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Jak wiadomo

pod³oga jest

e lementem

konstrukcyj-

nym ka¿dego

domu. Prawi-

d³owo wyko-

nana sk³ada

siê z wielu

warstw, dobieramy je zaœ w zale¿noœci od

jej usytuowania oraz przeznaczenia. Jedn¹

z zasadniczych warstw ka¿dej pod³ogi

jest warstwa podk³adowa zwana te¿ po-

tocznie wylewk¹ cementow¹. Na prawi-

d³owo wykonanej wylewce nie trzeba ju¿

wykonywaæ warstwy wyrównuj¹cej z mas

samopoziomuj¹cych, lecz mo¿na z po-

wodzeniem uk³adaæ ostatni¹, wykañcza-

j¹c¹ warstwê pod³ogi, np. parkiet, p³ytki

ceramiczne, panele, a nawet wyk³adziny

dywanowe.

Pod³oga jest czêœci¹ budynku, która

u¿ytkowana jest najczêœciej, a wystêpuj¹-

ce tam obci¹¿enia s¹ du¿e, czêste

i zmienne, musz¹ zatem zostaæ w³aœciwie

przeniesione na warstwê noœn¹ pod³ogi,

któr¹ najczêœciej jest p³yta ¿elbetonowa

stropowa lub u³o¿ona na gruncie.

Ponadto, ze wzglêdu na to, ¿e ewentual-

ny remont pod³ogi wykonuje siê znacznie

rzadziej ni¿ np. œcian, a podczas niego naj-

czêœciej wymienia siê tylko warstwê u¿ytko-

w¹ pod³ogi, nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwa-

gê na w³aœciwy sposób wykonania wylewki

oraz zastosowanie jak najlepszej jakoœci ma-

teria³ów. Poprawne wykonanie wylewki pod-

k³adowej decyduje o trwa³oœci warstwy

wierzchniej pod³ogi oraz o komforcie jej u¿yt-

kowania przez d³ugie lata.

MIKROBET – to system zbrojenia beto-

nów i zapraw w³óknami polipropylenowymi.

G³ównym celem stosowania w³ókien pp,

zwanych tak¿e mikrozbrojeniem rozproszo-

nym, jest zapobieganie tworzeniu siê rys

skurczowych w œwie¿ym betonie lub zapra-

wie. Dzia³anie w³ókien jest znacznie bardziej

skuteczne od stosowanych dotychczas sia-

tek stalowych.

W³ókna rozk³adaj¹ siê w sposób przy-

padkowy we wszystkich kierunkach i wszyst-

kich p³aszczyznach przekroju elementu be-

tonowego, zatem ich dzia³anie rozpoczyna

siê ju¿ od zewnêtrznych krawêdzi. Natomiast

siatka stalowa u³o¿ona jest na pewnej g³êbo-

koœci i tylko w jednej p³aszczyŸnie przekroju,

zatem powstrzymanie rys nastêpuje dopiero

po ich powstaniu i „dojœciu” do p³aszczyzny

u³o¿enia siatki. 

Kolejn¹ zalet¹ u¿ywania w³ókien

MIKROBET zamiast siatek stalowych jest

prostota stosowania. W³ókna dozujemy bez-

poœrednio do betoniarki lub mixokreta, a uzy-

skan¹ mieszankê transportujemy, uk³adamy,

zacieramy i pielêgnujemy jak zwykle. Nie

mo¿na zapomnieæ o wykonaniu odpowied-

nich dylatacji wzd³u¿ œcian, kominów i s³u-

pów oraz w³aœciwej pielêgnacji œwie¿ej wy-

lewki przez ok. tydzieñ.

Obecnie prawie wszystkie domy projek-

towane s¹ tak, ¿e trasy instalacji elektrycznej,

wodnej oraz centralnego ogrzewania prowa-

dzone s¹ w pod³odze, a dok³adniej w³aœnie

w wylewce.

W takich przypadkach uk³adanie stalo-

wych siatek zbroj¹cych oraz ich giêcie lub

docinanie mo¿e ³atwo spowodowaæ uszko-

dzenie, np. rury wodnego ogrzewania pod³o-

gowego.

Stosowanie zbrojenia z w³ókien

MIKROBET eliminuje takie ryzyko, a uk³ada-

nie wylewki staje siê szybsze i ³atwiejsze. Na-

le¿y dodaæ, ¿e parametry wylewki pod³ogo-

wej dodatkowo podnosz¹ odpowiednie pla-

styfikatory do betonu, np. FLUX 1 – zalecany

do warstw podk³adowych z ogrzewaniem

pod³ogowym.

Zastosowanie w³ókien MIKROBET

do betonów lub zapraw powoduje sze-

reg bardzo korzystnych oddzia³ywañ,

miêdzy innymi:

� znaczn¹ redukcjê pêkniêæ plastycznych

� zwiêkszenie odpornoœci na œcieranie

� zmniejszenie nasi¹kliwoœci

� zwiêkszenie mrozoodpornoœci

� zwiêkszenie odpornoœci na zginanie

� w³ókna s¹ obojêtne chemicznie i mag-

netycznie oraz nie ulegaj¹ korozji.

Zbrojenia polipropylenowe ze wzglêdu

na swoje liczne zalety s¹ stosowane z powo-

dzeniem przy prawie wszystkich rodzajach

robót betoniarskich, miêdzy innymi: wylewki

cementowe, masy naprawcze, zaprawy tyn-

karskie, mieszanki torkretowe, elementy pre-

fabrykowane, œciany i fundamenty ¿elbeto-

nowe, posadzki przemys³owe, obiekty in¿y-

nierii drogowej i mostowej.

W³ókna MIKROBET produkowane s¹

w systemie zarz¹dzania jakoœci¹ ISO

9001:2000.

Maj¹ Aprobatê Techniczn¹ nr

AT/2005-03-1963 Instytutu Badawczego

Dróg i Mostów w Warszawie, oraz Atest

Higieniczny nr HK/B/2578/01/2002 Pañ-

stwowego Zak³adu Higieny.
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Pod³oga to nie tylko to co widzisz!
MIKROBET – w³ókna polipropylenowe do zbrojenia wylewek pod³ogowych
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