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Artyku  promocyjny

Idealnie równe i g adkie
Istotn  zalet  wylewek anhydrytowych jest 

niemal idealnie równa i g adka powierzchnia. 

P ynna konsystencja wylewek anhydrytowych 

nadaje im naturalne w a ciwo ci samopoziomu-

j ce, co pozwala uzyska  idealnie równe i g ad-

kie powierzchnie, dzi ki czemu mo na obni y

koszty zwi zane z dalszymi pracami wyko cze-

niowymi poprzez oszcz dno  kleju w przypad-

ku uk adania terakoty oraz oszcz dno  czasu 

dzi ki szybszemu wykonaniu. Na powierzchni 

wylewek anhydrytowych nie powstaje warstwa 

spieku, a co za tym idzie nie wymagaj  one do-

datkowego szlifowania. 

Krótki czas realizacji
Wylewki anhydrytowe wykonuje si  bardzo a-

two i szybko. Cykl budowy domów uleg  w ostat-

nich latach znacznemu skróceniu. Zarówno in-

westor, jak i wykonawca poszukuj  technologii, 

która umo liwia osi gni cie za o onego celu przy 

jak najkrótszym czasie realizacji. Zastosowanie 

wylewek anhydrytowych daje mo liwo  wy-

konania du ych powierzchni w krótkim czasie 

i przy zaanga owaniu stosunkowo niewielkich 

nak adów robocizny. 

Krótki czas wysychania
Bardzo wa n  cech  charakterystyczn  wyle-

wek anhydrytowych jest krótki czas wysycha-

nia. Uzale niony on jest od trzech podstawowych 

czynników: grubo ci wylewki, temperatury oto-

czenia oraz cyrkulacji powietrza. Wysokie pa-

rametry wytrzyma o ciowe wylewek anhydry-

towych powoduj , e mo emy wykonywa  je 

w cie szych warstwach (np. na warstwie sty-

ropianu wystarczy tylko 35 mm). Wylewki an-

hydrytowe w odró nieniu od cementowych nie 

wymagaj  okresu piel gnacji. Oznacza to, e ju

po dwóch dniach od wylania mo na pomiesz-

czenia wietrzy , tworz c przeci gi. Reasumuj c,

niewielka grubo  oraz mo liwo  stosunkowo 

szybkiego wietrzenia powoduj , e czas wysy-

chania wylewek anhydrytowych ulega zdecy-

dowanemu skróceniu w porównaniu do trady-

cyjnych wylewek cementowych. 

W przypadku wylewek anhydrytowych wy-

konanych na ogrzewaniu pod ogowym czas wy-

sychania jest jeszcze krótszy, bowiem ju  7 dni 

od wylania (wylewki cementowe po 28 dniach) 

mo na uruchomi  ogrzewanie. Krótszy czas wy-

sychania wylewki oznacza mo liwo  szybsze-

go rozpocz cia prac ok adzinowych, a co za tym 

idzie, skrócenie czasu realizacji budowy.

Bez dylatacji, bez efektu 
„miski”
Dokonuj c wyboru wylewek, nale y zada  so-

bie równie  pytanie, czy wielko  powierzch-

ni wylewki nie przekroczy 25 m2, a je li tak, to 

czy widok dylatacji nie wp ynie negatywnie na 

wygl d pod ogi. W wylewkach anhydrytowych 

podczas wi zania nie wyst puje skurcz znany 

z wylewek cementowych. Wylewki anhydryto-

we Knauf nie wymagaj  dylatowania i tym sa-

mym daj  nieograniczone mo liwo ci podczas 

wykonywania prac ok adzinowych. Trudno wy-

obrazi  sobie inwestora, który by by szcz liwy 

w sytuacji, kiedy jego pi kna kamienna mozai-

ka przedzielona by aby w rodku profilem dy-

latacyjnym. W wylewkach anhydrytowych nie 

wyst puj  równie  odkszta cenia, zwane po-

tocznie „efektem miski”. Odkszta cenia takie 

stosunkowo cz sto daje si  zauwa y  w wylew-

kach cementowych. 

Optymalne rozwi zanie na 
ogrzewanie pod ogowe
Wylewki anhydrytowe stanowi  optymalne uzu-

pe nienie pod ogowych systemów grzewczych. 

Charakteryzuje je wysoki wspó czynnik prze-

nikania ciep a (λz = 1,66–1,87 W/mk), który ma 

bezpo redni wp yw na szybki i atwy przep yw 

ciep a, wytwarzanego przez instalacje ogrzewa-

nia pod ogowego do pomieszczenia. Tak e p yn-

na konsystencja wylewki bez p cherzy powie-

trza  u atwia przenikanie ciep a. W sumie wysoki 

wspó czynnik przenikania oraz powierzchnia 

bez p cherzy powietrznych skracaj  okres na-

grzewania pomieszczenia o po ow  w porówna-

niu do wylewek cementowych, co w oczywisty 

sposób przek ada si  na wymiern  oszcz d-

no  energii. 

Do stosowania tak e na 
drewnianych stropach
Technologia wykonania wylewek anhydryto-

wych wymaga minimalnej otuliny rur grzej-

nych (zaledwie 35 mm), co daje niewielki wspó -

czynnik oporu przewodzenia ciep a, a tak e

mniejszy ci ar wylewki. To z kolei sprawia, e

wylewki te mo na stosowa  tak e na drewnia-

nych stropach.

Produkt
Wylewki anhydrytowe Knauf FE 25, FE 50 i FE 

80 dost pne s  jako suche mieszanki w workach 

40 kg do rozrobienia na placu budowy. Mo na 

te  zamówi  dostaw  wylewek w silosie do wy-

konania posadzek w ca ym domu.

Wylewki anhydrytowe w domu i mieszkaniu

Knauf Sp. z o.o.

ul. wiatowa 25

02-229 Warszawa

tel. 022 369 51 00 

faks 22 369 51 02 

www.knauf.pl

e-mail: biuro@knauf.pl

W budownictwie mieszkaniowym pod oga jest jednym z najwa niejszych 

elementów budowlanych. Cz ci  sk adow  pod ogi stanowi c  o jej jako ci 

jest wylewka. Prawid owo wykonana wylewka musi by  wolna od sp ka ,

równa, wytrzyma a na obci enia i stosunkowo szybko wysycha . W przy-

padku ogrzewania pod ogowego wylewka musi przewodzi  ciep o instalacji 

grzewczej. Wszystkie te parametry spe niaj  wylewki anhydrytowe Knauf.
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