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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 11–12/2008

Wytyczne dotycz ce wymaga  na stropy i po-

sadzki znajduj  si  w ustawie Prawo budowlane 

z 07.07.1994 r. (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pó niejszy-

mi zmianami), w rozporz dzeniu nr 4 Ministra 

Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) 

oraz w normie PN-EN 13813:2003 Podk ady pod-

ogowe oraz materia y do ich wykonania. 

Wybór odpowiedniego materia u na podk ad

pod ogowy (nazywany równie  wylewk  lub 

jastrychem) uzale niony jest od kilku czynni-

ków; w ród których do najwa niejszych nale-

y wymieni :

 rodzaj pod o a, na którym jest wykonywana 

wylewka – najcz ciej betonowy strop konstruk-

cyjny lub  w przypadku posadowienia na grun-

cie tzw. chudy beton, rzadziej pod o e gruntowe 

lub wykonane z podsypek mineralnych,

 grubo  podk adu – zazwyczaj od 5 do 

100 mm, 

 warunków u ytkowania i przeznaczenia po-

mieszcze  – wewn trz (np. poddasze, azienka, 

pokój mieszkalny) lub na zewn trz (np. balko-

ny, tarasy).

Stosownie do wymienionych czynników 

uwzgl dniane jest jedno z czterech rozwi za

konstrukcyjnych podk adu:

a) podk ady zespolone – uk adane bezpo rednio 

na elemencie konstrukcyjnym (bez izolacji),

b) podk ady oddzielone – w których pomi dzy 

pod o em a podk adem przewidziano wykona-

nie warstwy izolacji przeciwwilgociowej,

c) podk ady p ywaj ce – których cech  cha-

rakterystyczn  jest umieszczenie pomi dzy pod-

o em a podk adem pod ogowym warstw spe -

niaj cych funkcj  izolacji przeciwwodnej lub 

przeciwwilgociowej oraz warstwy izolacyjnej 

z materia u o niskiej g sto ci, pe ni cej rol  izo-

lacji termicznej lub akustycznej. Ponadto jastrych 

p ywaj cy oddzielony jest od cian i elementów 

konstrukcyjnych budynku (np. ciany, s upy) dy-

latacj  brzegow . Podk ad spe nia w takim roz-

wi zaniu tak e rol  p yty dociskowej i podk a-

du usztywniaj cego pod posadzk ,

d) podk ady grzewcze – w których przewi-

dziano u o enie elementów ogrzewania pod-

ogowego.

Wymienione rozwi zania konstrukcyjne pod-

k adów wymagaj  stosowania sprawdzonych wy-

robów o ci le sprecyzowanych w a ciwo ciach 

i przeznaczeniu. Wychodz c naprzeciw oczeki-

waniom klientów firma ALPOL GIPS Sp. z o.o.

oferuje szeroki i kompletny zestaw produktów, 

obejmuj cy:

 posadzk  podk adow ALPOL AP 400;

posadzk  samorozlewn  szybkowi c ALPOL 

AP 410;

posadzk  samopoziomuj c  cienkowarstwo-

w ALPOL AP 420;

posadzk  samopoziomuj c  szybkowi c

cienkowarstwow ALPOL AP 421;

posadzk  anhydrytow  samorozlewn ALPOL 

AP 450;

posadzk  gipsow  cienkowarstwow  samopo-

ziomuj c ALPOL AP 460;

zapraw  szybkowi c ALPOL AZ 130 do na-

praw;

zapraw  wyrównawcz ALPOL AZ 135 do wy-

równywania niewielkich nierówno ci;

grunt do ch onnych pod o y ALPOL AG 703

w celu zmniejszenia ch onno ci pod o a;

grunt g boko penetruj cy ALPOL AG 700 do 

wzmacniania pod o a.

Budownictwo mieszkaniowe wymaga od pod ogi spe nienia parametrów 

w zakresie: izolacyjno ci termicznej, akustycznej i przeciwwilgociowej, 

trwa o ci, równo ci i w a ciwej estetyki.

Posadzki Alpol na ka d  okazj

RODZAJ POSADZKI Alpol AP 400 Alpol AP 410 Alpol AP 420 Alpol AP 421 Alpol AP 450 Alpol AP 460 Alpol AZ 130 Alpol AZ 135

Rodzaj spoiwa cementowe cementowe cementowe cementowe anhydrytowe gipsowe cementowe cementowe

Klasa zgodnie z norm

PN-EN 13813:2003
CT-C20-F4 CT-C30-F7 CT-C20-F7 CT-C35-F7 CA-C30-F6 CA-C20-F6 M15, typ G*

CT-C16-F4 

M15, typ G*

Zu ycie [kg/m2/mm] 1,9 1,7 1,4 1,4 1,9 1,4 1,7 1,7

Czas zu ycia [min] 60 30 30 30 45 25 30 120

Czas po jakim mo na 

chodzi  [h]
48 6 24 6 24 4 6 24

Rodzaj i wielko

opakowania
worki 25 kg worki 25 kg worki 25 kg worki 25 kg worki 30 kg worki 25 kg worki 25 kg worki 25 kg

Gdzie mo na uk ada
wewn trz i na 

zewn trz
wewn trz wewn trz wewn trz wewn trz wewn trz

wewn trz i na 

zewn trz

wewn trz i na 

zewn trz

Min i max grubo

warstwy [mm]
20-100 5-35 2-20 1-10 25-60 2-10 3-20 3-50

Wytrzyma o  na 

ciskanie po 28 dniach 

[MPa]

20 30 20 35 30 20 15 16

Wytrzyma o  na 

zginanie po 28 dniach 

[MPa]

4 7 7 7 6 6 4

* klasyfikacja zgodnie z norm  PN-EN 998-2:2004

Parametry techniczne posadzek ALPOL przedstawiono w tabeli
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W przypadku wymienionych produktów na-

le y zwróci  szczególn  uwag  na przygotowa-

nie pod o a: powinno ono by  wysezonowane 

(beton – 3 miesi ce, jastrych cementowy – min. 

28 dni) i odpowiednio przygotowane (trwa e,

no ne i oczyszczone z substancji  pogarszaj -

cych przyczepno ). Warstwy kruche i usz-

cz ce si  nale y usun , sp kania poszerzy ,

niewielkie ubytki uzupe ni  zapraw  szybko-

wi c ALPOL AZ 130 lub zapraw  wyrów-

nawcz ALPOL AZ 135. Pod o a s abe zaleca si

wzmocni  gruntem g boko penetruj cym ALPOL 

AG 700. W miejscach sp ka  pod o a i nara o-

nych na koncentracj  napr e  trzeba zastosowa

zbrojenie z siatki z w ókna szklanego. Zawsze ko-

nieczne s  dylatacje brzegowe. W tym celu nale-

y przyklei  do cian paski styropianu lub g bki. 

Je eli w pod o u wyst puj  dylatacje, to musz

by  one powtórzone w warstwie posadzki. Co 

najmniej na 24 h przed uk adaniem posadzki, 

pod o e mineralne nale y pomalowa  gruntem 

ALPOL AG 703. Zastosowanie nieodpowiednie-

go gruntu, niedok adne zagruntowanie pod o-

a lub z e odpowietrzenie posadzki mo e spo-

wodowa  sp kania, odspojenia lub pojawienie 

si  p cherzyków powietrza na powierzchni po-

sadzki. Podczas wykonywania posadzek nale y

zwróci  szczególn  uwag  na dozowanie zaleco-

nej przez producenta ilo ci wody. Dodanie wi k-

szej jej ilo ci spowoduje spadek wytrzyma o ci, 

zwi kszy skurcz i wywo a zjawisko sedymenta-

cji. Bardzo wa ne s  równie  warunki dojrze-

wania posadzki. W pierwszym okresie dojrze-

wania posadzka powinna by  chroniona przed 

nadmiernym przesuszeniem i obci eniem  me-

chanicznym. 

Posadzki na bazie cementu
Posadzka ALPOL AP 400 zalecana jest do wyko-

nywania posadzek, warstw dociskowych i pro-

filowania spadków oraz jako podk ad pod po-

sadzki samopoziomuj ce. Zakres stosowania: 

20 do 100 mm. Mo e by  stosowana na warstwie 

oddzielaj cej (min. grubo  30 mm), jako jastrych 

cementowy zespolony (min. grubo  20 mm) lub 

p ywaj cy, np. na warstwie termoizolacji (min. 

grubo  40 mm). W systemach ogrzewania pod-

ogowego minimalna grubo  warstwy nad ele-

mentem grzejnym wynosi 30 mm. Posadzka jest 

przeznaczona do stosowania wewn trz i na ze-

wn trz budynków. Rodzaje pod o a: beton, wy-

lewki cementowe, warstwy izolacji, zag szczony 

podk ad piaskowy i pod o a gliniaste.

Posadzka ALPOL AP 410 jest przeznaczona 

do wykonywania szybkowi cych, samoroz-

lewnych wylewek o grubo ci od 5 do 35 mm we-

wn trz budynków. Mo e by  stosowana w elek-

trycznych systemach ogrzewania pod ogowego, 

wówczas minimalna grubo  warstwy powin-

na wynosi  25 mm. Stanowi doskona e pod o e

pod posadzki samopoziomuj ce cienkowarstwo-

we lub wszelkiego rodzaju wyk adziny ceramicz-

ne i kamienne. Mo e by  stosowana w miejscach 

nara onych na okresowe zawilgocenie ( azien-

ki, kuchnie, piwnice, gara e). Rodzaje pod o a:

beton, posadzki cementowe, podk ady cemen-

towe z elementami grzejnymi, posadzka ALPOL 

AP 400. Posadzka ta mo e by  wylewana r cz-

nie lub maszynowo.

Posadzk  ALPOL AP 420 zaleca si  do wyko-

nywania samopoziomuj cych, cienkowarstwo-

wych (od 2 do 20 mm) wylewek wyrównuj cych 

pod o a betonowe i cementowe wewn trz bu-

dynków. Posadzka ta jest idealnym pod o em

pod wyk adziny pod ogowe (PCV, panele pod o-

gowe, dywanowe i korkowe, mozaiki, oraz p ytki 

ceramiczne). Rodzaje pod o a: beton, posadzki 

cementowe, posadzki ALPOL AP 400 i AP 410. 

Mo e by  wylewana r cznie lub maszynowo.

Posadzk  ALPOL AP 421 stosuje si  do wy-

konywania szybkowi cych, samopoziomu-

j cych, cienkowarstwowych wylewek wyrów-

nuj cych o grubo ci od 1 do 10 mm na pod o a

betonowe i cementowe przed uk adaniem wszel-

kiego rodzaju wyk adzin pod ogowych takich jak: 

p ytki i wyk adziny PCW, panele, wyk adziny 

dywanowe i korkowe, mozaiki, p ytki ceramicz-

ne i inne. Do stosowania wewn trz budynków. 

Rodzaje pod o a: beton, posadzki cementowe, 

posadzki ALPOL AP 400 i ALPOL AP 410. Mo e

by  wylewana r cznie lub maszynowo.

Posadzki na bazie 
siarczanu wapnia 
(gipsowe i anhydrytowe)
Posadzka ALPOL AP 450 s u y do maszynowe-

go lub r cznego wykonywania samorozlewnych 

wylewek o grubo ci od 25 do 60 mm. W ró nych 

zastosowaniach minimalna grubo  warstwy po-

sadzki powinna wynosi  odpowiednio: podk ad 

zespolony – 25 mm, podk ad na warstwie oddzie-

laj cej – 30 mm, podk ad p ywaj cy – 35 mm, 

podk ad w systemie ogrzewania pod ogowego 

– 25 mm nad elementem grzejnym. Stanowi do-

skona e pod o e pod posadzki samopoziomuj -

ce cienkowarstwowe lub wszelkiego rodzaju wy-

k adziny ceramiczne i kamienne. Do stosowania 

wewn trz budynków. Rodzaj pod o a: beton, po-

sadzki cementowe, podk ady cementowe z ele-

mentami grzejnymi, warstwy izolacji.

Posadzka ALPOL AP 460 polecana jest do 

wykonywania szybkowi cych, samopozio-

muj cych, cienkowarstwowych wylewek wy-

równuj cych w warstwie od 2 do 10 mm pod-

o a anhydrytowe, cementowe i betonowe. Ze 

wzgl du na idealnie g adk  powierzchni  po 

wykonaniu, szczególnie polecana pod wszel-

kiego rodzaju wyk adziny pod ogowe: dywano-

we, PCW, korkowe. Mo e by  równie  stosowa-

na pod p ytki ceramiczne, mozaiki, a tak e jako 

wierzchnia warstwa elektrycznych systemów 

ogrzewania pod ogowego. Do stosowania we-

wn trz budynków. Rodzaje pod o a: posadzki 

ALPOL AP 400, ALPOL AP 410 i ALPOL AP 450

oraz inne posadzki anhydrytowe i cementowe, 

betony, gipsowe p yty posadzkowe.

Alpol Gips Sp. z o.o.

Dzia  Doradztwa Technicznego i Zastosowa

tel. 041 372 11 22

www.alpol.pl

PODK AD AP 421 AP 400 AP 421 AP 420 AP 450 AP 460

zespolony tak tak tak tak tak tak

oddzielony tak tak tak

p ywaj cy tak tak

grzewczy tak tak tak tak
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