiek-
tach użyteczności publicznej.
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Masy samopoziomujące

Grubość warstwy: 5-30 mm

Klasyfikacja CA-C35-F7

Baumit Nivello Centro
Szybkowiążąca masa samopoziomująca 5-30 mm

Fabrycznie przygotowana, bezskurczowa, sucha mieszanka klasy CA-C35-F7 wg PN-EN 13813. Cha-
rakteryzuje się łatwością w obróbce oraz bardzo dobrym rozpływem. Przeznaczona do wyrównywa-
nia i poziomowania wszelkiego rodzaju nowych i starych podłoży wewnątrz budynków, jako związana 
z podłożem, również na ogrzewaniu podłogowym. Jako podkład pod płytki, wykładziny, parkiet, pane-
le, tworzy gładką i równą powierzchnię o bardzo wysokiej wytrzymałości, odporną na obciążenia sku-
pione. Do aplikacji ręcznej i maszynowej. Polecana do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych 
i użyteczności publicznej. Możliwość wchodzenia już po ok. 3 godz.

 ■ bardzo wysoka wytrzymałość ≥ 35 MPa

 ■ doskonałe właściwości robocze

 ■ pod dowolne wykładziny oraz na podłogi ogrzewane

Grubość warstwy: 2-30 mm

Klasyfikacja CT-C25-F5

Baumit Nivello 30
Masa samopoziomująca 2-30 mm 

Samorozpływna, ulepszona żywicami masa na bazie cementu klasy CT-C25-F5 wg PN-EN 13813. 
Przeznaczona do wykonywania warstw wyrównujących podłogi w zakresie grubości 2-30 mm, przed 
układaniem wszelkiego rodzaju okładzin podłogowych, wewnątrz budynków. Wyrównuje duże nierów-
ności podłoża, po związaniu, odporna na obciążenia skupione. Polecana do stosowania na podłoża 
z ogrzewaniem podłogowym i w pomieszczeniach mokrych (łazienki, natryski, pralnie, kuchnie). Do 
aplikacji ręcznej i maszynowej (za pomocą agregatów mieszająco-pompujących).

 ■ do stosowania w pomieszczeniach mokrych

 ■ na ogrzewanie podłogowe

 ■ wyrównuje duże nierówności podłoża

Grubość warstwy: 1-12 mm

Klasyfikacja CT-C30-F7

Baumit Nivello 10
Samopoziomująca masa szpachlowa 1-12 mm 

Samopoziomująca, ulepszona żywicami masa szpachlowa o wysokiej wytrzymałości, klasy CT-C30-F7 
wg PN-EN 13813. Przeznaczona do wykonywania warstw wygładzających i poziomujących na nowych 
i remontowanych podłożach w zakresie grubości 1-12 mm, przed układaniem wszelkiego rodzaju 
okładzin podłogowych. Po związaniu, odporna na obciążenia skupione. Polecana również do stosowa-
nia na podłoża z ogrzewaniem podłogowym. Do układania wewnątrz budynków w pomieszczeniach 
suchych oraz mokrych (np. łazienki, natryski, pralnie, kuchnie przemysłowe). Do aplikacji ręcznej i ma-
szynowej (za pomocą agregatów mieszająco-pompujących).

 ■ bardzo wysoka wytrzymałość ≥ 30 MPa

 ■ doskonałe właściwości samopoziomujące

 ■ do układania ręcznego i maszynowego



Dobór podkładów podłogowych 
Baumit

Systemy 
podłogowe

Podstawowe dane techniczne

Przygotowanie i wzmocnienie podłoża 

Zużycie
Czas schnięcia  
na podłożach  

chłonnych

Czas schnięcia  
na podłożach matowo-

-wilgotnych

Temperatura  
stosowania

Czas użycia

Baumit  
Grund

ok. 0,15 kg/m², 
zależnie od chłon-

ności podłoża
ok. 15 min ok. 12 godz.   > 5°C   —

Baumit  
SuperGrund

ok. 0,1-0,15 kg/m², 
zależnie od chłon-

ności podłoża
ok. 1 godz. —   > 5°C   —

Baumit  
Connect

 ok. 0,2 kg/m², 
jako warstwa sczepna

układanie metodą 
"mokre na mokre"

układanie metodą 
"mokre na mokre"

> 5°C —

Baumit  
Preciso

 ok. 1,6 kg/m²/mm — —     > 5°C   ok. 3 godz.

Podkłady podłogowe 

Zużycie Wydajność Wytrzymałość na 
ściskanie (28 dni)

Wytrzymałość na 
zginanie (28 dni)

Współczynnik 
przewodzenia 

ciepła

Baumit 
Rapido 1 Speed

ok. 20 kg/m²/1 cm 
grubości

ok. 0,25 m²/worek/5 cm 
warstwy jastrychu ≥ 35 N/mm² ≥ 6 N/mm² λ=1,4 W/mK

Baumit  
FaserEstrich E225

ok. 20 kg/m²/1 cm 
grubości

ok. 0,25 m²/worek/5 cm 
warstwy jastrychu ≥ 20 N/mm² ≥ 5 N/mm² λ=1,4 W/mK

Baumit  
Estrich E225

ok. 20 kg/m²/1 cm 
grubości

  ok. 0,25 m²/worek/5 cm 
warstwy jastrychu ≥ 20 N/mm² ≥ 5 N/mm² λ=1,4 W/mK

Baumit  
Estrich E160

ok. 20 kg/m²/1 cm 
grubości

ok. 0,25 m²/worek/5 cm 
warstwy jastrychu

≥ 16 N/mm² ≥ 4 N/mm² λ=1,4 W/mK

Preparaty gruntujące i przygotowanie podłoża.

Podkłady podłogowe — jastrychy cementowe.
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Podkłady samopoziomujące

Zużycie Wydajność
Wytrzymałość 
na ściskanie 

(28 dni)

Wytrzymałość 
na zginanie 

(28 dni)

Ogrzewanie 
podłogowe

Możliwość 
wchodzenia

Pełne 
obciążenie

Baumit 
Alpha 2500

ok. 18 kg/
m²/10 mm

ok. 1,4 m²/
worek/10 mm ≥ 25 N/mm² ≥ 6 N/mm²

min. 35 mm 
nad rurką 

ogrzewania

po 6 godz. 
na podkład 
związany 

z podłożem

po 2 dniach

Baumit 
Alpha 2000

ok. 18 kg/
m²/10 mm

ok. 1,4 m²/
worek/10 mm ≥ 20 N/mm² ≥ 5 N/mm²

min. 35 mm 
nad rurką 

ogrzewania
po 24 godz. po 3 dniach

Masy samopoziomujące 

Zużycie Wydajność Wytrzymałość na 
ściskanie (28 dni)

Wytrzymałość na 
zginanie (28 dni)

Możliwość 
wchodzenia

Baumit 
Nivello Quattro

ok. 1,5 kg/m²/mm ok. 1,7 m²/worek/10 mm ≥ 20 N/mm² 6 N/mm² po ok. 2-3 godz.

Baumit 
Nivello Centro

ok. 1,5 kg/m²/mm ok. 1,7 m²/worek/10 mm ≥ 35 N/mm² 7 N/mm² po ok. 3 godz.

Baumit  
Nivello 10

ok. 1,5 kg/m²/mm ok. 1,7 m²/worek/10 mm ≥ 30 N/mm² 7 N/mm² po ok. 6-8 godz.

Baumit  
Nivello 30

ok. 1,7 kg/m²/mm ok. 1,5 m²/worek/10 mm ≥ 25 N/mm² 5 N/mm² po ok. 6-8 godz.

Podkłady samopoziomujące Baumit Alpha.

Masy samopoziomujące Baumit Nivello.
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Dobór podkładów podłogowych 
Baumit

Minimalne grubości podkładów podłogowych Baumit

Minimalne grubości podkładów podłogowych Baumit 
w zależności  od obciążenia i ugięcia termoizolacji

Rodzaj podkładu podłogowego

Związany z podłożem Niezwiązany z podłożem Pływający
Pływający z ogrzewaniem 

podłogowym

Baumit Nivello Quattro ≥ 1 mm   —   —   —

Baumit Nivello 10 ≥ 1 mm   —   —   —

Baumit Nivello 30 ≥ 2 mm   —   —   —

Baumit Nivello Centro ≥ 5 mm   —   —   —

Baumit Estrich E160 ≥ 20 mm ≥ 40 mm ≥ 45 mm* ≥ 45 mm + d**

Baumit Estrich E225

Baumit FaserEstrich E225

Baumit Rapido 1 Speed

≥ 10 mm*** ≥ 35 mm ≥ 40 mm* ≥ 45 mm + d**

Baumit Alpha 2000 ≥ 25 mm ≥ 30 mm ≥ 35 mm* ≥ 35 mm + d**

Baumit Alpha 2500 ≥ 15 mm ≥ 30 mm ≥ 35 mm* ≥ 35 mm + d**

Warianty wykonania

Grubości minimalne

Podkład cementowy Podkład Alpha

Estrich E160

Estrich E225 

FaserEstrich E225

Rapido 1 Speed

Alpha 2000 Alpha 2500

1. Podkład na warstwie oddzielającej 40 mm 35 mm 30 mm 30 mm

2. Podkład pływający

Obciążenie Warstwa izolacyjna

Obciążenie 
pow. qk

Obciążenie 
jedn. Qk

Grubość 
całkowita

Ugięcie

≤ 2 kN/m² ≤ 1 kN

≤ 25 mm
≤ 2 mm 45 mm 40 mm 35 mm 35 mm

> 2 ≤ 5 mm 50 mm 45 mm 40 mm 40 mm

≥ 25 mm
≤ 2 mm 55 mm 45 mm 40 mm 40 mm

> 2 ≤ 5 mm 60 mm 50 mm 45 mm 45 mm

* zależnie od obciążenia i ugięcia termoizolacji
** grubość elementów grzejnych
*** jako jastrych zespolony na warstwie sczepnej z emulsji Baumit Connect



Systemy 
podłogowe
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Dobór produktów podłogowych 
Baumit

Dobór produktów podłogowych

Produkt

■ nadaje się

■ ■ szczególnie zalecany

na beton, 
jastrych 

cementowy

na gładkie 
podłoża (la-
striko, płytki 
ceramiczne)

na podkłady 
anhydryto-

we, gipsowe

na warstwie 
rozdzielają-

cej (folii)

na izolacji 
termicznej/
akustycznej

podłoża 
z ogrzewa-

niem podło-
gowym

w kuchniach 
i łazienkach 

z izolacją 
podpłytkową

na tarasach 
i balkonach 

z izolacją 
podpłytkową

Masy 
samopoziomujące 

Nivello Quattro ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Nivello Centro ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nivello 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nivello 30 ■ ■ ■ ■ ■

Samopoziomujące 
podkłady 
podłogowe

Alpha 2500 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Alpha 2000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Podkłady 
podłogowe

Rapido 1 Speed ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Estrich E225 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Estrich E160 ■ ■ ■ ■ ■ ■

FaserEstrich E225 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Przygotowanie 
podłoża

Grund ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SuperGrund ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Connect ■ ■ ■ ■ ■
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Baumit Rapido 1 Speed – kiedy liczy się ekstra szybkość

Baumit Rapido 1 Speed to błyskawiczna posadzka cementowa, która znacznie skraca czas 
pracy związany z układaniem podłogi, zachowując jednocześnie jej najwyższą jakość.

Wyrób jest przeznaczony do wykonania wszelkiego rodzaju podkładów podłogowych 
oraz do stosowania jako finalna warstwa posadzkowa. Wyróżnia się szybkością wiązania 
i wysychania (ruch pieszy jest możliwy po 3 godzinach od nałożenia produktu, a układanie 
warstw wykończeniowych już po 24 godzinach). Dodatkowo Baumit Rapido 1 Speed odporna 
jest na zmiany temperatur, a jej szeroki zakres grubości (od 10 do 100 mm) i konsystencja 
umożliwiają formowanie spadów o dowolnym kącie nachylenia względem podłoża.

Baumit Rapido 1 Speed to kompleksowa propozycja dla różnego rodzaju systemów 
podłogowych.

 ■ błyskawiczna szybkość realizacji prac

 ■ doskonałe parametry techniczne

 ■ bardzo szeroki zakres zastosowania

Jak uzyskać ekspresowy 
i trwały efekt?

Baumit
Rapido 1 
Speed


