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Jej konstrukcja uzależniona jest od jej

położenia w budynku i funkcji, jaką bę-

dzie pełniło dane pomieszczenia czy bu-

dynek. Inne będzie wykończenie podło-

gi w laboratorium chemicznym, a inne

w nowoczesnym salonie. Wszystko uza-

leżnione jest od warunków i wymagań

techniczno-użytkowych stawianych

podłodze.

BUDOWA PODŁOGI

Podłoga składa się z kilku warstw:

� warstwy izolacyjnej (izolacja termicz-

na, przeciwwilgociowa, akustyczna, 

paroszczelna)

� podkładu

� posadzki – wierzchnia, użytkowa war-

stwa podłogi

W zależności od wymagań stawianych da-

nej podłodze można wyróżnić kilka ro-

dzajów podłóg: chemoodporne, wodo-

szczelne, o podwyższonej odporności na

ścieranie, poprawiające izolację akustycz-

ną stropu itd.

Z JAKICH MATERIAŁÓW

Podłogi można podzielić również ze

względu na materiał, z którego zostały

wykonane: z drewna (parkiety, panele,

deski), z tworzyw sztucznych (wykładzi-

ny tekstylne, płytki PVC), materiałów po-

chodzenia mineralnego (różnego rodzaju

płytki ceramiczne, lastrykowe, marmur)

itd. Do wykonywania podłogi powinno

przystąpić się, gdy ściany i sufity są już

otynkowane. Podłoże, na którym będzie

wykonywana podłoga musi być równe.

Powierzchnia powinna być zwarta i no-

śna. W zależności od przeznaczenia pod-

łogi do wykonania podkładu pod posadz-

kę możemy użyć różnych materiałów.

Często podkład posadzkowy nazywany

jest po prostu posadzką, zatem warto pa-

miętać jednak, że posadzka to ostatnia

wierzchnia warstwa podłogi i stanowią ją

zazwyczaj jakieś okładziny, takie jak na

przykład terakota, parkiet, panele, deski

czy wykładzina.

WYKONANIE PODKŁADU

Do wykonania podkładu pod posadzkę

można wybierać spośród wielu róż-

nych materiałów dostępnych na rynku

chemii budowlanej. W ofercie firmy

CEDAT znajdują się 3 wyroby z pomocą

których możemy wykonać podkład pod

posadzki. Są to grubowarstwowy pod-

kład pod posadzki CEKOL ZP-03, zapra-

wa wyrównująca CEKOL ZW-04 i wylew-

ka samoniwelująca CEKOL L-01.

Przed przystąpieniem do wykonywania

podkładu należy zwrócić uwagę na odpo-

wiednie przygotowanie podłoża. Podłoże

musi być zwarte, nośne, oczyszczone

z wszelkich luźnych elementów trwale

z nim niezwiązanych. Farby, luźne ziar-

na piasku i wszystkie luźne elementy

należy usunąć. Musi także odznaczać

się pewną zwartością, nie może być zbyt

słabe i osypujące się. W celu sprawdze-

nia zwartości podłoża pod podkłady po-

sadzkowe można wykonać próby przy-

czepności za pomocą specjalnych urzą-

dzeń typu „pull-off tester” lub próbo-

wać zarysować powierzchnię śrubokrę-

tem lub stalową szpachlą. Jeżeli po-

wierzchnia daje się w prosty sposób za-

rysować i osypuje się nie możemy na

niej wykonywać podkładu podłogowe-

go. Należy wtedy usunąć słabą warstwę

aż do powierzchni, która będzie zwarta

i nie będzie się osypywać.

Przy wykonywaniu podkładów pod po-

sadzki trzeba pamiętać o wykonaniu dy-

latacji przyściennych, a jeżeli pomiesz-

czenie ma powierzchnię większą niż 

36 m2 wykonać również dylatacje we-

wnętrzne. Istniejące w wylewce betono-

wej dylatacje należy zaznaczyć i po

wstępnym związaniu podkładu wyko-

nać w nim dylatacje w miejscach, gdzie

znajdują się one w wylewce betonowej.

Podłoże należy również zagruntować

emulsją gruntującą. Pod wyroby marki

CEKOL należy stosować emulsję

CEKOL DL-80. Zastosowanie emulsji

gruntującej ma

na celu zmniej-

szenie i wyrów-

nanie chłonno-

Podstawą jest podłoga 

PREZENTACJA

Podstawą domu czy jedną z jego

ważniejszych płaszczyzn użytko-

wych jest podłoga. W zależności

od sposobu wykończenia może

odznaczać się dużymi walorami

artystycznymi lub być po prostu

funkcjonalnym trwałym podłożem

odbieranym jako wykończenie

przegrody poziomej budynku

umożliwiające swobodne 

poruszanie się ludzi, zwierząt,

transport kołowy, ustawienie

sprzętów itd. Podłoga pełni także

funkcje estetyczne. 

Pięknie wykończona nadaje 

wnętrzu styl i charakter, 

może pomniejszyć 

lub powiększyć optycznie 

pomieszczenie.
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ści podłoża, co bezpośrednio przełoży się

na poprawienie przyczepności następnej

wykonywanej warstwy. Na zagruntowa-

nym podłożu zaprawa będzie równo-

miernie wiązała na całej powierzchni. 

WYKONANIE PODKŁADU

– GRUBOWARSTWOWY

PODKŁAD POD POSADZKI

CEKOL ZP-03 jest materiałem, który

jest przeznaczony do wykonywania

podkładu podłogowego wewnątrz i na

zewnątrz budynków. Jest suchą mie-

szanką cementu, odpowiednio dobra-

nych kruszyw i szeregu dodatków mo-

dyfikujących, które poprawiają jego

właściwości. Może stanowić podkład

pod okładziny ceramiczne, panele pod-

łogowe, wykładziny. Grubość warstwy,

jaką możemy nim wykonać to 20 do 80

mm. Zaprawa spełnia wymagania nor-

my PN-EN 13813 Podkłady podłogowe

oraz materiały do ich wykonania. Kla-

syfikacja zaprawy według normy to:

CT-C20-F5. A więc jest to zaprawa ce-

mentowa (CT) o następujących parame-

trach technicznych: wytrzymałość na

zginanie – minimum 5 N/mm2 (F5),

wytrzymałość na ściskanie – minimum

20 N/mm2 (C20). Po wykonaniu nadaje

się do ruchu pieszego po około 48 go-

dzinach (w zależności od panujących

warunków dojrzewania).

WYKONANIE PODKŁADU –

ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA

Do uzupełniania ubytków i wyrównywania

powierzchni ścian i podłóg można użyć za-

prawy wyrównującej CEKOL ZW-04, która

polecana jest również jako materiał do

wykonywania podkładów posadzko-

wych.

Jest suchą mieszanką cementu, wypeł-

niaczy mineralnych, dodatków modyfi-

kujących i kruszywa. Grubość stosowa-

nej warstwy od 3 mm do 50 mm. Nada-

je się do stosowania na zewnątrz oraz

wewnątrz budynku. Po związaniu jest

mrozo- i wodoodporna. Nadaje się rów-

nież do stosowania na ogrzewanie pod-

łogowe. 

Według normy na podkłady podłogowe

sklasyfikowana jako CT-C25-F5, czyli

spoiwem jest cement (CT), minimalna

wytrzymałość na ściskanie to

25 N/mm2, minimalna wytrzymałość na

zginanie to 5 N/mm2.

WYKONANIE PODKŁADU –

WYLEWKA 

SAMONIWELUJĄCA

CEKOL L-01 to samoniwelująca wylewka

cementowa. Przeznaczona jest to ręcznego

lub maszynowego wylewania podkładów

pod posadzki. Nadaje się do stosowania na

ogrzewanie podłogowe. Można ją stosować

na zewnątrz i wewnątrz budynków. Jest su-

chą mieszanką cementową, która produko-

wana jest z najwyższej jakości surowców,

szerokiej gamy dodatków modyfikujących

i uszlachetniających. Grubość warstwy to

od 2 mm do 20 mm. Wylewkę można stoso-

wać w dowolnej liczbie warstw, lecz tak,

aby pojedyncza warstwa nie przekraczała

20 mm. Przed wylaniem kolejnej warstwy

związaną powierzchnię należy zagruntować

emulsją gruntującą CEKOL DL-80. We-

dług normy na podkłady wyrób ten jest

sklasyfikowany jako CT-C25-F7. 

PIELĘGNACJA

Po wykonaniu podkładu pod posadzkę na-

leży jego powierzchnię chronić przed zbyt

szybkim wysychaniem i pielęgnować. Po

wstępnym związaniu, powierzchnię należy

nakryć folią, co zabezpieczy ją przed inten-

sywnym wysychaniem. Powierzchnia po-

winna być przykryta przynajmniej przez

około 4-5 dni. Należy kierować się tu zasa-

dą, że im dłużej tym lepiej. Jeżeli wykonu-

jemy podkład na ogrzewaniu podłogowym

należy przed przystąpieniem do pracy wyłą-

czyć ogrzewanie podłogowe (1-2 dni wcze-

śniej). Włączenie ogrzewania może nastąpić

po upływie około 7 dni, im później tym le-

piej – wylewka zdąży bardziej dojrzeć

i związać. Zbyt szybkie włączenie ogrzewa-

nia podłogowego może spowodować zbyt-

nie wysuszenie podkładu i spękania, zapra-

wa szybciej wyschnie niż zwiąże.

Na prawidłowo wykonanym zgodnie ze

sztuką budowlaną podkładzie pod posadzki

możemy następnie wykonać posadzkę. Mo-

że to być parkiet, panele czy terakota.

WYKONANIE POSADZKI

Wykonanie posadzki z terakoty może na-

stąpić po 24 godzinach (CEKOL L-01)

lub po 48 godzinach (CEKOL ZW-04,

CEKOL ZP-03). Przed przyklejaniem pły-

tek powierzchnię należy zagruntować

emulsją gruntującą. Do przyklejania tera-

koty można także użyć produktów marki

CEKOL. Do zwykłych płytek ceramicz-

nych można użyć zaprawy klejącej

CEKOL C-09, do

przyklejania płytek

gresowych polecana

jest zaprawa

CEKOL C-10 lub

CEKOL C-11, a je-

żeli będziemy przy-

klejać płytki, na

ogrzewanie podłogo-

we możemy także za-

stosować zaprawy

CEKOL C-10 lub

CEKOL C-11. Jeżeli na podkładzie bę-

dzie wykonywana posadzka drewniana

lub drewnopochodna, podkład musi

być całkowicie wyschnięty. Przyjmuje

się że w temperaturze 18°C podkład wy-

sycha około 1,5 mm na grubości na do-

bę. Przed wykonaniem posadzki drew-

nianej należy bezwzględnie sprawdzić

wilgotność podkładu i musi on być cał-

kowicie wyschnięty. Prawidłowo wyko-

nana podłoga cieszy nasze oko przez

długi czas i jest ozdobą naszego domu

lub mieszkania.

mgr inż. Kamil Wiśniewski

CEDAT Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 19

80-298 Gdańsk

tel. 058 768 21 24, faks 058 768 21 40

www.cekol.pl
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