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Nowoczesne budownictwo stawia nie tylko 
na komfort mieszkania, ale także na zdrowe 
oddziaływanie wnętrz na człowieka. Szu-
kając sposobu na stworzenie przyjaznego 
otoczenia, przeprowadzono wiele badań 
i testów – te wykonane w parku badawczym 
Baumit Viva wskazują, że jakość mikrokli-
matu wewnętrznego to efekt wielu czyn-
ników: temperatury, wilgotności, jakości 
powietrza, poziomu emitowanego hałasu, 
oświetlenia, zapachów czy obecności drob-
noustrojów (grzyby–pleśnie). 

W oparciu o wyniki badań, eksperci Baumit 
stworzyli 3 zasady filozofii zdrowego miesz-
kania. 
Po pierwsze, ważne jest właściwe ocie-
plenie domu, które pozwoli na uzyskanie 
najlepszej dla naszego samopoczucia tem-
peratury (18–22°C), niezależnie od tej pa-
nującej na zewnątrz. 
Po drugie, trzeba zadbać o solidną kon-
strukcję budynku i masywność ścian – 
wyrównają wahania temperatur w pomiesz-

czeniach w porze letniej i zimowej, ale także 
zmniejszą zużycie energii, co przełoży się na 
oszczędności. 
Po trzecie, istotne jest, by zadbać o właści-
we wykończenie ścian wewnętrznych, czyli 
wykorzystanie materiałów, które regulują 
wilgotność powietrza, utrzymując ją na wła-
ściwym poziomie i zapobiegają rozwojowi 
drobnoustrojów.

Materiały z certyfikatem

Więcej tlenu, mniej szkodliwych substan-
cji. Jakość powietrza to słowo-klucz jeśli cho-
dzi o zdrowe mieszkanie. Tymczasem niektóre 
materiały budowlane mogą emitować lotne 
związki organiczne (LZO), których już niewiel-
kie stężenie może działać drażniąco na oczy 
czy układ oddechowy, a także wywoływać 
ospałość oraz znużenie. Czym się zatem kie-
rować, wybierając materiały wykończeniowe 
podłóg oraz ścian?
Jako konsumenci możemy posiłkować się 
certyfikatami, które klasyfikują dany produkt 
i określają emisję szkodliwych substancji. 
Decydując się na taki materiał, możemy być 
pewni jego wysokiej jakości, która przekłada 
się na maksymalną ochronę przed zanie-
czyszczeniami i zdrowie domowników.

GEV-EMICODE® to certyfikat, który od 1997 
roku jest przyznawany produktom budowla-
nym, wyróżniającym się bardzo niską emisją 
lotnych związków chemicznych. System kla-
syfikacji EMICODE® został stworzony przez 
niemieckie stowarzyszenie GEV, które pro-
muje bezpieczeństwo, higienę pracy oraz 
ochronę środowiska. Jego zadaniem jest 
monitorowanie rynku i testowanie nowych 
produktów: materiałów konstrukcyjnych 
ścian i podłóg, produktów do układania 
płytek i kamienia, montowania wykładzin 
czy parkietów. Każdy testowany produkt jest 
poddawany specjalistycznym badaniom 
laboratoryjnym. Od ich wyniku zależy możli-
wość uzyskania certyfikatu. 
System klasyfikacji dzieli też produkty nisko-
emisyjne na 3 kategorie: EMICODE  EC  1PLUS 
(bardzo niski poziom emisji w kategorii pre-
mium - opisujący granicę wykonalności tech-
nologicznej), EMICODE EC1 (bardzo niski 

poziom emisji) oraz EMICODE EC2 (niski 
poziom emisji).
Dotychczas przyznano ponad 9500 certy-
fikatów GEV-EMICODE® materiałom z całe-
go świata, wśród nich tym produkowanym 
przez Baumit. To potwierdza ich bezpie-
czeństwo oraz wpisuje się w promowaną 
przez markę filozofię zdrowego mieszkania. 
W grupie produktów z certyfikatem są m.in. 
podkłady podłogowe z linii Baumit  Solido 
(Estrich), masy samopoziomujące z  linii 
Baumit Nivello, betony Baumit Beton, 
a  także zaprawy klejowe do płytek – m.in. 
Baumit FlexTop, Baumit  FlexFlow oraz 
podkłady gruntujące – np. Baumit Grund 
i Baumit SuperPrimer. Posiadanie klasy-
fikacji GEV-EMICODE® można sprawdzić 
na  opakowaniu, odnajdując stosowne 
oznakowanie. 

GEV-EMICODE®
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Podłoga jest jednym z ważniejszych elementów konstrukcyjnych budynku. Stanowi ona wykończenie górnej części przegrody poziomej budynku – stropu 
lub płyty podłogowej. Elementem składowym podłogi jest jej górna warstwa, czyli posadzka, która nadaje podłodze wymagane cechy techniczno-użytkowe  
i estetyczne. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby była równa (płaska) i przystosowana do swobodnego przemieszczania się z pomieszczenia do pomieszczenia 
lub poruszania w obrębie jednego z nich. 
Dla zapewnienia właściwej trwałości i użyteczności podłogi, decydujące znaczenie ma prawidłowo wykonany, dostatecznie sztywny i posiadający odpowiednią 
wytrzymałość mechaniczną podkład podłogowy (zwany również jastrychem). Zależnie od przeznaczenia i funkcji jaką ma spełniać, podkład musi charakteryzo-
wać się właściwymi parametrami technicznymi.

Główne funkcje podłogi: 

 ■ przenoszenie obciążeń statycznych i dynamicznych, związanych z przemieszczaniem się pieszych oraz ruchem urządzeń mechanicznych

 ■ odpowiednia izolacja akustyczna (podłoga musi spełniać wymagania związane z ochroną przed hałasem)

 ■ izolacja cieplna (termiczna)

 ■ ochrona stropu (konstrukcji nośnej), np. przed działaniem ognia, wilgoci lub innych niszczących czynników

 ■ dobre przewodnictwo cieplne dla systemów ogrzewania podłogowego

 ■ zapewnienie oczekiwanej estetyki całego pomieszczenia (wrażenia wizualne, w tym wyrównanie podłoża na całej powierzchni użytkowej) 

Pojęcia podstawowe:
Posadzka — górna, użytkowa warstwa podłogi poddawana intensywnej eksploatacji i ścieraniu.
Podkład podłogowy — element konstrukcji podłogi (jastrych lub wylewka samopoziomująca) wykonany na podłożu lub warstwie izolacyjnej. Podkład należy 
pokryć okładziną posadzkową.
Podłoga — część wykończenia budynku składająca się z następujących warstw: izolacji (przeciwwilgociowej, termicznej, akustycznej), warstwy ochronnej, 
podkładu podłogowego oraz posadzki – wykonanych kolejno na podłożu (stropie lub gruncie).

Firma Baumit oferuje produkty, które zarówno pod względem jakości, jak i bezpieczeństwa dopasowane są do potrzeb Architektów, Wykonaw-
ców i Inwestorów. Wszystko po to, by każdy mieszkał ładniej, zdrowiej i oszczędniej. Baumit stara się nieustannie spełniać oczekiwania Klien-
tów, inwestując w innowacyjne technologie produkcji oraz budując nowe zakłady produkcyjne, aby wytwarzać nowatorskie, zaawansowane 
technologicznie produkty. Baumit, chcąc przyczyniać się do oszczędzania energii, polepszania klimatu życia oraz ułatwiania pracy na budowie, 
nieustannie inwestuje w badania i nowe technologie.

Wstęp | Podłoga

Nieustannie wzrasta świadomość tego, że podłoga odpowiedzialna jest za wygodne i bezpieczne przemieszczanie się oraz, że to ona zapewnia wieloletnie i bez-
problemowe użytkowanie powierzchni. Dlatego już na etapie realizacji projektu, należy dostarczyć wielu istotnych informacji na temat konkretnego rozwiązania 
podłogowego. Dzieje się tak, ponieważ nawet najlepsze materiały wykończeniowe nie zdadzą w pełni egzaminu bez solidnej podstawy, jaką jest odpowiednio 
dobrany podkład podłogowy. Powinien on być prawidłowo dopasowany do potrzeb i oczekiwań oraz profesjonalnie wykonany. Dzięki temu zapewni maksymal-
ną trwałość i użyteczność podłogi. 
Pamiętać należy, że źle zaprojektowana lub nieprawidłowo wykonana podłoga grozi kosztownym remontem w przyszłości, najczęściej w najmniej oczekiwanym 
momencie. Dlatego właśnie warto korzystać z pewnych i sprawdzonych rozwiązań renomowanych producentów, takich jak firma Baumit posiadająca doświad-
czenie, budowane przez wiele lat obecności w Europie.

Gotowe zaprawy
Wymagania dotyczące tempa robót i jakości materiałów stają się coraz wyższe. Tradycyjne podkłady podłogowe, mieszane ze składników bezpośrednio  
na budowie, nie gwarantują zapewnienia wysokiej jakości oraz jednakowych parametrów. Dodatkowo, konieczna jest spora ilość miejsca, potrzebnego  
na składowanie półproduktów oraz zadbanie o dużą liczbę osób do przygotowania podkładu. 
Gotowe, fabrycznie przygotowane zaprawy podłogowe właściwościami roboczymi, wytrzymałością a często i szybkością wysychania znacznie przewyższają 
zaprawy wykonywane na budowie. Przygotowanie ich do użycia odbywa się bezpośrednio przed aplikacją i polega na wymieszaniu suchej mieszanki z od-
powiednią ilością wody. W przypadku mas samopoziomujących dodatkowe zalety to m.in. wysoka szybkość układania oraz gładkość i równość powierzchni. 
Zależnie od zastosowanego spoiwa, zgodnie z klasyfikacją wg PN-EN 13813, najczęściej spotykane obecnie podkłady podłogowe to wyroby na bazie cementu 
(CT) lub siarczanu wapnia (CA).

Użytkownik zwraca uwagę na to, żeby podłoga była przede wszystkim:

 ■ równa

 ■ wytrzymała i trwała

 ■ estetycznie wykończona

Tab. 1. Porównanie nakładu pracy, potrzebnego do wykonania podkładu podłogowego z ogrzewaniem, na przykładzie domu o powierzchni 200 m2.

Podkład tradycyjny Podkład samopoziomujący Baumit Alpha 

Powierzchnia domu [m2] 200 200

Grubość warstwy z ogrzewaniem podłogowym [mm] 55 50

Wielkość brygady [liczba osób] 4-5 3

Czas potrzebny na ułożenie podkładów w całym domu [w dniach] 2 0,5

W przypadku domu jednorodzinnego, wykonanie płynnego podkładu podłogowego Baumit Alpha pozwala na znaczną oszczędność kosztów robocizny oraz 
skrócenie czasu realizacji. Potrzebna jest do tego także mniejsza liczba osób, niż w przypadku pracy z tradycyjnym podkładem.

warstwa I – posadzka – górna warstwa użytkowa (np. okładzina ceramicz-
na, parkiet, wykładzina dywanowa, wykładzina PVC, posadzka żywiczna itp.)

warstwa II – podkład podłogowy  
(jastrych, wylewka samopoziomująca)

warstwa III – izolacja termiczna (i/lub akustyczna) wraz z warstwą ochron-
ną (np. z folii PE) i izolacją przeciwwilgociową (jeśli jest wymagana)

warstwa IV – strop lub płyta podłogowa (czyli podłoże będące konstrukcją 
nośną)

Konstrukcja podłogi

Standardowa, prawidłowo wykonana podłoga składa się najczęściej z czterech warstw:

Nowoczesne rozwiązania | Gotowe zaprawy
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Tab. 2. Zestawienie gotowych mieszanek z podkładami przygotowywanymi na budowie.

Podkłady z cementu i piasku Gotowe mieszanki

Za
le

ty  ■ najtańsze rozwiązanie

 ■ stabilny, stały skład mieszanki zapewniający jednakowe parametry
 ■ wygodne składowanie materiału w workach lub silosie*
 ■ gotowa, odpowiednio przygotowana mieszanka
 ■ bezpieczeństwo parametrów produktu, pomimo zmiennych warunków 

atmosferycznych

Ko
rz

yś
ci

 ■ niższe koszty materiałowe

 ■ jednakowe, wysokie parametry
 ■ przewidywalność produktu (niezależnie od daty produkcji i zmiennych 

warunków atmosferycznych)
 ■ oszczędność miejsca na budowie
 ■ oszczędność czasu związanego z przygotowaniem tradycyjnego podkładu
 ■ potrzebna mniejsza liczba osób do wykonywania podłogi

Og
ra

ni
cz

en
ia

 ■ konieczność zatrudnienia większej ekipy  – wyższe koszty robocizny
 ■ niedokładne, niejednakowe przygotowywanie mieszanek
 ■ niestabilne właściwości i parametry
 ■ potrzebna większa ilość miejsca na budowie
 ■ czaso- i pracochłonność
 ■ możliwość stosowania w temperaturze nie niższej niż 5°C

 ■ wyższe koszty produktu w porównaniu z tradycyjnymi podkładami

* firma Baumit dysponuje rozwiniętą techniką silosową, pozwalającą wygodnie i bezpiecznie dostarczać, przechowywać i podawać materiał w dużych ilościach na budowie.

Technika silosowa
Produkty Baumit Alpha bazują na specjalnym spoiwie gipsu odmiany alfa, zwanym 
również CaSuBi, od niemieckiego słowa CalciumSulfat-Bindemittel (spoiwo na bazie 
siarczanu wapnia). Jest to spoiwo z grupy spoiw powietrznych, szybkowiążących. Pro-
ces wiązania zaczyna się od momentu, kiedy spoiwo to zmiesza się z wodą. Po związa-
niu następuje jego twardnienie i przyrost wytrzymałości mechanicznej masy. Spoiwo 
alfa charakteryzuje się dużym, monokrystalicznym ziarnem i zwartą strukturą krysta-
liczną. Przekłada się to bezpośrednio na cechy, jakimi się odznacza. Ma bardzo dobry 
rozpływ, bardzo niski skurcz liniowy, jest szybkowiążące, o wysokiej wytrzymałości i jed-
norodnej masie. Wyjątkowe właściwości spoiwa, wchodzącego w skład Baumit  Alpha, 
mają szczególne znaczenie przy wykonywaniu samopoziomujących podkładów podło-
gowych. Jego użycie daje większe możliwości w fazie projektowej oraz znacznie ułatwia 
i usprawnia wykonanie robót na budowie.

Technologia silosowa i aplikacja maszynowa
Podkłady podłogowe Baumit można układać zarówno ręcznie, jak i maszynowo. Apli-
kacja maszynowa pozwala na znaczący wzrost wydajności, oszczędność czasu i ogra-
niczenie kosztów. Dodatkowo, wykorzystując technikę silosową, można bezproblemo-
wo realizować prace niezależnie od pory roku oraz powierzchni placu budowy.
Produkty dostępne w technologii silosowej posiadają dużą przewagę nad mieszanka-
mi wykonywanymi samodzielnie na terenie budowy lub dostarczanymi bezpośrednio  
z węzła. W przypadku dużych inwestycji ma to kluczowe znaczenie i przynosi najwię-
cej korzyści. Technologia ta w znaczący sposób ułatwia kwestie związane ze składo-
waniem i bezpiecznym przechowywaniem dużych ilości materiału na budowie. Firma 
Baumit oferuje kompletny system, składający się z silosu z pompą i węży, który  
do przygotowania podkładu potrzebuje jedynie podłączenia wody i prądu. System 
ten pozwala podawać materiał na wysokość do 30 m. Technika silosowa umożliwia 
aplikację materiału w dowolnym czasie i ilości.

Gotowe zaprawy | Technika silosowa

Zaprawa z silosu podawana jest pompą dozującą suchą mie-
szankę do agregatu pompującego, w którym materiał jest 
mieszany 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.

Wielkość wykonanej powierzchni w zależności od sposobu aplikacji

Uwaga: Faktyczna szybkość układania zależna jest od grubości i rodzaju podkładu podłogowego oraz wydajności użytej pompy.

Technologia tradycyjna

ok. 20 m2/godz.

Masa wylewana ręcznie

ok. 50 m2/godz.

Masa wylewana maszynowo

ok. 300 m2/godz.

Korzyści z zastosowania gotowych podkładów przy pracach remontowych
Remont podłogi jest często bardzo uciążliwy dla użytkowników. Spowodowane jest to koniecznością ochrony wykonanej powierzchni, a tym samym wyłą-
czeniem jej na pewien czas z eksploatacji. Może to być szczególnie niedogodne w przypadku wykonywania remontów ciągów komunikacyjnych (jak klat-
ki schodowe). W pomieszczeniach handlowych, usługowych i produkcyjnych długotrwały remont podłogi powoduje straty, wynikające z wyłączenia obiektu  
z eksploatacji. Wyeliminowanie tego typu problemów zapewniają podkłady szybkowiążące. 

baumit.com

Jastrychy Podkłady samopoziomujące

Technika silosowa
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Zastosowanie gotowych podkładów podłogowych znacznie przyspiesza i ułatwia wykonanie prac remontowych.

Korzyści z zastosowania rozwiązań z ogrzewaniem podłogowym
Ogrzewanie podłogowe zdobywa coraz większą popularność na rynku. Obecnie najczęściej znajduje zastosowanie w domach jednorodzinnych, w sytuacjach, 
kiedy Inwestor nie boi się ponieść większych kosztów na samą instalację takiego systemu oraz ma świadomość, że koszty zwrócą się podczas eksploatacji. 
Szereg korzyści, jakie niesie za sobą ogrzewanie podłogowe, przyczynia się do tego, że pod naciskiem Klientów rozwiązanie to coraz częściej stosowane jest  
w budownictwie mieszkaniowym.

Tab. 3. Porównanie ogrzewania tradycyjnego i podłogowego.

Grzejniki Ogrzewanie podłogowe

Za
le

ty

 ■ niższe koszty instalacji
 ■ swoboda w wyborze materiałów wykończeniowych
 ■ niska bezwładność cieplna
 ■ możliwość dokonywania zmian w instalacji

 ■ korzystny rozkład temperatury w pomieszczeniach – duża powierzchnia 
grzewcza

 ■ ogrzewanie niskotemperaturowe
 ■ ukryta instalacja grzewcza
 ■ równomierne oddawanie ciepła
 ■ warstwowy rozkład temperatur
 ■ doskonale współgra z niskotemperaturowymi źródłami ciepła 

(kotły kondensacyjne, pompy ciepła, kolektory)

Ko
rz

yś
ci

 ■ oszczędności przy zakładaniu instalacji wynikające z niższych kosztów jej 
wykonania

 ■ możliwość wykańczania podłogi dowolnymi materiałami
 ■ możliwość szybkiego dogrzania lub wychłodzenia pomieszczenia
 ■ łatwość w dokonywaniu remontów, wymian, przebudowy instalacji

 ■ wysokie poczucie komfortu – cieplej jest w okolicy stóp, a chłodniej 
w okolicy głowy. Dzięki temu temperatura może wynosić o 2°C mniej niż 
w pomieszczeniach z tradycyjnymi grzejnikami, a mieszkańcy tego nie odczują

 ■ powierzchnie grzewcze wykazują temperaturę nieprzekraczającą temperatury 
skóry

 ■ ściany są wolne od grzejników, co daje swobodę w projektowaniu i zabudowie
 ■ całe pomieszczenie jest dogrzewane równo, a nie punktowo, co gwarantuje 

niższe koszty
 ■ najwłaściwszy, pod względem fizjologii ludzkiego organizmu, warstwowy 

rozkład temperatury – nie występują strefy przegrzania
 ■ duże oszczędności wynikające z możliwości wysoce efektywnego 

wykorzystania niskotemperaturowych źródeł ciepła

Og
ra

ni
cz

en
ia

 ■ niekorzystny rozkład temperatury w pomieszczeniach – ciepło przy grzejniku, 
chłodno tam gdzie go nie ma

 ■ wysoka temperatura grzejników – możliwość poparzenia się
 ■ instalacja grzewcza przymocowana do ścian – ograniczona możliwość 

aranżacji wnętrz
 ■ konieczność stosowania wyższych temperatur, aby dogrzać całe 

pomieszczenie
 ■ wysokie koszty eksploatacyjne

 ■ wyższy koszt instalacji
 ■ większa bezwładność cieplna – wolniejsze nagrzewanie i stygnięcie instalacji
 ■ konieczność wcześniejszego zaplanowania aranżacji wnętrza, aby nie 

instalować ogrzewania pod dużymi meblami, ciągami szafek kuchennych, 
garderobami

 ■ brak możliwości zmian w gotowej instalacji
 ■ mniejsza elastyczność wyboru materiałów wykończeniowych

Rozwiązania na ogrzewanie podłogowe

Rozkład temperatur jest dużo korzystniejszy przy podkładach płynnych. Energia cieplna rozchodzi się znacznie łatwiej i swobodniej, ogrzewając tym samym 
większą powierzchnię. Pozwala to znacząco zmniejszyć koszty oraz ułatwia sterowanie ogrzewaniem.

By w pełni móc cieszyć się ze sprawnie i efektywnie funkcjonującego ogrzewania podłogowego niezbędne jest użycie – przy jego wykonywaniu – najwyższej kla-
sy produktów podłogowych. Najistotniejszym parametrem, z punktu widzenia efektywności takiego systemu, jest współczynnik przewodzenia ciepła podkładu 
podłogowego, w którym zatopione są rurki systemu ogrzewania. Podkłady podłogowe Baumit Alpha mają znacznie wyższy współczynnik przewodzenia ciepła 
niż podkłady cementowe.
Niebagatelne znaczenie ma fakt, że podkład tradycyjny, układany ręcznie, nie pozwala na dokładne i idealne oblanie swoją masą rurek, a w szczególności ich 
spodów. W tych miejscach mogą powstawać komory powietrzne, które w znaczący sposób pogarszają przewodnictwo cieplne, a tym samym ograniczają ilość 
ciepła oddawanego do pomieszczenia przez system. 

Duża powierzchnia źródła ciepła umożliwia stosowanie niższych temperatur ogrzewania, co przekłada się na oszczędności energii do 12% (wg danych BVF 
czyli Niemieckiego Federalnego Stowarzyszenia Ogrzewania i Chłodzenia Powierzchni, niem. Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.).

Podkład tradycyjny (wytwarzany na placu budowy) Podkład samopoziomujący Baumit Alpha
Rozkład temperatur przy ogrzewaniu podłogowym

Rozwiązania na ogrzewanie podłogowe
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Rozkład temperatur w pomieszczeniu dla tradycyjnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego.

Rozkład temperatur dla standardowego ogrzewania (grzejniki 
na ścianie). Konieczna jest wyższa temperatura grzejników 
i większe koszty ogrzewania.

Rozkład temperatur dla ogrzewania podłogowego. Układ 
temperatur jest znacznie korzystniejszy dla zdrowia i lepszego 
samopoczucia. 

Pionowy rozkład temperatury w pomieszczeniu dla różnych typów ogrzewania.

Odczuwanie ciepła zależy nie tylko od temperatury, ale także od jej rozkładu. W przegrzanych pomieszczeniach z suchym powietrzem człowiek nie czuje się 
dobrze. Zwiększa się również ryzyko przeziębień. Ogrzewanie podłogowe zapewnia korzystniejszy rozkład temperatury i tworzy lepszy klimat w pomieszczeniach, 
co wpływa także na poprawę ogólnego samopoczucia. 

16

1

2

m

18 19 22 24 26 °C

16

1

2

m

18 19 22 24 26 °C

elektryczne ogrzewanie podłogowe

profil idealny

grzejniki konwekcyjne

ogrzewanie powietrzne

Ogrzewanie podłogowe jest szczególnie korzystne dla alergików
Ogrzewanie podłogowe jest ogrzewaniem niskotemperaturowym (powierzchnia podłogi zazwyczaj ma temperaturę ok. 26°C), a grzejnikiem jest powierzchnia 
całej podłogi.

Dzięki temu ten system ogrzewania:

 ■ znacznie zmniejsza cyrkulację kurzu wywołującego alergie

 ■ nie wysusza nadmiernie powietrza, co jest ważne w przypadku osób szczególnie wrażliwych lub alergików

 ■ nie powoduje dużych różnic temperatur w pomieszczeniu

Rozwiązania na ogrzewanie podłogowe

Podkłady podłogowe pływające (na warstwie izolacji akustycznej i/lub termicznej)
Grubość podkładu pływającego zależy od rodzaju stosowanego podkładu podłogowego, właściwości warstwy izolacyjnej oraz wielkości projektowanych obcią-
żeń. Projektant odpowiedzialny jest za dobór podkładu podłogowego oraz jego prawidłowej grubości, biorąc pod uwagę m.in. wszystkie wymagania statycz-
ne, projektowane obciążenia pomieszczeń i założone warunki podczas wykonywania prac. Dlatego podane zasady należy traktować jako ogólne informacje  
i wskazówki mogące ułatwić wstępne podejmowanie decyzji Projektantom i Wykonawcom.

 ■ minimalna grubość układanego podkładu podłogowego z równomiernym obciążeniem do 1,5 kN/m2 (budynek mieszkalny), przy grubości izolacji  
do 100 mm i ściśliwości warstwy izolacyjnej <5 mm, wynosi 35 mm

 ■ w przypadku izolacji o grubości od 100 mm do 200 mm, w zależności od powyższych warunków, minimalna grubość układanego podkładu podłogowe-
go zwiększa się do 40 mm

 ■ przy ściśliwości warstwy izolacyjnej 5-10 mm grubość podkładu zwiększa się o kolejne 10 mm

 ■ w przypadku obciążeń użytkowych wyższych niż 1,5 kN/m2 konieczne jest zaprojektowanie odpowiednio większej grubości podkładu podłogowego

 ■ dylatacje konstrukcyjne muszą być przeniesione w podkładzie pływającym

 ■ większa grubość podkładu podłogowego wymaga dłuższego czasu schnięcia

 ■ samopoziomujące podkłady Baumit Alpha, m.in. ze względu na wysoką wytrzymałość na zginanie, nie wymagają stosowania zbrojenia (np. siatkami)

 ■ przy projektowaniu grubości wylewanego podkładu konieczne jest uwzględnienie obciążeń statycznych i dynamicznych

Przykładowe rozwiązania systemowe dla ogrzewania podłogowego:

Tab. 4. Minimalne grubości podkładów podłogowych Baumit.

na podłożu betonowym na płycie systemowej

Podłoże – np. strop

Izolacja termiczna – np. styropian (EPS)

Warstwa oddzielająca – np. folia PE

Baumit Alpha 2000/Alpha 2500  
– samopoziomujący podkład podłogowy

Dylatacja obwodowa

Baumit SuperPrimer – grunt

Baumit FlexTop/FlexUni – klej do płytek

Podłoże – np. strop

Płyta systemowa do ogrzewania z warstwą izolacyjną

Baumit Alpha 2000/Alpha 2500  
– samopoziomujący podkład podłogowy

Baumit SuperPrimer – grunt

Baumit FlexTop/FlexUni – klej do płytek

Baumit PremiumFuge – zaprawa do fugowania

Taśma dylatacyjna – dylatacja obwodowa (10 mm)
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Baumit Silikon  
– wypełniacz silikonowy/
uszczelnienie elastyczne

Baumit PremiumFuge 
– zaprawa do fugowania

Rozwiązania na ogrzewanie podłogowe

Podkład podłogowy Baumit

Całkowita grubość warstwy izolacji do 25 mm Całkowita grubość warstwy izolacji ponad 25 mm

obciążenia 
równomierne 

≤ 2 kN/m²

obciążenia 
równomierne 

≤ 3 kN/m²

obciążenia 
równomierne 

≤ 2 kN/m²

obciążenia 
równomierne 

≤ 3 kN/m²

Grubość podkładu w mm

Solido 225 (Estrich E225) 45 60 50 65

Solido 225 Fiber 
(FaserEstrich E225) 45 60 50 65

Rapido 4 40 50 45 55

Rapido 1 Speed 40 50 45 55

Baumit Alpha 2000 40 50 45 55

Baumit Alpha 2500 35 45 40 50
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Posadzka i podkłady podłogowe
Posadzka definiowana jest jako użytkowa warstwa wierzchnia podłogi, stanowiąca jednocześnie jej wykończenie. Głównie postrzegana jest jako element 
ozdobny, wyróżniający pomieszczenie i nadający mu estetyczny wygląd. W jej użytkowanie wpisane jest ciągłe obciążenie wynikające z codziennej aktywności 
w pomieszczeniu. Elementem konstrukcyjnym stanowiącym podbudowę posadzki jest podkład podłogowy (jastrych). 
Ze względu na rodzaj, posadzki można podzielić na: bezspoinowe lub spoinowe. Natomiast z uwagi na rodzaj materiału wyróżniamy posadzki: ceramiczne, 
drewniane, tekstylne (np. wykładziny dywanowe), epoksydowe, betonowe, syntetyczne (np. PVC) i inne. Specjalnym rodzajem posadzek są posadzki przemy-
słowe, które wyróżnia ciągłe narażanie na szereg intensywnych obciążeń (mechanicznych, ścierania, czynników chemicznych itp.). Posadzki te są stosowane 
m.in. w halach produkcyjnych, magazynach i innych tego typu obiektach.

Podkład podłogowy (jastrych)
Jastrych (z j. niemieckiego „Estrich”) oznacza podkład podłogowy (potocznie zwany także wylewką). Podkład podłogowy jako warstwa podłogi stanowi element 
konstrukcji budynku. Może być układany bezpośrednio lub pośrednio (na warstwach izolacyjnych) na płycie fundamentowej lub stropie (żelbetowym, ceramicz-
nym, stalowym, drewnianym itp.). Zadaniem podkładu podłogowego jest przeniesienie obciążeń oraz wyrównanie powierzchni przed położeniem finalnego 
materiału wykończeniowego – posadzki, np. parkietu, płytek podłogowych, wykładziny dywanowej lub z tworzyw sztucznych itp. Uwaga: podkład podłogowy 
może sam w sobie stanowić posadzkę.
Podkład podłogowy może występować w postaci suchej mieszanki do zarobienia z wodą (zaprawy budowlanej) lub gotowych prefabrykowanych płyt w postaci 
tzw. „suchego jastrychu”. Właściwie wykonany podkład podłogowy – dostatecznie sztywny i o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej – ma decydujące 
znaczenie dla zapewnienia właściwej użyteczności i trwałości podłogi.

Masy samopoziomujące (wylewki samopoziomujące) należą do grupy podkładów podłogowych. Układane są zazwyczaj bezpośrednio pod posadzki, którymi 
mogą być np. panele podłogowe, wykładziny, płytki ceramiczne itp. Masy stosowane są wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba uzyskania idealnie równego, 
gładkiego i wytrzymałego podłoża. Masy samopoziomujące ze względu na swoje cechy nazywane są także wyrównującymi lub niwelującymi. Odpowiednio przy-
gotowane, posiadają właściwości samopoziomujące, pozwalając uzyskiwać gładką warstwę o grubości już od 1 mm do nawet 30 mm. Masy samopoziomujące 
pozwalają nie tylko na wyrównanie i/lub podniesienie poziomu podłoża (np. pomiędzy korytarzem a pokojem), ale także wzmacniają podłoże i zmniejszają 
zużycie kleju do mocowania płytek czy wykładzin. Doskonale sprawdzają się także w przypadku remontów.

Klasyfikacja i wymagania dotyczące podkładów i posadzek
Dokumentem odniesienia dla podkładów podłogowych jest norma PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 
Właściwości i wymagania”.

W zależności od rodzaju spoiwa użytego przy produkcji podkładu podłogowego, przyjęto następujące         
nazwy i odnoszące się do nich skróty:

 ■ podkłady na bazie cementu – CT 

 ■ podkłady na bazie siarczanu wapnia – CA

Wyżej wymienione podkłady należą do najczęściej stosowanych na naszym rynku.
Aktualnie obowiązująca norma klasyfikuje także podkłady na bazie innych spoiw podanych  poniżej:

 ■ podkłady magnezjowe – MA

 ■ podkłady asfaltowe – AS

 ■ podkłady z żywic syntetycznych – SR

Posadzka i podkłady podłogowe

Przykłady klasyfikacji
Na podstawie powyżej opisanych właściwości wyrobu nadawana jest klasyfikacja określająca jego parametry zgodnie z normą PN-EN 13813.

Poniżej przykładowa klasyfikacja (np. dla Baumit Solido 225):
CT-C20-F5-A15
Należy to odczytać jako: 
CT – podkład cementowy, 
C20 – wytrzymałość na ściskanie ≥ 20 [N/mm2] ( ≥ 20 MPa),
F5 – wytrzymałość na zginanie ≥ 5 [N/mm2] ( ≥ 5 MPa),
A15 – odporność na ścieranie wg metody Böhmego ≤ 15 [cm3/50 cm2]. 

Inny przykład klasyfikacji (np. dla Baumit Nivello Centro):
CA-C35-F7
Należy to odczytać jako: 
CA – podkład na bazie siarczanu wapnia, 
C35 – wytrzymałość na ściskanie ≥ 35 [N/mm2] ( ≥ 35 MPa),
F7 – wytrzymałość na zginanie ≥ 7 [N/mm2] ( ≥ 7 MPa).

 ■ wytrzymałość na zginanie 

Wytrzymałość na zginanie jest oznaczona symbolem „F” (z ang. „Flexural”), po którym następuje wartość wytrzymałości na zginanie wyrażona w N/mm2.
Klasy podane są w poniższej tabeli.

 ■ odporność na ścieranie 

Odporność na ścieranie (zależnie od stosowanej metody badawczej) jest oznaczona symbolem „A”, „AR” lub „RWA” oraz towarzyszącą im wartością 
liczbową.

A – (z ang. „Abrasion”) odporność na ścieranie na tarczy Böhmego.
AR – (z ang. „Abrasion Resistance”) odporność na ścieranie „BCA”.
RWA – (z ang. „Rolling Wheel Abrasion”) odporność na ścieranie pod naciskiem toczącego się koła.

Odporność na ścieranie, według metody Böhmego, polega na określeniu objętości materiału startego z powierzchni podkładu o wielkości 50 cm2.
Uwaga: im mniejsza liczba przy indeksie A, tym wyższa wytrzymałość podkładu na ścieranie (mniejsza ilość startego materiału podczas badania)! W praktyce 
oznacza to, że wyrób oznaczony jako A15 ma wyższą odporność na ścieranie, niż wyrób z klasyfikacją A22.
Klasy odporności na ścieranie Böhmego, materiałów wykonanych na bazie cementu oraz innych materiałów przeznaczonych na podkłady podłogowe podane 
są w poniższej tabeli.

Klasa C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80

Wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 5 7 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80

Klasa F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50

Wytrzymałość na zginanie w N/mm2 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50

Klasa A22 A15 A12 A9 A6 A3 A1,5

Odporność na ścieranie cm3/50 cm2 22 15 12 9 6 3 1,5

Każdy producent oferujący na rynku europejskim podkłady podłogowe, zobowiązany jest do podawania dla danego wyrobu opisanych poniżej           
parametrów:

 ■ wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie oznaczona jest symbolem „C” (z ang. „Compression”), po którym następuje liczba odpowiadająca klasie wytrzymałości na ściska-
nie wyrażonej w N/mm2.
Klasy podane są w poniższej tabeli.

Posadzka i podkłady podłogowe
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Znajduje on zastosowanie w przypadku konieczności wyrównania i/lub wzmocnienia 
podłoża oraz wykonania podkładu, zazwyczaj o niewielkiej grubości. 
Minimalna grubość podkładu to 1 mm (np. Baumit Nivello Quattro lub 
Baumit Nivello 10).
Rodzaj podłoża: wszystkie podłoża mineralne. Szczegółowe informacje na str. 16  
– Rodzaje podkładów.

Schemat rozwiązania – podkład zespolony

1

2

3
4

2. Podkład niezwiązany z podłożem (na warstwie oddzielającej) 
Oddzielony jest od podłoża tzw. „warstwą ślizgową”, najczęściej folią (PE o grubości 0,2 mm) umożliwiającą przesuwanie się po niej podkładu. W tym przypad-
ku należy pamiętać o dokładnym wykonaniu i uszczelnieniu wszystkich połączeń izolacji.

Podłoże

Preparat gruntujący

Dylatacja obwodowa (brzegowa)

Podkład podłogowy

1

2

3

4

Rozwiązanie powyższe stosowane jest w przypadku podłoży trudnych, o słabej jako-
ści (niska wytrzymałość, pozostałości klejów, zaolejenie itp.) oraz w przypadku ryzyka  
zawilgocenia podkładu od podłoża.
Minimalna grubość podkładu to 30 mm.
Rodzaj podłoża: np. folia PE, mata oddzielająca, papa. Szczegółowe informacje 
na str. 16 – Rodzaje podkładów.

Schemat rozwiązania – podkład na warstwie oddzielającej

1
2

3
4

Podłoże

Warstwa oddzielająca (np. folia)

Dylatacja obwodowa (brzegowa)

Podkład podłogowy

1
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3

4

Rodzaje podkładów
Ze względu na budowę uwzględniającą układ kolejnych warstw, wyróżniamy następujące podkłady podłogowe:

1. Podkład zespolony (związany z podłożem)
Wykonywany jest bezpośrednio na nośnym podłożu konstrukcyjnym (strop, płyta fundamentowa) z pominięciem jakichkolwiek warstw oddzielających  
(np. izolacyjnych). Połączony jest z podłożem za pośrednictwem warstwy gruntującej/sczepnej.

Rodzaje podkładów

3. Podkład pływający (na warstwie izolacji termicznej i/lub akustycznej)
Podkład taki oddzielony jest od podłoża warstwą izolacji (np. z płyt styropianowych EPS, polistyrenu ekstrudowanego XPS lub z wełny mineralnej MW). 
W przypadku tego rozwiązania należy szczególnie zadbać o staranne wykonanie izolacji na całej powierzchni. Pozwala to na uzyskanie oczekiwanych parame-
trów izolacji termicznej i/lub akustycznej.

4. Podkład pływający z ogrzewaniem podłogowym (grzewczy) (na warstwie termoizolacji) 
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.  

Rozwiązanie znajduje zastosowanie w przypadku użycia izolacji termicznej i/lub aku-
stycznej. Minimalna grubość podkładu to 35 mm (np. dla Baumit  Alpha 2000).
Rodzaj podłoża: materiały do izolacji termicznej i/lub akustycznej. Szczegółowe 
informacje na str. 16 – Rodzaje podkładów.Schemat rozwiązania – podkład pływający

Podłoże

Warstwa wyrównująca

Izolacja termiczna/akustyczna

Warstwa oddzielająca (np. folia)

Dylatacja obwodowa (brzegowa)

Podkład podłogowy

1

2

3

4

5

6

Schemat rozwiązania – podkład pływający 
z ogrzewaniem podłogowym

Minimalna grubość warstwy podkładu ponad instalacją ogrzewania podłogowego 
(dla klasycznego rozwiązania) to 35 mm (np. dla Baumit Alpha 2000).
Rodzaj podłoża: izolacja termiczna. Szczegółowe informacje na str. 16 – Rodzaje pod-
kładów.

Podłoże

Izolacja termiczna/akustyczna)

Folia oddzielająca

Dylatacja obwodowa (brzegowa)

Elementy grzejne

Podkład podłogowy
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5

6
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Rodzaje podkładów
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Tab. 5. Minimalne grubości podkładów podłogowych Baumit.

Rodzaj związany z podłożem niezwiązany z podłożem pływający pływający z ogrzewaniem 
podłogowym

Baumit Nivello Quattro
Baumit Nivello 10 ≥ 1 mm – – –

Baumit Nivello 30 ≥ 2 mm – – –

Baumit Nivello Centro ≥ 5 mm – – –

Baumit Solido 160 ≥ 20 mm ≥ 40 mm ≥ 45 mm* ≥ 45 mm + d**

Baumit Solido 225
Baumit Solido 225 Fiber
Baumit Rapido 4
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**

* zależnie od obciążenia i ugięcia termoizolacji.
**grubość elementów grzejnych.

Tab. 6. Minimalne grubości podkładów podłogowych Baumit niezwiązanych z podłożem i pływających.

Rodzaje podkładów

Warianty wykonania

Grubości minimalne

Podkład cementowy Podkład Alpha

Baumit Solido 160 
(Estrich 160)

Baumit Solido 225 
(Estrich E225)

Baumit 
Solido 225 Fiber 

(FaserEstrich E225)
Baumit Rapido 4

Baumit Rapido 1 Speed

Baumit Alpha 2000 Baumit 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

Podkład samopoziomujący na betonie/jastrychu cementowym

1
2

3

 ■ duży zakres grubości

 ■ doskonałe poziomowanie podłoża

 ■ wysoka przyczepność do podłoża

 ■ niski skurcz liniowy

 ■ szybkie wykonanie prac

Podłoże betonowe lub jastrych cementowy

Preparat gruntujący Baumit Grund lub Baumit SuperPrimer
Samopoziomujący podkład podłogowy Baumit

1

2

3

Jastrych na betonie/jastrychu cementowym

1
2

3

Baumit Alpha 2000 (25-60 mm)
Baumit Alpha 2500 (15-60 mm)

Grubsze warstwy

Gruntowanie:
Baumit Grund (podłoża chłonne)

Baumit SuperPrimer (podłoża niechłonne)

Cienkie warstwy

Baumit Nivello Quattro (1-20 mm)
Baumit Nivello Centro (5-30 mm)

Baumit Nivello 10 (1-12 mm)
Baumit Nivello 30 (2-30 mm)

W nawiasach podany jest zalecany zakres grubości dla danego wyrobu.

Przygotowane podłoże

Podłoże betonowe

Warstwa sczepna z emulsji Baumit Connect 

Jastrych cementowy Baumit

1

2

3

 ■ bardzo duży zakres grubości

 ■ niski skurcz liniowy

 ■ szybkie wykonanie prac

 ■ do wewnątrz i na zewnątrz

Rozwiązania systemowe Baumit

W nawiasach podany jest zalecany zakres grubości dla danego wyrobu.

Gruntowanie:
Emulsja Baumit Connect

Baumit Solido 225 Fiber  
(FaserEstrich E 225)

(10-100 mm) 
Baumit Solido 225  

(Estrich E 225) 
(10-100 mm)

Baumit Solido 160 
(Estrich E160) 
(20-80 mm)

Baumit Rapido 4 (10-100 mm)
Baumit Rapido 1 Speed (10-100 mm)

Przygotowane podłoże

Jastrych normalnie wysychający Jastrych błyskawiczny / szybki
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1

2 3
4

Podkład na warstwie oddzielającej

1
2

3

 ■ na trudne podłoża

 ■ możliwość bardzo szybkiej renowacji podłóg

 ■ praktycznie na każdy rodzaj podłoża

 ■ możliwość doboru dowolnych warstw wykończeniowych

Podłoże betonowe

Warstwa oddzielająca – np. folia budowlana

Podkład podłogowy Baumit

1

2

3

 ■ na różne rodzaje izolacji termicznej/akustycznej

 ■ możliwość bardzo szybkiego wykonania prac

 ■ szeroki wybór rodzaju podkładów

Podłoże

Izolacja termiczna/akustyczna – wełna mineralna lub styropian

Warstwa rozdzielająca, np. folia

Podkład podłogowy Baumit

1

2

3

4

Podkład na izolacji termicznej/akustycznej

Rozwiązania systemowe Baumit

Baumit Rapido 4  
(35-100 mm)

Baumit Rapido 1 Speed 
(35-100 mm)

Baumit Alpha 2000 
(30-60 mm)

Baumit Alpha 2500
(30-60 mm)

Warstwa oddzielająca np. folia budowlana

Baumit Solido 225 Fiber
(FaserEstrich E225)   

(35-100 mm) 
Baumit Solido 225  

(Estrich E225)  
(35-100 mm)

Baumit Solido 160  
(Estrich E160)
(40-80 mm)

W nawiasach podany jest zalecany zakres grubości dla danego wyrobu.

Przygotowane podłoże

Podkład  
samopoziomujący

Jastrych normalnie  
wysychający

Jastrych  
błyskawiczny / szybki

Baumit Rapido 4  
(40-100 mm)

Baumit Rapido 1 Speed 
(40-100 mm)

Baumit Alpha 2000 
(35-60 mm)

Baumit Alpha 2500
(35-60 mm)

Baumit Solido 225 Fiber
(FaserEstrich E225)   

(40-100 mm) 
Baumit Solido 225  

(Estrich E225) 
 (40-100 mm)

Baumit Solido 160  
(Estrich E160)
(40-80 mm)

W nawiasach podany jest zalecany zakres grubości dla danego wyrobu.

Przygotowane podłoże

Izolacja termiczna/akustyczna

Warstwa oddzielająca np. folia budowlana

Podkład  
samopoziomujący

Jastrych normalnie  
wysychający

Jastrych  
błyskawiczny / szybki

Podkład z wodnym ogrzewaniem podłogowym

1

2

5

3

4

 ■ doskonała współpraca z systemem ogrzewania –                                     
wysoka przewodność cieplna

 ■ możliwość bardzo szybkiego wykonania prac

 ■ wysoka wytrzymałość podkładu

Podłoże

Izolacja termiczna – styropian, wełna mineralna

Warstwa rozdzielająca – np. folia metalizowana

Ogrzewanie wodne

Podkład podłogowy Baumit

1

2

3

4

5

Podkład z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym

1

2
3

 ■ doskonała współpraca z systemem ogrzewania – wysoka przewod-
ność cieplna

 ■ możliwość bardzo szybkiego wykonania prac

 ■ niewielka grubość

 ■ wysoka wytrzymałość podkładu

Podłoże

Ogrzewanie elektryczne na siatce

Podkład podłogowy Baumit

1

2

3

Rozwiązania systemowe Baumit

Baumit Rapido 4  
(40 + d*-100 mm)

Baumit Rapido 1 Speed 
(40 + d*-100 mm)

Baumit Alpha 2000 
(35 + d*-60 mm)

Baumit Alpha 2500 
(35 + d*-60 mm)

Baumit Solido 225 Fiber
(FaserEstrich E225)  
(40 + d*-100 mm) 
Baumit Solido 225  

(Estrich E225) 
(40 + d*-100 mm)
Baumit Solido 160  

(Estrich E160)  
(40 + d*-80 mm)

d* — grubość elementów grzejnych
W nawiasach podany jest zalecany zakres grubości dla danego wyrobu.

Przygotowane podłoże

Warstwa oddzielająca np. folia metalizowana

Ogrzewanie wodne

Izolacja termiczna

Podkład  
samopoziomujący

Jastrych normalnie  
wysychający

Jastrych  
błyskawiczny / szybki

d* — grubość elementów grzejnych
W nawiasach podany jest zalecany zakres grubości dla danego wyrobu.

Baumit Rapido 4  
(40 + d*-100 mm)

Baumit Rapido 1 Speed 
(40 + d*-100 mm)

Baumit Alpha 2000 
(35 + d*-60 mm)

Baumit Alpha 2500 
(35 + d*-60 mm)

Baumit Solido 225 Fiber
(FaserEstrich E225)
(45+ d*-100 mm) 

Baumit Solido 225  
(Estrich E225)

(45+ d*-100 mm)
Baumit Solido 160  

(Estrich E160)
(45+ d*-80 mm)

Przygotowane podłoże

Ogrzewanie elektryczne na siatce

Podkład  
samopoziomujący

Jastrych normalnie  
wysychający

Jastrych  
błyskawiczny / szybki
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Tab.7. Przygotowanie i wzmocnienie podłoża.

Podkład gruntujący do podłoży chłonnych Podkład gruntujący na trudne i niechłonne podłoża Emulsja kontaktowa (sczepna) Zaprawa wyrównująca

Baumit Grund Baumit SuperPrimer (SuperGrund) Baumit Connect Baumit Preciso

Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego

Zalety produktu

 ■ szybka, łatwa i wydajna aplikacja
 ■ szybkoschnący – eliminuje przerwy w pracy
 ■ dzięki niebieskiemu zabarwieniu, umożliwia 

kontrolę jakości prowadzonych prac

 ■ gotowy do użycia (zawiera piasek kwarcowy)
 ■ po wyschnięciu tworzy szorstką powierzchnię 

zwiększając przyczepność kolejnych warstw
 ■ wysoka przyczepność do gładkich i szczelnych 

podłoży

 ■ zapewnia wysoką przyczepność 
 ■ zwiększa wytrzymałość i redukuje naprężenia
 ■ szeroki zakres zastosowania

 ■ elastyczna, wodno- i mrozoodporna
 ■ na ogrzewanie podłogowe
 ■ do naprawy podłoża

Rekomendowane zastosowanie

 ■ do stosowania na chłonne podłoża mineralne
 ■ gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy
 ■ na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, 

o bardzo dużej zdolności do penetrowania 
podłoży

 ■ do zastosowania przed układaniem podkładów 
podłogowych i posadzek

 ■ jako warstwa gruntująca przed użyciem 
różnego rodzaju zapraw klejowych, zapraw 
wyrównujących i szpachlowych oraz 
podpłytkowych

 ■ zwiększa przyczepność podkładów, zmniejsza 
chłonność podłoża, poprawia rozpływ mas 
samopoziomujących i zapobiega powstawaniu 
pęcherzy na ich powierzchni

 ■ do przygotowania niechłonnych podłoży
 ■ gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy, 

szybkoschnący preparat do gruntowania 
podłoży nienasiąkliwych (np. glazura, lastriko, 
sztuczny kamień, gładki beton itp.)

 ■ do podłóg i ścian
 ■ do przygotowania podłoży przed układaniem 

tynków cementowo-wapiennych, podkładów 
podłogowych, mas samopoziomujących,  
zapraw klejowych i wyrównujących

 ■ uniwersalna, odporna na alkalia, emulsja 
polimerowa zwiększająca przyczepność 
świeżych zapraw do starych podłoży 
cementowych

 ■ zmniejsza wnikanie wody, zwiększa 
wytrzymałość i redukuje naprężenia poprzez 
zwiększenie elastyczności zaprawy

 ■ przeznaczona do stosowania na wszystkich 
standardowych mineralnych podłożach 
budowlanych

 ■ zalecana przy układaniu jastrychów 
związanych z podłożem o grubości warstwy 
min. 10 mm

 ■ do miejscowego wyrównywania ścian i podłóg 
oraz wypełniania ubytków w podłożu przed 
prowadzeniem dalszych prac tj. układanie 
płytek ceramicznych, wykonywanie 
izolacji podpłytkowych, wylewanie mas 
samopoziomujących itp.

Zużycie materiału ok. 0,15 kg/m2 – zależnie od chłonności podłoża ok. 0,3 kg/m2 ok. 20% do wody zarobowej – jako dodatek do 
zapraw; ok. 0,2 kg/m2 jako warstwa sczepna ok. 1,6 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

Czas schnięcia na podłożach chłonnych ok. 15 min. ok. 30 min. układanie podkładów metodą „mokre na mokre” –

Czas schnięcia na podłożach 
matowo-wilgotnych ok. 12 godz. – układanie podkładów metodą „mokre na mokre” –

Temperatura stosowania > 5oC > 5oC > 5oC > 5oC

Kolor niebieski żółty biały szary

Oferta Baumit | Przygotowanie i wzmocnienie podłoża Oferta Baumit | Przygotowanie i wzmocnienie podłoża
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* min. 30 mm dla rurek umieszczonych w wyprofilowanym materiale izolacyjnym.

Tab. 8. Podkłady samopoziomujące (jastrychy płynne).

Samopoziomujący podkład podłogowy
CA-C20-F5

Szybkowiążący, samopoziomujący 
podkład podłogowy

CA-C25-F6

Baumit Alpha 2000 Baumit Alpha 2500

Do stosowania wewnętrznego Do stosowania wewnętrznego

Do układania ręcznego i maszynowego Do układania ręcznego i maszynowego

Zalety produktu

 ■ równa i gładka powierzchnia o wysokiej 
wytrzymałości

 ■ wchodzenie po 24 godz.  
(podkład związany z podłożem)

 ■ doskonały do systemów ogrzewania 
podłogowego

 ■ równa i gładka powierzchnia o bardzo wysokiej 
wytrzymałości

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

 ■ doskonały do systemów ogrzewania 
podłogowego

Rekomendowane zastosowanie

 ■ do wykonywania podkładów podłogowych 
związanych z podłożem, na warstwie 
oddzielającej (niezwiązanych) i na warstwie 
termoizolacyjnej (pływających) oraz 
z ogrzewaniem podłogowym

 ■ jako podkład pod różnego rodzaju okładziny 
np. płytki ceramiczne, wykładziny podłogowe, 
panele, mozaiki itp.

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

 ■ do wykonywania podkładów podłogowych 
związanych z podłożem, na warstwie 
oddzielającej (niezwiązanych) i na warstwie 
termoizolacyjnej (pływających) oraz 
z ogrzewaniem podłogowym

 ■ 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)

Przeznaczenie do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych 
i budynkach użyteczności publicznej

do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych 
i budynkach użyteczności publicznej

Wielkość ziarna maks. 2 mm maks. 2 mm

Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) ≥ 20 N/mm2 ≥ 25 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie (28 dni) ≥ 5 N/mm2 ≥ 6 N/mm2

Grubość warstwy
związany z podłożem: 25-60 mm 
niezwiązany z podłożem: 30-60 mm 
pływający (na warstwie izolacyjnej): 35-60 mm

związany z podłożem: 15-60 mm 
niezwiązany z podłożem: 30-60 mm 
pływający (na warstwie izolacyjnej): 35-60 mm

Ogrzewanie podłogowe min. 35 mm nad rurką ogrzewania 
(dla rozwiązania klasycznego)*

min. 35 mm nad rurką ogrzewania 
(dla rozwiązania klasycznego)*

Współczynnik przewodzenia ciepła ≥ 1,6 W/mK ≥ 1,6 W/mK

Możliwość wchodzenia po 24 godz. po 6 godz. na podkład związany z podłożem 
po 24 godz. na podkład niezwiązany z podłożem

Pełne obciążenie po 3 dniach po 2 dniach

Zużycie materiału ok. 18 kg/m2/10 mm ok. 18 kg/m2/10 mm

Wydajność ok. 1,4 m2/worek/10 mm ok. 1,4 m2/worek/10 mm

Oferta Baumit | Podkłady płynne Baumit Alpha

Tab. 9. Zalety, korzyści, ograniczenia produktów Baumit Alpha.

Tab. 10. Porównanie produktów Baumit Alpha z podkładami anhydrytowymi i cementowymi.

Zalety Korzyści Ograniczenia

 ■ brak naprężeń
 ■ doskonałe przewodzenie ciepła
 ■ duża szybkość wykonywania 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

 ■ najefektywniejsze wykorzystanie ogrzewania 
podłogowego dzięki wysokiej przewodności cieplnej

 ■ 3 osobowa ekipa może wylać ok. 300 m2 na godzinę
 ■ bardzo trwały i wytrzymały podkład podłogowy
 ■ możliwość stosowania mniejszych grubości podkładu 

podłogowego na warstwie termoizolacyjnej   
i / lub wygłuszającej oraz nad rurkami ogrzewania 
podłogowego

 ■ możliwość wchodzenia już następnego dnia, 
po 3 dniach – prowadzenia dalszych prac 
budowlanych, po 3 dniach – uruchomienia 
ogrzewania podłogowego

 ■ powierzchnia twarda, równa, nie wymagająca 
szlifowania

 ■ bezpieczna, nienadwyrężająca kręgosłupa aplikacja
 ■ w razie pożaru, parująca z podkładu woda zapobiega 

szybkiemu wzrostowi temperatury w pomieszczeniu
 ■ zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie

 ■ rozwiązanie niezalecane do pomieszczeń 
mokrych

 ■ potrzeba wykonania szczelnej izolacji

Podkłady Alpha Cementowe Anhydrytowe

Środek wiążący alfa (półwodny gips) cement naturalny lub syntetyczny 
anhydryt (bezwodny gips)

Reakcja wiązania aktywator niewymagany aktywator niewymagany wymagany aktywator 
(np. siarczan potasu)

Wytrzymałość początkowa
szybka reakcja wiązania, 

szybka możliwość 
wchodzenia i obciążania

wolna reakcja wiązania szybka reakcja wiązania

Jakość powierzchni niewymagane szlifowanie wymagane zacieranie
mleczko na powierzchni 

spowodowane aktywatorem 
– wymagane szlifowanie

Wodoodporność nie tak nie

Schnięcie szybkie osiągnięcie 
pełnej wytrzymałości wolno relatywnie wolno

Samopoziomowanie tak nie tak

Możliwość chodzenia [dni] 1 2 1

Obciążenie [dni] 3 21 3

Uruchomienie ogrzewania 
podłogowego [dni] 3 21 7

Przewodnictwo cieplne >1,6 W/mK  ok. 1,1-1,4 W/mK ok. 1,4-1,6 W/mK

Porowatość ≤ 8% 15-20% ≤ 8%

Powierzchnie dylatacyjne *800 m2 ok. 36 m2 *800 m2

Dylatacje przeciwskurczowe nie tak – dylatacje konieczne nie

* z ogrzewaniem podłogowym ok. 300 m2. Uwaga: wielkość powierzchni zależna jest od kształtu pomieszczenia, szczegóły str. 32-35.

Oferta Baumit | Podkłady płynne Baumit Alpha
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Posadzka cementowa zbrojona włóknami  
CT-C20-F5-A15

Posadzka cementowa 
CT-C20-F5-A15

Podkład cementowy 
CT-C16-F4-A15

Baumit Solido 225 Fiber (FaserEstrich E225) Baumit Solido 225 (Estrich E225) Baumit Solido 160 (Estrich E160)

Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego

Do układania ręcznego i maszynowego Do układania ręcznego i maszynowego Do układania ręcznego i maszynowego

Zalety produktu

 ■ wysoka wytrzymałość na ściskanie
 ■ na trudne podłoża
 ■ na tarasy i ogrzewania podłogowe

 ■ jako posadzka lub podkład podłogowy 
(jastrych)

 ■ wysoka wytrzymałość na ściskanie
 ■ wodo- i mrozoodporna

 ■ możliwość formowania podkładów  
ze spadkiem

 ■ do obróbki ręcznej lub maszynowej
 ■ wodo- i mrozoodporna

Rekomendowane 
zastosowanie

 ■ do wykonywania jastrychów 
zespolonych na wszystkich podłożach 
mineralnych oraz jastrychów na 
warstwach rozdzielających, pływających 
oraz pływających z ogrzewaniem 
podłogowym

 ■ jako podkład pod różnego rodzaju 
okładziny np. płytki ceramiczne, 
kamienne, wykładziny dywanowe, 
panele, posadzki drewniane

 ■ pozwala na formowanie spadków, 
doskonała jako podkład na tarasach  
i balkonach

 ■ może być stosowana w pomiesz- 
czeniach o dużej wilgotności  
oraz jako finalna posadzka

 ■ do wykonywania jastrychów 
zespolonych na wszystkich podłożach 
mineralnych oraz jastrychów 
na warstwach rozdzielających, 
pływających oraz pływających  
z ogrzewaniem podłogowym

 ■ jako podkład pod różnego rodzaju 
okładziny np. płytki ceramiczne, 
kamienne, wykładziny dywanowe, 
posadzki drewniane

 ■ pozwala na formowanie spadków, 
również jako podkład na tarasach  
i balkonach

 ■ może być stosowany w pomieszczeniach 
o dużej wilgotności oraz jako finalna 
posadzka

 ■ do wykonywania jastrychów 
zespolonych na wszystkich podłożach 
mineralnych oraz jastrychów 
na warstwach rozdzielających, 
pływających oraz pływających  
z ogrzewaniem podłogowym

 ■ jako podkład pod różnego rodzaju 
okładziny np. płytki ceramiczne, 
kamienne, wykładziny dywanowe, 
panele itp.

 ■ pozwala na formowanie spadków
 ■ może być stosowany  

w pomieszczeniach o dużej 
wilgotności

Przeznaczenie
do stosowania w budynkach mieszkalnych, 
użyteczności publicznej, magazynach 
i obiektach przemysłowych

do stosowania w budynkach mieszkalnych, 
użyteczności publicznej, magazynach 
i obiektach przemysłowych

do stosowania w budynkach mieszkalnych, 
użyteczności publicznej, magazynach 
i obiektach przemysłowych

Wytrzymałość na 
ściskanie (28 dni) ≥ 20 N/mm² ≥ 20 N/mm² ≥ 16 N/mm²

Wytrzymałość na 
zginanie (28 dni) ≥ 5 N/mm² ≥ 5 N/mm² ≥ 4 N/mm²

Zalecana grubość 
warstwy

10-100 mm 
(10 mm dla podkładów 
związanych z podłożem)**

10-100 mm 
(10 mm dla podkładów 
związanych z podłożem)**

20-80 mm 
(20 mm dla podkładów 
związanych z podłożem)**

Grubość na 
ogrzewaniu 
podłogowym

≥ 45 mm + grubość elementów grzejnych ≥ 45 mm + grubość elementów grzejnych ≥ 45 mm + grubość elementów grzejnych

Współczynnik 
przewodzenia 
ciepła λ

1,4 W/mK 1,4 W/mK 1,4 W/mK

Możliwość 
wchodzenia 
(podkłady pływające)

po ok. 1–2 dniach po ok. 1–2 dniach po ok. 1–2 dniach

Pełne obciążanie po ok. 21 dniach po ok. 21 dniach po ok. 21 dniach

Zużycie materiału ok. 20 kg/m²/1 cm grubości ok. 20 kg/m²/1 cm grubości ok. 20 kg/m²/1 cm grubości

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

Klasa odporności 
na ścieranie A15 A15 A15

Błyskawiczna posadzka cementowa  
CT-C35-F6-A12

Szybka posadzka cementowa  
CT-C30-F5-A12

Baumit Rapido 1 Speed Baumit Rapido 4

Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego

Do układania ręcznego i maszynowego Do układania ręcznego i maszynowego

nie

Zalety produktu

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

 ■ bardzo wysoka wytrzymałość
 ■ wodo- i mrozoodporna 

 ■ szybkowiążąca – ruch pieszy już po 5 godz.
 ■ szybkoschnąca – układanie płytek po 24 godz.
 ■ do wewnątrz i na zewnątrz (mrozoodporna)

Rekomendowane zastosowanie

 ■ dzięki błyskawicznemu wiązaniu i wysychaniu 
doskonała m.in. do stosowania w miejscach, 
gdzie ważna jest szybkość wykonania prac

 ■ do wykonywania błyskawicznie wiążących  
i wysychających jastrychów zespolonych na 
wszystkich podłożach mineralnych oraz jastrychów 
na warstwach rozdzielających, pływających oraz 
pływających z ogrzewaniem podłogowym

 ■ jako podkład pod różnego rodzaju okładziny 
np. płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny 
dywanowe, panele, dowolne posadzki drewniane 
np. parkiety (w tym z drewna egzotycznego 
i wielkoformatowe) 

 ■ pozwala na formowanie spadków, doskonale 
nadaje się jako podkład na tarasach i balkonach

 ■ może być stosowana w pomieszczeniach  
o dużej wilgotności oraz jako finalna posadzka

 ■ do wykonywania szybko wiążących  
i wysychających jastrychów zespolonych 

 ■ na wszystkich podłożach mineralnych oraz 
jastrychów na warstwach rozdzielających, 
pływających oraz pływających z ogrzewaniem 
podłogowym

 ■ pod wszelkiego rodzaju wykończenia, jak np. 
masy samopoziomujące, zaprawy uszczelniające 
(izolacje), płytki ceramiczne i kamienne, panele 
podłogowe, wykładziny dywanowe i PVC, parkiety 
itp.

 ■ pozwala na formowanie spadków, doskonale 
nadaje się jako podkład na tarasach i balkonach

 ■ przyspiesza realizację prac - układanie płytek 
ceramicznych po 24 godz,, układanie wykładzin, 
paneli, parkietów itp. po 4 dniach od ułożenia 
podkładu

 ■ może być stosowana w pomieszczeniach o dużej 
wilgotności oraz jako finalna posadzka

Przeznaczenie
do stosowania w budynkach mieszkalnych, 
użyteczności publicznej, magazynach 
i obiektach przemysłowych

do stosowania w budynkach mieszkalnych, 
użyteczności publicznej, magazynach

Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) ≥ 35 N/mm² ≥ 30 N/mm²

Wytrzymałość na zginanie (28 dni) ≥ 6 N/mm² ≥ 5 N/mm²

Zalecana grubość warstwy 10-100 mm
(10 mm dla podkładów związanych z podłożem)*

10-100 mm  
(10 mm dla podkładów związanych z podłożem)**

Grubość na ogrzewaniu podłogowym ≥ 45 mm + grubość elementów grzejnych ≥ 45 mm + grubość elementów grzejnych

Współczynnik przewodzenia ciepła λ 1,4 W/mK 1,4 W/mK

Możliwość wchodzenia (podkłady pływające) po ok. 18 godz. po ok. 24 godz.

Pełne obciążanie po ok. 3 dniach po ok. 7 dniach

Zużycie materiału ok. 20 kg/m²/1 cm grubości ok. 20 kg/m²/1 cm grubości

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

Klasa odporności na ścieranie A12 A12

* min. 30 mm dla rurek umieszczonych w wyprofilowanym materiale izolacyjnym.
** uwaga: jako jastrych zespolony na warstwie sczepnej z emulsji Baumit Connect.

Tab. 11. Podkłady podłogowe (jastrychy i posadzki cementowe).

Oferta Baumit | Podkłady Baumit Oferta Baumit | Podkłady Baumit

* min. 30 mm dla rurek umieszczonych w wyprofilowanym materiale izolacyjnym.
** uwaga: jako jastrych zespolony na warstwie sczepnej z emulsji Baumit Connect.
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Szybkowiążąca masa samopoziomująca 
CA-C20-F6

Szybkowiążąca masa samopoziomująca 
CA-C35-F7

Masa samopoziomująca 
CT-C35-F6

Samopoziomująca masa szpachlowa 
CT-C30-F7

Baumit Nivello Quattro Baumit Nivello Centro Baumit Nivello 30 Baumit Nivello 10

Do stosowania wewnętrznego Do stosowania wewnętrznego Do stosowania wewnętrznego Do stosowania wewnętrznego

Do układania ręcznego i maszynowego Do układania ręcznego i maszynowego Do układania ręcznego i maszynowego Do układania ręcznego i maszynowego

Zalety produktu

 ■ bardzo dobry rozpływ, wysoka płynność i łatwa 
obróbka

 ■ szybkie wiązanie i wysychanie
 ■ idealnie gładka powierzchnia
 ■ praktycznie bez naprężeń wewnętrznych 

(skurczu)

 ■ bardzo wysoka wytrzymałość ≥ 35 N/mm2

 ■ doskonałe właściwości robocze
 ■ pod dowolne wykładziny oraz na podłogi 

ogrzewane
 ■ praktycznie bez naprężeń wewnętrznych 

(skurczu)

 ■ wyrównuje duże nierówności podłoża 
 ■ bardzo wysoka wytrzymałość  

na ściskanie i zginanie
 ■ pod wszelkiego rodzaju materiały wykończeniowe
 ■ niski skurcz liniowy

 ■ bardzo wysoka wytrzymałość ≥ 30 N/mm2

 ■ doskonałe właściwości samopoziomujące
 ■ do stosowania w pomieszczeniach mokrych
 ■ niski skurcz liniowy

Rekomendowane zastosowanie

 ■ jako związany z podłożem samopoziomujący 
podkład podłogowy do poziomowania 
i wyrównywania podłoży pod płytki, wykładziny 
dywanowe, PVC, parkiet, panele itp.

 ■ do stosowania na nowych i remontowanych 
podłożach na bazie gipsu, cementowych, 
asfaltowych, magnezytowych

 ■ do wyrównywania podłoży z zainstalowanym 
systemem ogrzewania podłogowego 
(doskonale przewodzi ciepło)

 ■ tworzy gładką i równą powierzchnię o wysokiej 
wytrzymałości, odporną na obciążenia skupione

 ■ jako związany z podłożem samopoziomujący 
podkład podłogowy do poziomowania 
i wyrównywania podłoży pod płytki, wykładziny 
dywanowe, PVC, parkiet, panele itp.

 ■ do stosowania na nowych i remontowanych 
podłożach na bazie gipsu, cementowych, 
asfaltowych, magnezytowych

 ■ do wyrównywania podłoży z zainstalowanym 
systemem ogrzewania podłogowego 
(doskonale przewodzi ciepło)

 ■ tworzy gładką i równą powierzchnię o bardzo 
wysokiej wytrzymałości, odporną na obciążenia 
skupione

 ■ do wykonywania związanych z podłożem, 
idealnie gładkich i równych podkładów 
samopoziomujących pod płytki, wykładziny 
dywanowe, PVC, linoleum, kauczuk, panele 
drewniane i laminowane, deski podłogowe  
i parkiety

 ■ do stosowania na nowych i remontowanych 
podłożach mineralnych

 ■ do wyrównywania podłoży z zainstalowanym 
systemem ogrzewania podłogowego

 ■ do stosowania w pomieszczeniach mokrych 
(łazienki, natryski, pralnie, kuchnie 
przemysłowe)

 ■ tworzy gładką i równą powierzchnię  
o bardzo wysokiej wytrzymałości, odporną  
na obciążenia skupione

 ■ do wykonywania związanych z podłożem, 
idealnie gładkich i równych podkładów 
samopoziomujących pod płytki, wykładziny 
dywanowe, PVC, linoleum, kauczuk, panele 
drewniane i laminowane, parkiet itp.

 ■ do stosowania na nowych i remontowanych 
podłożach mineralnych

 ■ do wyrównywania podłoży z zainstalowanym 
systemem ogrzewania podłogowego

 ■ do stosowania w pomieszczeniach mokrych 
(łazienki, natryski, pralnie, kuchnie 
przemysłowe)

 ■ tworzy gładką i równą powierzchnię  
o bardzo wysokiej wytrzymałości, odporną  
na obciążenia skupione

Przeznaczenie do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych 
i budynkach użyteczności publicznej

do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych 
i budynkach użyteczności publicznej

do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych 
i budynkach użyteczności publicznej

do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych 
i budynkach użyteczności publicznej

Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) ≥ 20 N/mm² ≥ 35 N/mm² ≥ 35 N/mm2 ≥ 30 N/mm²

Wytrzymałość na zginanie (28 dni) ≥ 6 N/mm² ≥ 7 N/mm² ≥ 6 N/mm2 ≥ 7 N/mm²

Zalecana grubość warstwy 1-20 mm 5-30 mm 2-30 mm 1-12 mm

Możliwość wchodzenia po ok. 2-3 godz. po 3 godz. po ok. 3 godz.* po ok. 6-8 godz.*

Czas na obróbkę po wylaniu ok. 30 min ok. 30 min ok. 20 min ok. 25-30 min

Układanie posadzek po ok. 24 godz. (do 3 mm grubości warstwy) czas zależny od grubości podkładu czas zależny od grubości podkładu czas zależny od grubości podkładu

Zużycie materiału ok. 1,5 kg/m²/mm ok. 1,5 kg/m²/mm ok. 1,5 kg/m2/mm ok. 1,5 kg/m2/mm

Wydajność ok. 1,7 m²/worek/10 mm ok. 1,7 m²/worek/10 mm ok. 1,7 m²/worek/10 mm ok. 1,7 m²/worek

Orientacyjny czas schnięcia 
wykonanej wylewki zależnie od grubości oraz warunków wysychania* zależnie od grubości oraz warunków wysychania* zależnie od grubości oraz warunków wysychania* zależnie od grubości oraz warunków wysychania*

Tab. 12. Masy samopoziomujące.

Oferta Baumit | Masy samopoziomujące Baumit

* Dla temp. ok. +20°C i 60% wilgotności. Wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają czas schnięcia, niższe temperatury i wyższa wilgotność go opóźniają.

Oferta Baumit | Masy samopoziomujące Baumit

* Dla temp. ok. +20°C i 60% wilgotności. Wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają czas schnięcia, niższe 
temperatury i wyższa wilgotność go opóźniają.
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Tab. 13. Dobór podkładów podłogowych w zależności od przeznaczenia i zakresu grubości.

Rodzaj podłoża

Grubość warstwy

Szpachlowanie 
podłoży Podkłady samopoziomujące/jastrychy Jastrychy

1-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-30 mm 30-40 mm 40-60 mm 60-80 mm 80-100 mm

Podłoża  
betonowe,  
jastrychy  
cementowe

Nivello Quattro Nivello Quattro Nivello Quattro

Nivello Centro Nivello Centro Nivello Centro

Nivello 30 Nivello 30

Nivello 10 Nivello 10

Alpha 2000 
(od 25 mm)

Alpha 2000 
(od 35 mm)

Alpha 2000 
(od 35 mm)

Alpha 2500  
(od 15 mm)

Alpha 2500 Alpha 2500  
(od 35 mm)

Alpha 2500  
(od 35 mm)

Solido 160 Solido 160 Solido 160 Solido 160

Solido 225* Solido 225 Solido 225 Solido 225 Solido 225 Solido 225

Solido 225 
Fiber*

Solido 225 
Fiber

Solido 225 
Fiber

Solido 225 
Fiber

Solido 225 
Fiber

Solido 225 
Fiber

Rapido 4
Rapido 1 
Speed*

Rapido 4
Rapido 1 
Speed*

Rapido 4
Rapido 1 

Speed

Rapido 4
Rapido 1 

Speed

Rapido 4
Rapido 1 

Speed

Rapido 4
Rapido 1 

Speed

Izolacja
termiczna/akustyczna – – – –

Alpha 2000 Alpha 2000

Alpha 2500 Alpha 2500

Solido 160 
(od 45 mm)

Solido 160

Solido 225 Solido 225 Solido 225

Solido 225 
Fiber

Solido 225 
Fiber

Solido 225 
Fiber

Rapido 1 
Speed

Rapido 1 
Speed

Rapido 1 
Speed

Ogrzewanie 
podłogowe 

elektryczne

Nivello Quattro
***

Nivello Quattro
***

– –

Alpha 2000 Alpha 2000

Alpha 2500
(≥ 35 mm 

+ d**)

Alpha 2500
(≥ 35 mm 

+ d**)

Solido 160

Solido 225 Solido 225

Solido 225 
Fiber

Solido 225 
Fiber

Rapido 1 
Speed

Rapido 1 
Speed

wodne**

Nivello Centro
***

– –

Alpha 2000 Alpha 2000

Alpha 2500
(≥ 35 mm 

+ d**)

Alpha 2500
(≥ 35 mm 

+ d**)

Solido 160

Solido 225 Solido 225

Solido 225 
Fiber

Solido 225 
Fiber

Rapido 4
Rapido 1 

Speed

Rapido 4
Rapido 1 

Speed
* tylko zespolone na warstwie z emulsji sczepnej Baumit Connect.
** d = grubość elementów grzejnych.
*** wygładzanie jastrychów z ogrzewaniem podłogowym.

Dobór podkładów podłogowych

Stan podłoża możemy ocenić w prosty sposób, 
 poprzez opukanie młotkiem.

Wszelkie luźne i niezwiązane z podłożem 
 elementy należy usunąć.

2. Pomiar nierówności podłoża (niwelacja)
Do określenia nierówności podłoża wykorzystuje się niwelator laserowy, wąż wodny lub odpowiedniej długości łatę. Zanim zostanie rozpoczęte układanie 
wylewki, powinno się wykonać niwelację polegającą na ustaleniu grubości układanego podkładu podłogowego. Dzięki temu można ustalić pożądany poziom 
podkładu oraz zużycie materiału.

Tab. 14. Nierówności podłoża.

Wytyczne dla niwelacji podłoża

Maksymalne odchyłki poziomu 
na długości 2 m Odchyłki na długości 25 cm Ilość znaczników wysokości

(tzw. reperów) 

±5 mm ±1,2 mm 2-4 m między każdym znacznikiem

±3 mm ±1,2 mm 1-2 m między każdym znacznikiem

±1,5 mm ±0,8 mm

grubość warstwy < 8 mm
0,5 m między każdym znacznikiem 

grubość warstwy > 8 mm 
1 m między każdym znacznikiem

Przygotowanie podłoża
Układanie podkładów podłogowych powinno być poprzedzone badaniami i oceną stanu podłoża. Należy sprawdzić takie parametry jak: poziom wilgotności 
podłoża, jego wytrzymałość, równość i wymiary. Jakość i trwałość podłogi zależą w dużym stopniu od odpowiedniego wykonania wszelkich prac przygotowaw-
czych. Prace te różnią się w zależności od rodzaju układanej podłogi. Dla podkładów związanych z podłożem bardzo istotna jest jego odpowiednia wytrzymałość 
oraz to, żeby podłoże było wolne od zanieczyszczeń mogących osłabić wiązanie (kurz, brud, pozostałości farb itp.). Zalecane jest także wykonanie pomiaru 
nierówności podłoża (niwelacja). Po przygotowaniu podłoże należy starannie odkurzyć, a następnie zagruntować odpowiednim preparatem Baumit. 
Podkłady niezwiązane z podłożem (pływające) — ze względu na brak bezpośredniego kontaktu układanego podkładu z podłożem — nie wymagają tak dokład-
nego przygotowania. Jedynym warunkiem jest ewentualne wyrównanie i wypełnienie większych ubytków i nierówności w podłożu.

1. Sprawdzenie podłoża
Sprawdzenie podłoża zaczyna się od dokładnych oględzin całej powierzchni, podczas których dokonuje się jej oceny oraz identyfikuje się wszelkie ubytki  
i uszkodzenia. Obecność pustych przestrzeni i odspojeń można stwierdzić poprzez występowanie „głuchego” dźwięku, który będzie słyszalny po postukaniu 
młotkiem w takie miejsca. Naprawa tego typu wad polega na usunięciu wierzchniej warstwy poprzez jej zeszlifowanie i  frezowanie, a następnie wypełnieniu 
odpowiednich miejsc wybraną zaprawą. Stan podłoża determinuje następne kroki. Zaleca się prowadzenie dokumentacji prac i wykonywanie ich zgodnie  
z zaleceniami (karty techniczne).

Przygotowanie podłoża
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Wykonanie niwelacji podłoża. Układanie zaprawy do poziomu reperów.

3. Test zarysowania wykonany przy użyciu testera twardości podłoża
Podłoże poddaje się testom spójności i stabilności powierzchni. Wykonuje się je za pomocą przyrządu składającego się z rysika stalowego lub gwoździa 
i przymiaru. Sam test polega na ułożeniu przymiaru na podkładzie i – przy odpowiednim dociskaniu rysika (gwoździa) – rysowaniu linii co ok. 10 mm. 
Kolejny etap to obrócenie przymiaru o ok. 40-60% i ponowne rysowanie linii. Podkład uznaje się za spójny i stabilny, jeżeli powstałe rysy nie są głębsze niż 
1 mm i w ich rogach nie wystąpiły ubytki (odpryski). W przypadku ich wystąpienia należy uznać podkład za słaby i wymagający wzmocnienia.

4. Zanieczyszczenie podłoża
Zanieczyszczenie podłoża sprawdzamy, pocierając je dłonią lub suchą szmatką. W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń (kurz, pył, luźne fragmenty, które 
ograniczają przyczepność), należy je dokładnie usunąć. W przypadku podkładów związanych z podłożem, przed gruntowaniem bardzo ważne jest staranne 
odkurzenie podłoża.

Tester twardości podłoża. Badanie podłoża przy użyciu testera. Podłoże jest spójne, jeśli na przecięciu linii nie 
wystąpiły ubytki.

Stan podłoża możemy ocenić pocierając je dłonią. Wszelkie zanieczyszczenia i ubytki należy usunąć. Przed układaniem podkładu związanego z pod-
łożem bardzo ważne jest staranne odkurzenie 
podłoża.

Przygotowanie podłoża

5. Określanie chłonności podłoża
Powierzchnię należy skropić wodą i obserwować jak szybko się ona wchłania. Podłoże jest zbyt chłonne, kiedy woda zostaje niemal natychmiast wchłonięta. 
Wymaganą chłonność podłoża uzyskuje się poprzez stosowanie odpowiednich preparatów gruntujących.

6. Pomiar wilgotności podkładu
Do określenia poziomu wilgotności podkładu wykorzystuje się metodę karbidową (CM). Metoda ta opiera się na egzotermicznej reakcji chemicznej zacho-
dzącej podczas rozpadu węglika wapnia (karbidu) w wodzie. Wydzielający się acetylen podnosi ciśnienie i temperaturę wewnątrz stalowej komory. Zmierzony 
manometrem poziom wytworzonego ciśnienia daje informację o stopniu wilgotności próbki. Przed układaniem posadzki zmierzona metodą CM wilgotność 
podłoża powinna wynosić ≤ 2% dla podkładów cementowych (CT) i ≤ 0,5% w przypadku podkładów na bazie siarczanu wapnia (CA), dla podkładów bez ogrze-
wania podłogowego. Układanie kolejnych warstw jest możliwe, jeżeli zmierzona wilgotność nie przekracza określonych wartości. Zalecany poziom wilgotności 
dla poszczególnych podkładów podany jest w tab. 17 na str. 41.
Do szybkiego pomiaru poziomu wilgotności wykorzystywane są mierniki elektroniczne. Miernik elektroniczny bardzo dobrze nadaje się do wstępnej oceny sta-
nu podłoża przed dokonywaniem dokładnych pomiarów za pomocą testera CM. Za pomocą czujnika mierzy się wilgotność względną w pobliżu próbki. Pomiar 
można przeprowadzić na podłożu (wilgotnościomierz kulowy) lub wewnątrz odwiertu (wilgotnościomierz wyposażony w sondę).

Prosty test chłonności podłoża. Obserwując zachowanie zwilżonej powierzchni, 
możemy ocenić chłonność podłoża.

Zestaw do pomiaru wilgotności 
metodą karbidową – CM.

Wilgotnościomierz kulowy. Wilgotnościomierz z zewnętrzną sondą.

Przygotowanie podłoża
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Dylatacja

≥ 10   do   20 m
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Dylatacje
Podczas wykonywania podkładów podłogowych, szczególnie cementowych, nie można zapomnieć o uwzględnieniu szczelin dylatacyjnych:  brzegowych, kon-
trolnych, konstrukcyjnych i roboczych. 

Stosuje się je w celu:

 ■ wyeliminowania wpływu rozszerzalności cieplnej materiałów

 ■ oddzielenia podłogi od innych elementów budynku (ściany, słupy, schody itp.)

 ■ naniesienia w miejscach zmiany grubości podkładu

 ■ wyizolowania fragmentu podłogi poddawanego wyraźnie większym obciążeniom

 ■ na styku różnych rodzajów podłóg

 ■ wydzielenia prostokątnego pola podkładu w pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie

Odpowiednie zastosowanie szczelin dylatacyjnych zapobiega niekontrolowanemu pękaniu podkładów, spowodowanych ich naturalnym skurczem czy później-
szą pracą podłogi.

7. Ocena wytrzymałości testem Pull-Off
Wytrzymałość podłoża można sprawdzić, przeprowadzając test Pull-Off. Za jego pomocą ocenia się 
wytrzymałość podłoża na odrywanie, które w przypadku standardowych rozwiązań nie powinno być 
mniejsze niż 1,0 N/mm2. W przypadku niższych wartości niezbędne jest wzmocnienie podłoża przez 
jego oczyszczenie – frezowanie lub śrutowanie, a następnie zagruntowanie. Innym rozwiązaniem jest 
ułożenie podkładu na warstwie rozdzielającej (np. folii).

Tester wytrzymałości podłoża Pull-Off.

Przygotowanie podłoża

Schemat pokazujący rodzaje dylatacji.

brzegowa

kontrolna

konstrukcyjna

robocza

Rodzaj dylatacji Materiał/wykonanie

brzegowe pianka lub profil z tworzywa sztucznego

kontrolne nacięcia lub profile z tworzywa sztucznego

konstrukcyjne nacięcia

robocze np. listwa dylatacyjna, samoprzylepna taśma

Dylatacje brzegowe – szczeliny oddzielające podkład od wszelkich części budynku (ścian, filarów, słupów itp.). 
Dylatacje kontrolne – konieczne w podkładach cementowych, ułożonych na termoizolacjach lub warstwach rozdzielających. Służą powstrzymywaniu dalszego 
powstawania rys, które zatrzymują się właśnie na nich. Dylatacje te tworzy się poprzez nacięcia do głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu lub przez wstawia-
nie profili z tworzywa sztucznego. Przed układaniem wykładziny usuwa się je, wypełniając odpowiednią żywicą. 
Dylatacje konstrukcyjne – szczeliny przechodzące przez całą grubość podkładu. Umożliwiają jego ruch w pionie i poziomie. Zastosowanie kołków stabi-
lizujących uniemożliwia ruch pionowy podkładu. Dylatacje te mają za zadanie przejmować zmiany długości podkładu wynikające ze zmian temperatur  
(np. ogrzewanie podłogowe). 
Dylatacje robocze – szczeliny występujące przy dużych powierzchniach, szczególnie przy podkładach cementowych.

Dopuszczalne wielkości powierzchni podkładów cementowych bez dylatacji: 

 ■ w pomieszczeniach – 36 m2, przy długości boku nieprzekraczającej 6 m

 ■ w pomieszczeniach pod płytki ceramiczne – 30 m2, przy długości boku nieprzekraczającej 6 m

 ■ w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym – 20 m2, przy długości boku nieprzekraczającej 5 m i proporcji boków nie większej niż 2:1

 ■ w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym i przy zastosowaniu podkładu ze zbrojeniem przeciwskurczowym – 40 m2

 ■ w korytarzach szczeliny dylatacyjne nie powinny być rozstawiane rzadziej niż w odległościach 2-2,5-krotności jego szerokości

 ■ na tarasach – co 2-3 m, w zależności od nasłonecznienia i koloru wykładziny zewnętrznej, maksymalnie 5 m, powierzchnia dylatowanego pola  
nie powinna przekraczać 10 m2

Tab. 15. Rodzaje dylatacji i materiały.

Przykładowy podział powierzchni dylatacjami.

Warto wiedzieć
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Długość boku 15 m

Współczynnik rozszerzalności cieplnej 0,015 mm/mK

Różnica temperatur (np. z 15oC na 45oC) 30 K

Wydłużenie termiczne 15 x 0,015 x 30 = 6,75 mm

Przyjęta ściśliwość dylatacyjnej taśmy przyściennej 70%

Minimalna grubość dylatacyjnej taśmy przyściennej 6,75 : 0,70 = 9,64 mm

W tym przypadku wystarczająca jest zatem dylatacyjna taśma przyścienna o grubości 10 mm.

Dopuszczalne wielkości powierzchni podkładów Baumit Alpha bez dylatacji: 

 ■ w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym – 300 m2 (kształt zbliżony do kwadratu)

 ■ w pozostałych przypadkach (kształt zbliżony do kwadratu) – 800 m2

Głębokości szczelin dylatacyjnych:

 ■ w podkładach bez ogrzewania podłogowego – głębokość nacięć 1/3-1/2 grubości podkładu

 ■ szerokość brzegowych i roboczych szczelin dylatacyjnych powinna wynosić min. 5 mm wewnątrz i min. 10 mm na zewnątrz budynków

Tab. 16. Przykład obliczeniowego wymiarowania dylatacyjnej taśmy przyściennej.

Dylatacja brzegowa (obwodowa).

Dylatacje brzegowe (obwodowe)
Powinny być wykonane wokół obwodu podkładu podłogowego, pomiędzy podkładem podłogowym a sąsiadującymi elementami budynku (na ścianach i wokół 
wszystkich elementów znajdujących się w obszarze podkładu), najczęściej przy użyciu elastycznej taśmy dylatacyjnej.

Minimalna grubość dylatacji: 

 ■ dla podkładów bez ogrzewania podłogowego – 5 mm

 ■ dla podkładów z ogrzewaniem podłogowym – 10 mm

 ■ w przypadku podkładów na dużych powierzchniach – 10 mm

Uwaga: jeśli dylatacja posiada również funkcję izolacji akustycznej, taśma dylatacyjna musi być tak zamocowana, aby wyeliminować możliwość tworzenia się 
mostków akustycznych prowadzących do przenikania hałasu uderzeniowego.

Podkłady z ogrzewaniem podłogowym
Powierzchnie prostokątne o większych wymiarach:

 ■ w przypadku wykończenia okładziną ceramiczną zaleca się wykonanie dylatacji, kiedy długość podkładu jest większa niż 10 m

 ■ dylatacje należy wykonać zawsze, jeśli długość podkładu przekracza 20 m

 ■ dla podkładów z wykończeniem wykładziną elastyczną (przy całopowierzchniowym i równomiernym ogrzewaniu) można wykonać  
powierzchnię bez dylatacji, jeśli długość ściany nie przekracza 20 m

Warto wiedzieć

Dylatacje przy ogrzewaniu podłogowym.

Wewnątrz środkowego prostokąta.

Określenie położenia środka ciężkości dla powierzchni w kształcie litery „L”.

Obszary o kształcie litery „L”
W celu określenia odpowiedniej dylatacji cały plan piętra (powierzchni) dzieli się na poszczególne prostokąty (podstawa i ramiona) i określa położenie środka 
ciężkości całej powierzchni. 
Zaleca się zaprojektowanie dylatacji w przypadku występowania środka ciężkości:

 ■ wewnątrz podstawy i jeśli krótsze ramię ma długość większą niż 6 m

 ■ wewnątrz jednego z ramion i jeśli długość krótszego ramienia jest większa niż 3 m

 ■ wewnątrz jednego z ramion i jeśli odległość środka ciężkości od zewnętrznego narożnika ramienia jest większa niż 3 m

 ■ poza obszarem (niezależnie od długości ramienia)

Wewnątrz jednego z ramion. Poza obszarem.

> 6m

S S

Dylatacja

≥ 10   do   20 m

> 6 m

S

S S > 3 m
> 3 m

> 3m
> 3m

S

Warto wiedzieć

Dylatacja

≥ 10   do   20 m

> 6 m

S

S

S S > 3 m
> 3 m
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Warto wiedzieć Warto wiedzieć

Podkłady i masy samopoziomujące
Mieszanie ręczne
Zawartość worka 25 kg wsypać do pojemnika z dokładnie odmierzoną  ilością czystej, chłodnej wody. Dokładnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem 
elektrycznym (≤ 600 obr./min.) do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. 
Czas mieszania ok. 2-3 minuty.

Mieszanie maszynowe 
Do aplikacji maszynowej można stosować wszystkie powszechnie używane 
agregaty mieszająco-pompujące lub tynkarskie (np. M-tec m3, Duomix,     
PFT G4, G5). 
Należy używać odpowiedniego wyposażenia dodatkowego (pompy ślimako-
wej  D8-1,5; R8-1,5 lub R7-1,5). 
Przed rozpoczęciem pracy oraz regularnie w trakcie wylewania sprawdzać 
średnicę rozpływu wylewanej mieszanki. Do testu rozpływności mas samo-
poziomujących używać pierścienia 30/50 mm. Dane dotyczące zakresu pra-
widłowego rozpływu danego wyrobu podane są w karcie technicznej.
W przypadku przerw w pracy powyżej 30 min. należy oczyścić urządzenie           
i węże podające.

Czas wykorzystania przygotowanej masy przy temp. 20°C wynosi ok. 30 minut, przy czym niższe temperatury wydłużają, a wyższe temperatury skracają czas 
wykorzystania. 
Niezużytej, już sztywniejącej masy nie wolno powtórnie zarabiać wodą. Nie wolno dodawać większej ilości wody niż jest to podane na opakowaniu danego 
wyrobu. Stosowanie wszelkich dodatków jest niedopuszczalne.

Podpowiedź Baumit
Dla łatwego i wydajnego mieszania zalecane jest użycie odpowiedniej końcówki mieszającej – mieszadła zalecanego do mas samopoziomujących
Mieszadło musi być zanurzone w mieszance na całej wysokości kosza mieszającego. Użycie mieszadła o innym kształcie może spowodować nadmierne 
napowietrzenie zaprawy podczas mieszania.

Świeżo przygotowaną masę wylewać na podłoże i równomiernie rozprowadzić do żądanego poziomu. Następnie odpowietrzyć przy pomocy wałka z kolcami. 
Przy układaniu ręcznym masy samopoziomującej wymagane jest zakończenie wylewania jednego pola technologicznego w czasie nie dłuższym niż 30 min. 
Zaleca się wykorzystanie minimum 2 pojemników do mieszania - przyspiesza to wykonanie prac oraz ułatwia łączenie układanej zaprawy.

Mieszadło zalecane do mas samopo-
ziomujących.
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Obszary o kształcie litery „U”
W celu określenia odpowiedniej dylatacji cały plan piętra dzieli się na poszczególne prostokąty (podstawa i ramiona) i określa położenie środka ciężkości całej 
powierzchni. 

Zaleca się zaprojektowanie dylatacji w przypadku, jeśli:

 ■ środek ciężkości znajduje się w środkowej części podstawy, a jedno ramię jest dłuższe niż 3 m

 ■ środek ciężkości jest w bocznej części podstawy i długość przeciwległego ramienia jest większa niż 3 m

 ■ środek ciężkości jest wewnątrz jednego z ramion

 ■ poza obszarem

Wewnątrz środka podstawy. W boku podstawy.

W jednym z ramion. Poza obszarem.

Określenie położenia środka ciężkości dla powierzchni w kształcie litery „U”.

Warto wiedzieć

Powierzchnie z drzwiami
W celu ustalenia czy konieczna jest dylatacja, należy najpierw określić całkowitą długość podkładu podłogowego. 

Wykonanie dylatacji pośrednich w obszarze drzwi jest zalecane:

 ■ dla podkładów z pokryciem materiałem sztywnym (np. ceramika), kiedy długość jest większa niż 5 m

 ■ dla podkładów z pokryciami elastycznymi, kiedy długość jest większa niż 7 m

 ■ jeśli sąsiednie pokoje będą niezależnie ogrzewane (np. łazienka/sypialnia)

Przykładowa powierzchnia z drzwiami.

Całkowita długość podkładu podłogowego.

Warto wiedzieć

Po podzieleniu na podobszary zgodnie z powyższymi zaleceniami, ich największa długość jest ponownie oceniana i jeśli jest to konieczne, należy wykonać 
dalsze dzielenie mniejszych powierzchni („L” i „U”).

Dylatacje przeciwskurczowe podkładów CA
W przypadku jastrychów na bazie siarczanu wapnia (CA) nie są konieczne dylatacje przeciwskurczowe.

Dodatkowe zasady: 

 ■ zawsze należy dylatować ogrzewane i nieogrzewane powierzchnie

 ■ zawsze należy stosować dylatacje dla powierzchni o różnej grubości podkładu podłogowego

 ■ zawsze należy dylatować powierzchnie o różnych poziomach w obszarze podkładu podłogowego

 ■ dylatacje muszą zostać przeniesione do warstwy wierzchniej posadzki (z uwzględnieniem wytycznych producenta okładziny podłogowej)

 ■ plan dylatacji i podziałów podkładu powinien być opracowywany przez Projektanta

S

> 3 m > 3 m

S

S S
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Gruntowanie podłoża
Gruntowanie podłoża jest niezbędne w przypadku podkładów związanych z podłożem. Ma szczególne znaczenie w przypadku podłoży czasochłonnych 
i niechłonnych. Wykonuje się je poprzez pokrycie wcześniej oczyszczonego podłoża odpowiednim środkiem gruntującym. 
Gruntowanie zapewnia:

 ■ zwiększoną przyczepność podkładu do podłoża 

 ■ wiązanie pozostałych po odkurzaniu cząstek kurzu

 ■ zabezpieczenie przed powstaniem kraterów 

 ■ uszczelnienie podłoża, aby zapobiec wchłanianiu wody z podkładu przez podłoże

 ■ zabezpieczenie podkładu przed utratą wody przed utwardzaniem

Przed naniesieniem masy samopoziomującej na podłoże należy je zagruntować odpowiednim środkiem 
gruntującym (w zależności od rodzaju podłoża):

 ■ podłoża chłonne: Baumit Grund

 ■ podłoża o małej chłonności/niechłonne (np. lastriko, gładki beton): Baumit SuperPrimer

 ■ szlamowanie podłoża/układanie jastrychów w cienkich warstwach (od 10 mm): Baumit Connect

Konsystencja robocza
Ocenę rozpływu samopoziomujących podkładów podłogowych wykonuje się za pomocą puszki o objętości 1,3 l, wypełnionej badanym materiałem i umiesz-
czonej na płaskiej, gładkiej powierzchni np. folii. Po ściągnięciu puszki uwolniony materiał samoczynnie rozlewa się, tworząc płaski placek. Zmierzona średnica 
pozwala określić rozpływność materiału. Dla produktów Baumit Alpha wynosi ona 400 mm (±20 mm).

Profilowanie spadków:

 ■ w zakresie grubości 2-30 mm należy stosować np. Baumit Preciso

 ■ w zakresie grubości 10-100 mm należy stosować np. Baumit Rapido 1 Speed

Badanie rozpływności podkładu podłogowego.
Puszka 1,3 l. Rozpływ 400 mm (±20 mm).

Dla mas Nivello prawidłowa rozpływność podana jest w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

Masy samopoziomujące Baumit Nivello

Badanie rozpływności masy samopoziomującej za pomocą pierścienia 30/50 mm. 

Podkłady samopoziomujące Baumit Alpha

Warto wiedzieć

Odpowietrzanie
Podczas mieszania i wylewania podkłady podłogowe mogą się napowietrzać. Uwięzione w masie pęcherzyki powietrza niekorzystnie wpływają na ich właści-
wości i wygląd powierzchni. Obniżają one parametry wytrzymałościowe, mogą też powodować pękanie i znacząco pogarszać przewodnictwo cieplne, które jest 
kluczowe przy systemach z ogrzewaniem podłogowym. Dlatego po wylaniu podkładów podłogowych należy je odpowietrzyć. Produkty Baumit Alpha odpowie-
trza się za pomocą sztangi, która dodatkowo pomaga w równomiernym rozlaniu i wypoziomowaniu podkładu. Masy samopoziomujące (np. Baumit Nivello) 
odpowietrza się przy użyciu specjalnego wałka kolczastego, zwanego też „jeżem”. Podczas przesuwania kolce tworzą w świeżym materiale otwory, przez które 
swobodnie ucieka wcześniej uwięzione w masie powietrze. Powstałe dziury są błyskawicznie i samoczynnie zalewane. W ten sposób uzyskuje się idealnie równą 
powierzchnię wypoziomowanej podłogi.

Wilgotność podkładów
Informacje dotyczące metod pomiaru wilgotności podane są w części „Przygotowanie podłoża”. Zalecana wilgotność końcowa podkładów (w %) przed układa-
niem wykładzin podana jest w poniższej tabeli (pomiar metodą karbidową CM).

Baumit Alpha Masy samopoziomujące Baumit Nivello

Odpowietrzanie podkładów podłogowych za pomocą sztangi. Odpowietrzanie podkładów podłogowych za pomocą 
wałka „jeża”.

Podkłady cementowe (CT) Podkłady Alpha (CA)

Bez ogrzewania podłogowego:

pod wykładziny, płytki ≤ 2,5% ≤ 0,5%

pod deski, parkiet ≤ 2,0% ≤ 0,3%

Z ogrzewaniem podłogowym:

pod wykładziny, płytki ≤ 1,8% ≤ 0,3%

pod deski, parkiet ≤ 1,8% ≤ 0,3%

Tab. 17. Zalecana maksymalna wilgotność podkładu przed układaniem finalnej posadzki*.

*zawsze należy uwzględnić zalecenia producenta stosowanego materiału (posadzki).

Warto wiedzieć



4342 Baumit systemy podłogowe | 2021

Baumit Systemy Podłogowe | Poradnik Techniczny

Praktyczne wskazówki

 ■ podłoża, na których układane są podkłady podłogowe lub posadzki, muszą mieć odpowiednią nośność i wytrzymałość

 ■ dla podkładów podłogowych wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,0 N/mm2 [MPa] (w teście Pull-Off)

 ■ podłoże musi być suche, czyste, wolne od warstw słabo związanych lub osłabiających wiązanie, np. pył, kurz, tłuszcze, bitum, kleje, 
resztki farb i zapraw

 ■ podkłady samopoziomujące należy układać w temperaturze od 10°C  do 25°C  (optymalnie od 16°C do 22°C) – dotyczy to zarówno temperatury powie-
trza, jak i podłoża. Jastrychy i posadzki cementowe należy układać w temperaturze powyżej 5°C

 ■ należy unikać przeciągów, intensywnego nasłoneczniania lub nagrzania wylanej zaprawy

 ■ do przygotowania zapraw należy używać czystej, zimnej wody oraz czystych narzędzi. W okresie zimowym można używać ciepłej wody o temperaturze 
< 25°C. Przed wykonywaniem prac worki z zaprawą należy przechowywać w ogrzewanych pomieszczeniach przez min. 24 godziny. W czasie upałów 
materiał przed układaniem należy przechowywać w chłodnych pomieszczeniach

 ■ suchą zaprawę należy wsypywać do wody, nigdy odwrotnie. Przestrzegać instrukcji przygotowania zaprawy podanej na opakowaniu

 ■ nadmierna ilość wody użyta do przygotowania zapraw m.in. obniża ich wytrzymałość oraz zwiększa skurcz i ryzyko spękań powierzchni

 ■ pomieszczenie musi być wentylowane w sposób grawitacyjny. Nie należy używać klimatyzacji podczas układania i wstępnego wiązania zaprawy

 ■ przy układaniu maszynowym należy pamiętać o bardzo dokładnym czyszczeniu pomp i węży za każdym razem, gdy przerwa w pracy będzie dłuższa  
niż 10 minut, a także po zakończeniu pracy

 ■ wskazane jest, aby przy układaniu zaprawy uczestniczyły co najmniej 2-3 osoby (liczba zależna jest od techniki układania (ręczna/maszynowa) oraz 
grubości podkładu lub posadzki i wielkości wykonywanej powierzchni)

 ■ niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobów przez dodawanie piasku, cementu itp.

 ■ powierzchnia wykonanego podkładu podłogowego lub posadzki może wykazywać różnice w wyglądzie i odcieniu, zależnie od partii wyrobu oraz  
ze względu na warunki wykonywania prac, szybkość wysychania itp. 

 ■ różnice te nie wpływają na parametry techniczne i właściwości użytkowe materiału

Warto wiedzieć

Anhydryt
Bezwodny siarczan wapnia – CaSO4.

Chłonność podłoża
Właściwość podłoża do absorpcji cieczy (wody) o kluczowym wpływie na proces wiązania zaprawy. Zbyt chłonne – powodują bardzo szybkie odciąganie wody 
z nałożonej warstwy, co zaburza proces wiązania. Po wyschnięciu jest ona sypka i nie osiąga zakładanej wytrzymałości.

Czas utwardzania
Czas twardnienia zaprawy potrzebny do uzyskania odpowiedniej wytrzymałości na obciążenia (np. ruch pieszy).

Dylatacja (przerwa dylatacyjna)
Przerwa celowo wykonana między dwiema częściami konstrukcji lub między polami podkładu, pozwalająca na akomodację ich odkształceń lub wzajemnych 
ruchów. Zabezpiecza powierzchnię przed pękaniem i powstawaniem rys w wyniku np. skurczu technologicznego.

Frezowanie
Metoda przygotowania podłoża stosowana w przypadku konieczności mocnej ingerencji w strukturę betonu. W efekcie uzyskujemy czyste, mocne i rowko-
wane podłoże zapewniające dobrą przyczepność dla kolejnych warstw. 
Frezowanie stosuje się najczęściej w przypadku:

 ■ zniszczonych, nierównych, zatłuszczonych podłoży

 ■ oczyszczenia, wyprofilowania lub wyrównywania powierzchni

 ■ konieczności usunięcia resztek klejów, powłok malarskich, mleczka cementowego itp.

 ■ konieczności niwelowania różnic poziomów

 ■ uszorstnienia gładkich podłoży

Odmianą frezowania tradycyjnego jest frezowanie planetarne. Frezarka planetarna minimalizuje nierówności oraz ujednolica strukturę betonu.

Gruntowanie
Nakładanie na powierzchnię warstwy preparatu, który silnie łączy się z podłożem, tworząc jednolitą powłokę, zwiększającą przyczepność i ograniczającą 
chłonność. Warstwa gruntująca ułatwia poziomowanie wylewek samopoziomujących, zapobiega powstaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy 
przed związaniem.

Izolacyjność akustyczna
Izolacyjność przegrody budowlanej od dźwięków powietrznych lub/i od dźwięków uderzeniowych, wyrażona różnicą poziomu dźwięku przed i za przegrodą:

 ■ izolacyjność od dźwięków powietrznych jest to izolacyjność przegrody w budynku, której miarą jest zdolność przegrody do zmniejszenia przenoszenia 
dźwięków powietrznych

 ■ izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych projektuje się tak, aby osiągnąć dla przegrody odpowiedni parametr wskaźnika R’A1

 ■ im większa wartość R’A1, tym lepsza izolacyjność akustyczna przegrody

 ■ izolacyjność od dźwięków uderzeniowych – jest to zdolność stropu do zmniejszenia przenoszenia dźwięków uderzeniowych, wyrażona za pomocą 
poziomu uderzeniowego znormalizowanego

 ■ izolacyjność akustyczną od dźwięków uderzeniowych projektuje się tak, aby osiągnąć dla przegrody odpowiedni parametr wskaźnika Ln,w.  
Im mniejsza wartość L’n,w, tym lepsza izolacyjność akustyczna przegrody. Wymagania akustyczne dla przegród budowlanych podane są w normie  
PN-B-02151-3:2015-10

Izolacyjność cieplna
Izolacyjność cieplna przegrody zależna od jej grubości oraz użytych do jej budowy materiałów, określana jest współczynnikiem przenikania ciepła 
U=λ/d [W/m2·K], gdzie λ – współczynnik przewodzenia ciepła ściany [W/mK], d – grubość ściany [m].

Klasyczne wylewki/podkłady podłogowe
Mieszanki przygotowywane bezpośrednio na budowie z piasku, cementu i wody.
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Konstrukcja nośna
Część konstrukcji budowlanej, której głównym zadaniem jest przenoszenie obciążeń zewnętrznych oraz ciężaru własnego.

Masa samopoziomująca
Wylewka, która powstaje poprzez samoczynny rozpływ podkładu podłogowego, bez konieczności ubijania, tworząc tym samym idealnie równą i wypoziomo-
waną powierzchnię.

Metoda karbidowa (CM)
Jeden z najbardziej popularnych i skutecznych sposobów przeprowadzenia pomiaru wilgotności materiałów budowlanych, w którym używany jest wilgot-
nościomierz karbidowy. Metoda wykorzystuje proces chemiczny rozpadu węglika wapnia (karbidu) w wodzie. Powstający w wyniku tego procesu acetylen 
powoduje wzrost ciśnienia w manometrze. Na podstawie zmierzonego manometrem ciśnienia dokonywany jest odczyt poziomu wilgotności z tabeli.

Odporność na ścieranie
Inaczej ścieralność, to odporność wierzchniej warstwy (posadzki) na zużycie ścierne. Odporność na ścieranie materiałów przeznaczonych do wykonania 
podkładów podłogowych na bazie cementu oraz na podkłady na bazie żywic syntetycznych, pracujących jako powierzchnie podlegające ścieraniu, powinny 
być oznaczone zgodnie z normą EN 13892-3 – odporność na ścieranie Böhmego (oznaczana klasyfikacją od A1,5 do A22), według normy EN 13892-4 – 
odporność na ścieranie BCA (od AR0,5 do AR6) lub też zgodnie z normą EN 13892-5 – wytrzymałość na nacisk koła (od RWA1 do RWA300). Odporność 
na nacisk koła dla podkładów podłogowych przewidzianych do stosowania pod posadzkami. Odporność na nacisk koła określana jest wg EN 13892-7  
i oznaczona symbolem „RWFC” (z ang. „Rolling Wheel Floor Covering”) poprzedzającym wartość obciążenia koła wyrażoną w N (oznaczana klasyfikacją  
od RWFC550 do RWFC150).

Odpowietrzanie
Proces polegający na uwolnieniu powietrza zamkniętego w objętości świeżego materiału.

Ogrzewanie podłogowe
Wodny lub elektryczny, niskotemperaturowy system ogrzewania, instalowany w podkładzie podłogowym poprzez zatapianie w jego masie przewodów grzej-
nych. Funkcjonuje jako samodzielny sposób ogrzewania pomieszczeń lub jako uzupełnienie dla tradycyjnych grzejników. Nagrzewa podłogę do wartości 
poniżej temperatury ludzkiego ciała, zapewniając komfort termiczny.

Płaskość
Zgodność powierzchni warstwy podłogowej z teoretycznie płaską powierzchnią, w granicach tolerancji.

Podkład (podłogowy)
Warstwa (lub warstwy) z materiałów podkładowych wykonana(-e) na budowie bezpośrednio na podłożu, związana(-e) z nim, lub nie związana(-e), siłami 
przyczepności, lub też ułożona(-e) na warstwach pośrednich lub izolujących, w celu: uzyskania określonego poziomu, ułożenia posadzki lub stanowienia 
posadzki. 
wg PN-EN 13318 (Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia) 

Podkład niezwiązany z podłożem
Podkład, który nie jest połączony z podłożem.

Podkład pływający
Podkład ułożony na warstwie izolacji dźwiękowej i/lub termicznej, oddzielony od innych elementów budynku, takich jak np. ściany i przewody. Skuteczny 
sposób na poprawienie izolacyjności cieplnej lub/i akustycznej.

Podkład pływający z ogrzewaniem podłogowym
Poza funkcją podkładu pływającego spełnia funkcję grzejną, z uwagi na zatopione w jego masie, grzewcze instalacje wodne (rurki) bądź elektryczne (prze-
wody, maty itp.).
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Podkład zespolony
Podkład wykonywany bezpośrednio na nośnym podłożu konstrukcyjnym (strop, płyta fundamentowa) z pominięciem jakichkolwiek warstw oddzielających 
(np. izolacyjnych), połączony z podłożem jedynie za pośrednictwem warstwy sczepnej.

Podłoga
Element wykończenia budynku składający się z poszczególnych warstw: np. izolacyjnej, podkładowej, wyrównawczej oraz finalnej warstwy użytkowej  
– posadzki. Każda podłoga opiera się na odpowiednim podłożu, którym przeważnie są: podłoże betonowe na gruncie (występuje w pomieszczeniach nie-
podpiwniczonych i piwnicznych) lub konstrukcja stropu.

Posadzka
Wierzchnia warstwa podłogi.
Zapewnia określone pożądane cechy, jak np. odporność na ścieranie, odporność na poślizg, łatwość czyszczenia, wygląd, kolor itp.

Przyczepność
Przyczepność między warstwami, np. między podkładem podłogowym i podłożem.

Samopoziomowanie
Zdolność świeżej zaprawy podkładu do tworzenia płaskiej i poziomej powierzchni.

Spoiwo alfa
Półwodny siarczan wapnia odmiany alfa – wzór chemiczny CaSO4 x ½H2O, powstały w procesie wypalania. Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościa-
mi wytrzymałościowymi. Zawdzięcza to dużym, zwykle monokrystalicznym ziarnom, tworzącym jego strukturę.

Spoiwo CaSuBi
Z j. niemieckiego „CalciumSulfat-Bindemittel” (spoiwo na bazie siarczanu wapnia) potocznie zwanego gipsem szybkowiążącym. Występuje w odmianach 
alfa i beta.

Szlifowanie
Obróbka wykończeniowa powierzchni za pomocą narzędzi ściernych, w wyniku której uzyskuje się duże dokładności wymiarowe i małą chropowatość  
powierzchni.

Śrutowanie
Sucha metoda obróbki powierzchni, nazywana również kulkowaniem, groszkowaniem lub blastrakowaniem, polegająca na bombardowaniu materiału ma-
łymi okrągłymi cząstkami zwanymi śrutem. W ten sposób powierzchnia zostaje wyrównana i wygładzona. W trakcie śrutowania można wykryć wcześniej 
niewidoczne wady (np. pęknięcia, odparzenia), grożące rozwarstwieniem się nowo wykonanej posadzki w trakcie jej późniejszego użytkowania.

Technologia silosowa
Kompleksowa obsługa budowy w kwestii dostarczania, składowania i ochrony materiałów sypkich w silosach. Szczególnie użyteczna w przypadku obsługi 
dużych inwestycji lub w miejscach, gdzie jest ograniczony plac budowy. Technologia silosowa radykalnie zwiększa szybkość i efektywność wykonywanych 
prac.

Test Pull-Off
Metoda badawcza służąca do mierzenia wytrzymałości na ściskanie materiałów. Polega na pomiarze siły niezbędnej do oderwania z badanej powierzchni 
stalowej kotwy. (patrz str. 32)

Twardość powierzchni
Odporność na naprężenia mechaniczne. Twardość powierzchni materiałów przeznaczonych do wykonywania podkładów podłogowych wykonanych 
na bazie kruszyw drobnych frakcji (< 4 mm), pracujących jako powierzchnie podlegające ścieraniu, może być deklarowana przez producenta i okre-
ślana wg EN 13892-6. Twardość powierzchni jest oznaczona symbolem „SH” (z ang. „Surface Hardeness”) poprzedzającym wartość twardości 
powierzchni wyrażoną w N/mm2 (oznaczana klasyfikacją od SH200 do SH30).

Warstwa izolacyjna
Warstwa zapewniająca wymaganą izolację termiczną i/lub akustyczną podłogi.
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Warstwa oddzielająca - rozdzielcza
Warstwa uniemożliwiająca kontakt między podkładem i podłożem.

Warstwa spadkowa
Warstwa zapewniająca wymagane nachylenie powierzchni.

Warstwa ślizgowa
Najczęściej folia PE o grubości ok. 0,2 mm lub izolacja umożliwiająca przesuwanie się po niej podkładu.

Warstwa wiążąca
Warstwa, która poprawia przyczepność podkładu do podłoża.

Warstwa wyrównująca
Warstwa służąca do niwelowania ubytków i kompensacji różnic wysokości podłoża.

Wykładzina podłogowa
Materiał wykończeniowy, który układany jest na warstwie podkładu podłogowego. Wykładziny dzielą się na dywanowe (drukowane, pętelkowe, cięte, 
cięto-pętelkowe, kędziorki, włochacze) i elastyczne (PVC, jednowarstwowe, wielowarstwowe).

Wylewka 

Nazywana też jastrychem, podkładem lub szlichtą. Warstwa, której podstawowym zadaniem jest wyrównanie podłoża i stworzenie stabilnej podbudowy pod 
terakotę, panele, deski podłogowe, parkiet lub wykładzinę. Wykonuje się ją z zaprawy cementowej lub na bazie siarczanu wapnia.

Wytrzymałość początkowa
Osiągana w pierwszych godzinach po aplikacji. Określana jako wytrzymałość na ściskanie i zginanie.

Wytrzymałość materiału na ściskanie
Największy opór, jaki stawia materiał siłom ściskającym, przeciwstawiając się zniszczeniu. Wytrzymałość na ściskanie materiałów przeznaczonych na pod-
kłady podłogowe musi być deklarowana przez producenta. Wytrzymałość oznaczana jest symbolem „C” (z ang. „Compression”), po którym następuje liczba 
odpowiadająca klasie wytrzymałości wyrażonej w N/mm2 (oznaczana klasyfikacją od C5 do C80).

Wytrzymałość materiału na zginanie
Największy opór, jaki stawia materiał siłom zginającym, przeciwstawiając się zniszczeniu. Wytrzymałość na zginanie również musi być deklarowana przez 
producenta. Wytrzymałość oznaczana jest symbolem „F” (z ang. „Flexural”), po którym następuje liczba odpowiadająca klasie wytrzymałości wyrażonej 
w N/mm2 (oznaczana klasyfikacją od F1 do F50).
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Podkłady cementowe Baumit Rapido

Szybkowiążące, szybkoschnące, bardzo mocne i wyjątkowo trwałe, 

a jednocześnie wszechstronne oraz oferujące doskonałe właściwości 

robocze. Baumit Rapido to idealne podłoże dla wszelkich warstw 

wykończeniowych. Dzięki ich zastosowaniu uzyskujemy możliwość 

ruchu pieszego już po kilku godzinach (podkład zespolony z podłożem), 

a po upływie 1 dnia mogą być układane kolejne warstwy lub finalna 

posadzka.

   Szybkie niezawodne

                 podkłady cementowe


