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CO TO JEST AGILIA SOLS A?

 } Płynny jastrych na bazie spoiwa anhydrytowego.

 } Nowoczesny produkt przeznaczony na podkłady podłogowe, stosowany w budownictwie 

w budynkach nowych lub będących w renowacji.

 } Materiał stanowiący alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań podłogowych w pomieszczeniach 

wewnętrznych I klasy oddziaływania wilgoci z wyłączeniem garaży.

 } Agilia Sols A może być stosowana we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach wewnętrznych 

w budynkach użyteczności publicznej, komercyjnych, biurowych, jedno- i wielorodzinnych 

budynkach mieszkaniowych. Podkład nie może być natomiast poddawany nieprzerwanemu 

działaniu wilgoci w pomieszczeniach, w których przewidziane są spadki i spływy np. kuchnie 

przemysłowe, łaźnie, itp.

 } Z uwagi na podane powyżej informacje jastrych anchydrytowy Agilia SolsA stosowany jest 

w pomieszczeniach wewnętrznych, w których nie występuje działanie wody lub jest ono jedynie 

okresowe i krótkotrwałe.

Poradnik zawiera informacje dotyczące podkładu podłogowego Agilia Sols  A oraz informacje 

dotyczące jego aplikacji i użytkowania.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji, prosimy 

o kontakt z naszymi doradcami technicznymi – kontakt do doradców na stronie www.lafarge.pl lub 

www.solidnydom.lafarge.pl.
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11 zalet płynnego jastrychu Agilia Sols A

BARDZO DOBRA ROZLEWNOŚĆ

Przy niewielkim nakładzie pracy ciekła konsystencja Agilia Sols A 
gwarantuje łatwe rozlanie i wypoziomowanie się mieszanki.

1

WYDAJNOŚĆ UKŁADANIA

3-osobowa ekipa wykonawcza może osiągnąć wydajność 
przekraczającą wylanie 1000 m² powierzchni dziennie.

2

PRZYSPIESZENIE PRAC WYKONAWCZYCH 

Produkt Agilia Sols A nie wymaga zbrojenia. Dodatkowo istnieje 
możliwość chodzenia po podkładzie po ok. 48 h i rozpoczęcia 
dalszych prac budowlanych po 4 dniach. Już po około 7 dniach 
można włączyć ogrzewanie podłogowe.

3

ESTETYKA POWIERZCHNI

Agilia Sols A umożliwia estetyczne wykonanie dużych pól dyla-
tacyjnych – nawet do 900 m2. Dodatkowo wysoki stopień płynności 
ułatwia prace wykonawcze, jak również pomaga w wypoziomowaniu 
mieszanki.

4

OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁÓW

Przy użyciu Agilia Sols A dopuszczalne jest zmniejszenie grubości 
wylewanej warstwy do 35 mm na warstwie izolacyjnej niezwiązanej 
z podłożem.

5

nad przewodami 
grzewczymi 

do 30‑40 mm

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ AGILIA SOLS A6
W porównaniu do jastrychów cementowych znacznie wyższy 
stosunek wytrzymałości na zginanie do wytrzymałości na ściskanie 
sprawia, że produkt nie wymaga zbrojenia siatkami stalowymi.
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BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Po stwardnieniu Agilia Sols A stanowi niepalny gips dwuwodny, 
o szczególnych właściwościach ognioochronnych. W trakcie 
pożaru, pod wpływem działania ognia, woda zawarta w gipsie ulega 
odparowaniu i pochłania dużą ilość powstającej energii. Zapobiega 
to szybkiemu wzrostowi temperatury przegrody budowlanej na bazie 
gipsu, dając więcej czasu na ewakuację.

9

EKOLOGIA

Dzięki dobremu przewodnictwu cieplnemu podkładu Agilia Sols A, 
zmniejsza się zużycie energii elektrycznej, przez co chronimy 
środowisko naturalne i jego ograniczone zasoby.

10

DOBRE PRZEWODNICTWO CIEPLNE PODKŁADU

Niska porowatość, pozwalająca na szybkie oddawanie ciepła 
pomieszczeniu oraz homogeniczność mieszanki sprawiają, 
że produkt ten jest szczególnie zalecany w konstrukcjach 
z ogrzewaniem podłogowym. Materiał idealnie otacza 
instalację ogrzewania podłogowego co w połączeniu z wysokim 
współczynnikiem przewodzenia ciepła daje rekordowo krótki czas 
nagrzewania powierzchni podkładu.

8

WYGODA I ZDROWIE EKIPY WYKONAWCZEJ

Wylewanie i sztangowanie płynnego jastrychu Agilia Sols A 
odbywa się w zdrowej i naturalnej dla człowieka pozycji (na 
stojąco). Pracownicy nie muszą „zacierać” mieszanki betonowej 
w nieergonomicznej pozycji – skuleni na kolanach.

7

STABILNOŚĆ RECEPTUROWA

Proces produkcyjny i jakość Agilii Sols A są regularnie 
monitorowane w oparciu o zakładową kontrolę produkcji zgodną 
z wymogami normy PN-EN 13813.

11



LAFARGEHOLCIM 2015 • 6

WERSJE WYKONANIA PODKŁADÓW Z PŁYNNEGO JASTRYCHU ANHYDRYTOWEGO

pianka dylata cyjna 
przyścienna

folia izolacyjna 
d=0,2mm

warstwa jastrychu 
anhydrytowego 
Agilia Sols A

pianka dylata cyjna 
przyścienna

folia izolacyjna 
d=0,2mm

płyta izolacyjnawarstwa jastrychu 
anhydrytowego 
Agilia Sols A

Jastrych na warstwie pośredniej to jastrych oddzielony od podłoża nośnego cienką warstwą 

przekładkową – np. folią izolacyjną o grubości 0,2 mm. Wskutek zastosowania warstwy pośredniej 

nie dochodzi do bezpośredniego połączenia jastrychu z  podłożem. W takim przypadku zarówno 

jastrych jak i  podłoże mogą pracować niezależnie od siebie. W takim przypadku zarówno jastrych 

jak i podłoże mogą pracować niezależnie od siebie. Nie generują przenoszenia się wad podłoża na 

warstwy wykończeniowe.

Jastrych na warstwie izolacyjnej, zwany także jastrychem pływającym, to jastrych oddzielony od 

podłoża nośnego warstwą izolacyjną (materiał izolacji termicznej lub/i akustycznej). Na warstwę 

izolacyjną musi być ułożona folia izolacyjna o grubości 0,2 mm. Warstwa jastrychu o dużej sztywności 

wraz z  warstwą izolacji tworzy drgający system poprawiający tłumienie odgłosu kroków, tłumienie 

dźwięków oraz poprawia termoizolacyjność.

JASTRYCH NA WARSTWIE POŚREDNIEJ

JASTRYCH NA WARSTWIE IZOLACYJNEJ (JASTRYCH PŁYWAJĄCY)

1

2
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Jastrych ogrzewany jest jastrychem wykonanym na warstwie izolacyjnej w połączeniu z ogrzewaniem 

podłogowym. Przy projektowaniu i wykonywaniu tego typu podłóg należy uwzglądnić wiele szczegółów 

umożliwiających uzyskanie dobrze funkcjonującego systemu ogrzewania podłogowego. Powinno się 

uwzględnić detale dotyczące konstrukcji, układania i  eksploatacji systemu grzewczego. Jastrych 

ogrzewany musi spełnić wymagania dotyczące jastrychów wykonywanych na warstwie izolacyjnej.

Elementy ogrzewania podłogowego w zależności od przyjętego rozwiązania powinny być:

 } umieszczone w jastrychu z zachowaniem odpowiedniej otuliny;

 } w warstwie izolacji termicznej;

 } w warstwie podbudowy.

Płynny jastrych anhydrytowy Agilia Sols A przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego posiada wiele zalet:

 } wysoki współczynnik przewodzenia ciepła;

 } dzięki ciekłej konsystencji i dużej homogeniczności mieszanki produkt dokładnie „otula” elementy 

ogrzewania podłogowego a dzięki temu szybko się nagrzewa i przenosi ciepło do pomieszczenia;

 } w porwnaniu ze standardowymi jastrychami cementowymi umożliwia ograniczenie wylewanej 

warstwy jastrychu do 30 mm nad przewodami grzewczymi.

Agilia Sols A może być też stosowana jako element systemu podłogi podniesionej, podłogi o zwiększonej 

izolacyjności akustycznej i innych. Szczegółowe informacje dotyczące tych rozwiązań znajdują się na 

stronie www.lafarge.pl lub u naszych przedstawicieli handlowych.

elementy ogrzewania 
podłogowego

pianka dylata cyjna 
przyścienna

folia izolacyjna  
d=0,2mm

płyta izolacyjnawarstwa jastrychu 
anhydrytowego 
Agilia Sols A

konstrukcja podłogi 
podniesionej

pianka dylata cyjna 
przyścienna

folia izolacyjna 
d=0,2mm

warstwa jastrychu 
anhydrytowego 
Agilia Sols A

JASTRYCH NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM3

JASTRYCH NA SPECJALNE KONSTRUKCJE PODŁOGOWE  
TZW. PODŁOGI TECHNICZNE / PODNIESIONE4
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Tabela 1. Przykłady stosowania dla odpowiednich grubości nominalnych i klas wytrzymałości dla podkładów 

nieogrzewanych wykonanych z płynnych jastrychów anhydrytowych na warstwach izolacyjnych. 1)

Kategoria Wykorzystanie Przykłady

q k
kN/m2

(obciążenie 
powierzch-

niowe)

Ω k
kN

(obciążenie 
skupione)

Klasa 
wytrzy-

małości na 
rozciąga-
nie przy 
zginaniu 

wg PN-EN 
13813

Minimalna 
grubość 

podkładu 
[mm]

Minimalna 
wytrzy-

małość na 
rozcią-

ganie przy 
zginaniu 
[N/mm2]

A

A1
Część przestrzeni strychowej nad 
jętkami, nad belkowaniem stropu 
poddasza.

Poddasze nie nadające się do celów 
mieszkalnych, ale dostępne do wysokości 
w świetle 1,80 m.

1,0 1,0 F4 ≥ 35 ≥ 4,0

A2
Pomieszczenia mieszkalne 
i przeznaczone do przebywania 
ludzi.

Pomieszczania o dostatecznym podziale 
poprzecznym obciążeń, pomieszczenia 
i korytarze w budynkach mieszkalnych, 
sale pacjentów w szpitalach, pokoje 
hotelowe wraz z przynależnymi 
kuchniami i łazienkami.

1,5 - F4 ≥ 35 ≥ 4,0

A3 Jak A2, ale bez dostatecznego podziału 
poprzecznego obciążeń. 2,0 1,0 F4 ≥ 50 ≥ 4,0

B

B1

Powierzchnie biurowe, 
robocze, korytarze.

Korytarze w budynkach biurowych, 
powierzchnie biurowe, gabinety 
lekarskie, pomieszczenia oddziałów wraz 
z korytarzami.

2,0 2,0 F4 ≥ 50 ≥ 4,0

B2

Korytarze w szpitalach, hotelach, 
domach starców, internatach, itp., 
kuchnie i pomieszczenia zabiegowe 
wraz z salami operacyjnymi bez sprzętu 
ciężkiego.

3,0 3,0 F4 ≥ 60 ≥ 4,0

B3 Jak B2, jednak ze sprzętem ciężkim. 5,0 4,0 F5 ≥ 55 ≥ 5,0

C

C1

Pomieszczenia, 
sale konferencyjne i powierzchnie 
mogące służyć spotkaniom 
osób (z wyjątkiem kategorii 
wymienionych w punktach 
A, B, D i E).

Powierzchnie zastawione stołami, 
np. izby szkolne, kawiarnie, restauracje, 
jadalnie, czytelnie, pomieszczenia 
recepcyjne.

3,0 4,0 F4 
F5

≥ 65 
≥ 55

≥ 4,0 
≥ 5,0

C2

Pomieszczenia z widownią (stałą), 
np. powierzchnie w kościołach, teatrach 
lub kinach, sale kongresowe, wykładowe, 
sale zebrań, poczekalnie.

4,0 4,0 F4 
F5

≥ 65 
≥ 55

≥ 4,0 
≥ 5,0

C3

Pomieszczenia dostępne bez 
ograniczeń dla odwiedzających, np. 
powierzchnie muzealne, wystawowe itp., 
powierzchnie wejściowe do budynków 
użyteczności publicznej i hoteli, stropy 
podpiwniczonych dziedzińców, po 
których nie odbywa się ruch kołowy.

5,0 4,0 F5 
F4

≥ 55 
≥ 65

≥ 5,0 
≥ 4,0

C4

Powierzchnie przeznaczone na 
zajęcia sportowe i rozgrywki, np. sale 
taneczne, hale sportowe, pomieszczenia 
gimnastyczne i siłownie, sceny.

5,0 7,0 F7 2) ≥ 7,0

C5

Powierzchnie na większe zgromadzenia 
ludzi, np. w budynkach, jak sale 
koncertowe, tarasy i powierzchnie przy 
wejściach, jak również trybuny o stałej 
widowni.

5,0 4,0 F7 
F5

≥ 50 
≥ 55

≥ 7,0 
≥ 5,0

D

D1

Pomieszczenia handlowe

Powierzchnie handlowe do 50 m2 
powierzchni podstawowej w budynkach 
mieszkalnych, biurowych i podobnych.

2,0 2,0 F4 
F5

≥ 50 
≥ 45

≥ 4,0 
≥ 5,0

D2 Powierzchnie w sklepach detalicznych 
i domach towarowych. 5,0 4,0 F5 ≥ 55 ≥ 5,0

D3

Powierzchnie jak D2, jednak 
o podwyższonych obciążeniach 
skupionych ze względu na regały 
wysokiego składowania.

6,0 7,0 F7 2) ≥ 7,0

źródło: DIN 1055-3,DIN 18560-2, Gyvlon 01.2006
1) Warstwa izolacyjna może składać się z jednej lub kilku warstw, przy czym należy zsumować ściśliwość wszystkich warstw. 
2) Przy jednorazowych obciążeniach punktowych wymagane są dodatkowe przeliczenia. 

Tabela typowych zastosowań dla podkładów nieogrzewanych
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Tabela 2. Przykłady stosowania dla odpowiednich grubości nominalnych i klas wytrzymałości dla podkładów ogrzewanych 
wykonanych z płynnych jastrychów anhydrytowych na ogrzewaniu podłogowym. 1)

Kategoria Wykorzystanie Przykłady

q k
kN/m2

(obciążenie 
powierzch-

niowe)

Ω k
kN

(obciążenie 
skupione)

Klasa 
wytrzy-

małości na 
rozciąga-
nie przy 
zginaniu 

wg PN-EN 
13813

Minimalna 
grubość 

podkładu 
[mm]

Minimalna 
wytrzy-

małość na 
rozcią-

ganie przy 
zginaniu 
[N/mm2]

A

A1
Część przestrzeni strychowej nad 
jętkami, nad belkowaniem stropu 
poddasza.

Poddasze nie nadające się do celów 
mieszkalnych, ale dostępne do wysokości 
w świetle 1,80 m.

1,0 1,0 F4 ≥ 40 
≥ 30

≥ 4,0 
≥ 5,0

A2
Pomieszczenia mieszkalne 
i przeznaczone do przebywania 
ludzi.

Pomieszczania o dostatecznym podziale 
poprzecznym obciążeń, pomieszczenia 
i korytarze w budynkach mieszkalnych, 
sale pacjentów w szpitalach, pokoje 
hotelowe wraz z przynależnymi 
kuchniami i łazienkami.

1,5 - F4 ≥ 35 
≥ 30

≥ 4,0 
≥ 5,0

A3 Jak A2, ale bez dostatecznego podziału 
poprzecznego obciążeń. 2,0 1,0 F4 ≥ 40 ≥ 4,0

B

B1

Powierzchnie biurowe, robocze, 
korytarze.

Korytarze w budynkach biurowych, 
 powierzchnie biurowe, gabinety 
lekarskie, pomieszczenia oddziałów wraz 
z korytarzami.

2,0 2,0 F4 ≥ 50 ≥ 4,0

B2

Korytarze w szpitalach, hotelach, 
domach starców, internatach, itp., 
kuchnie i pomieszczenia zabiegowe 
wraz z salami operacyjnymi bez sprzętu 
ciężkiego.

3,0 3,0 F4 ≥ 60 ≥ 4,0

B3 Jak B2, jednak ze sprzętem ciężkim. 5,0 4,0 F5 ≥ 55 ≥ 5,0

C

C1

Pomieszczenia, 
sale konferencyjne 
i powierzchnie, mogące 
służyć spotkaniom osób 
(z wyjątkiem kategorii 
wymienionych w punktach 
A, B, D i E).

Powierzchnie zastawione stołami, np. 
izby szkolne, kawiarnie, restauracje, 
jadalnie, czytelnie, pomieszczenia 
recepcyjne.

3,0 4,0 F4 
F5

≥ 65 
≥ 55

≥ 4,0 
≥ 5,0

C2

Pomieszczenia z widownią (stałą), 
np. powierzchnie w kościołach, teatrach 
lub kinach, sale kongresowe, wykładowe, 
sale zebrań, poczekalnie.

4,0 4,0 F4 
F5

≥ 65 
≥ 55

≥ 4,0 
≥ 5,0

C3

Pomieszczenia dostępne bez ograniczeń 
dla odwiedzających, np. powierzchnie 
muzealne, wystawowe itp., 
powierzchnie wejściowe do budynków 
użyteczności publicznej i hoteli, stropy 
podpiwniczonych dziedzińców, po 
których nie odbywa się ruch kołowy.

5,0 4,0 F5 
F4

≥ 55 
≥ 65

≥ 5,0 
≥ 4,0

C4

Powierzchnie przeznaczone na 
zajęcia sportowe i rozgrywki, np. sale 
taneczne, hale sportowe, pomieszczenia 
gimnastyczne i siłownie, sceny.

5,0 7,0 F7 2) ≥ 7,0

C5

Powierzchnie na większe zgromadzenia 
ludzi, np. w budynkach, jak sale 
koncertowe, tarasy i powierzchnie przy 
wejściach, jak również trybuny o stałej 
widowni.

5,0 4,0 F7 
F5

≥ 50 
≥ 55

≥ 7,0 
≥ 5,0

D

D1

Pomieszczenia handlowe.

Powierzchnie handlowe do 50 m2 
powierzchni podstawowej w budynkach 
mieszkalnych, biurowych i podobnych.

2,0 2,0 F4 
F5

≥ 50 
≥ 45

≥ 4,0 
≥ 5,0

D2 Powierzchnie w sklepach detalicznych 
i domach towarowych. 5,0 4,0 F5 ≥ 55 ≥ 5,0

D3

Powierzchnie jak D2, jednak 
o podwyższonych obciążeniach 
skupionych ze względu na regały 
wysokiego składowania.

5,0 7,0 F7 2) ≥ 7,0

źródło: DIN 1055-3,DIN 18560-2, Gyvlon 01.2006
1) Warstwa izolacyjna pod ogrzewaniem podłogowym może składać się z jednej lub kilku warstw, przy czym należy zsumować ściśliwość wszystkich warstw. 
2) Przy jednorazowych obciążeniach punktowych wymagane są dodatkowe przeliczenia. 

Tabela typowych zastosowań dla podkładów nieogrzewanych
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PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY DO APLIKACJI PODKŁADU PODŁOGOWEGO

Przed przystąpieniem do prac przygotowawczych należy ustalić z osobą zarządzającą budową kwestie:

 } udostępnienia drogi dojazdowej, którą może przejechać betonowóz o masie 30 T;

 } udostępnienia na placu budowy miejsca do rozstawienia pompy do mieszanki anhydrytowej;

 } udostępnienia punktu poboru wody dla celów aplikacji podkładu podłogowego;

 } zabezpieczenia pomieszczeń przed przeciągiem i silnym nasłonecznieniem (zamknięte okna, 

możliwość zamknięcia drzwi lub zasłonięcia drzwi wejściowych kotarą, dyktą lub grubą folią);

 } wyeliminowania źródła kapiącej wody ze stropu (dach nad stropem jest szczelny, strop nad 

wylewanym poziomem jest szczelnie zabezpieczony folią izolacyjną o grubości 0,2 mm – ma to 

szczególne znaczenie w przypadku stropów z elementów prefabrykowanych).

Aplikacja podkładu podłogowego Agilia Sols A

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Dla wszystkich przedstawionych wersji jastrychu przygotowanie podłoża wykonuje się podobnie. 

Jastrych ma konsystencję płynną, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę, aby na przygotowanej 

do wylewania powierzchni nie było szczelin, otworów, zagięć folii itp., które umożliwiłyby wypływanie 

jastrychu. Staranne wykonanie opisanych poniżej czynności pozwala uzyskać odpowiednio 

przygotowane podłoże pod wylewanie podkładu podłogowego Agilia Sols A.

W prezentowanych wersjach jastrychu stosowana jest warstwa pośrednia (folia budowlana o grubości 

0,2 mm), nie dochodzi zatem do bezpośredniego połączenia jastrychu z podłożem, co sprawia, że 

w takim przypadku zarówno jastrych, jak i podłoże mogą pracować niezależnie od siebie. W celu 

zapobiegania powstawaniu naprężeń, jako szczeliny dylatacyjne między jastrychem a pionowymi 

elementami budynku, takimi jak ściany czy słupy, należy stosować elastyczne pianki dylatacyjne 

o grubości od 10 do 25 mm, w zależności od wielkości pomieszczenia, temperatury jastrychu 

(rozszerzalność podkładu) oraz z uwzględnieniem ściśliwości zastosowanego materiału dylatacyjnego.
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Powierzchnia, na której położona jest 

warstwa pośrednia (rozdzielcza), musi 

zostać oczyszczona z zanieczyszczeń  

w  celu uniknięcia uszkodzeń mecha-

nicznych. Większe szczeliny i  rysy 

należy uzupełnić w  celu uzyskania 

w  miarę równej grubości podkładu 

zgodnie z WTORB.

Piankę dylatacyjną w pierwszej kolej-

ności montujemy do ściany, przy po-

mocy stalowych zszywek (tackerów), 

bardzo dokładnie dopasowując ją 

w narożach oraz zabezpieczając przed 

swobodnym odkształceniem.

Powierzchnia przeznaczona pod wylewanie jastrychu musi być czysta, sucha i odkurzona z lekkich 

zanieczyszczeń, a szczególnie z drobin styropianu, które mogą dostać się do mieszanki jastrychowej 

psując jej wygląd końcowy.

 } Zalecane grubości pianki: 

d ≥ 10 mm – dylatacja przyścienna; d ≥ 25 mm – dylatacja wokół słupów, kolumn itp.

 } Minimalną grubość pianki dylatacyjnej przyściennej określamy wg następującej zasady: 

d = ( L × 0,012 × 25 + L × 0,19 ) / 0,7 [mm],  

gdzie L – dłuższy bok pomieszczenia [m], d – grubość pianki [mm].

Jeżeli występuje warstwa izolacji, to należy ją układać w sposób ograniczający tworzenie się pustek 

przy ścianach, przewodach instalacyjnych oraz pomiędzy elementami izolacji. Płyty izolacyjne układać 

w taki sposób, aby wyeliminować klawiszowanie pomiędzy płytami. Izolację należy dobierać zgodnie 

z projektem wykonawczym oraz zaleceniami producenta, które zapewniają odpowiednie parametry 

nośności podkładu. W przypadku użycia styropianu zalecane jest użycie styropianu min. EPS-100. 

Różnice w poziomie podkładu (stropu lub chudego betonu) nie powinny przekraczać 5% czyli 10 mm 

na łacie 2 m.
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Należy tak dopasować płyty izolacji, 

aby uniknąć pustek.

Folię – będącą warstwą rozdzielczą – 

należy ułożyć bez zbędnych zagięć, 

fałd oraz zabezpieczyć jej krawędzie 

przed możliwością wpłynięcia pod nią 

ciekłej mieszanki (zaleca się wykona-

nie co najmniej 10 cm zakładek na sty-

kach folii i  sklejenie brzegów taśmą). 

W przypadku kiedy dylatacja obwodo-

wa nie posiada kołnierza folię wywija-

my na ściany na wysokość 10-15 cm.

Należy dokładnie dopasować folię 

w naroż nikach na styku z pianką dy-

latacyjną.
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Jeżeli w  podłodze będzie umieszczone ogrzewanie 

podłogowe to należy dokładnie przymocować wszystkie 

elementy systemu ogrzewania podłogowego, które 

umieszczone zostaną w warstwie jastrychu anhydrytowego. 

Sposób umocowania powinien uniemożliwić wypłynięcie 

elementów ogrzewania na wierzch podkładu. Mocowanie 

należy wykonać za pomocą np. klipsów systemowych wg 

zaleceń producenta systemu. Projekt instalacji ogrzewania 

podłogowego powinien zapewnić równomierny rozkład 

temperatury całej powierzchni jastrychu.

Po przymocowaniu rur, jeszcze przed zalaniem instalacji 

jastrychem, konieczne jest przeprowadzenie próby 

szczelności instalacji. W  tym celu należy wypełnić rury 

wodą i  utrzymać wymagane przepisami ciśnienie przez 

24  h. Dopiero, gdy jest pewność, że układ jest szczelny, 

możemy przystąpić do wykonania warstwy podkładu. 

Należy zadbać, aby w  trakcie wylewania instalacja była 

wypełniona wodą, zabezpieczy to rurki przed możliwością 

uszkodzenia mechanicznego, powstałego w  wyniku 

chodzenia ekipy wykonawczej.

GRUBOŚĆ WARSTWY JASTRYCHOWEJ

Grubość nominalna jastrychu wynosi:

 } 30 mm do 50 mm – na warstwie pośredniej

 } 35 mm do 65 mm  – na warstwie izolacyjnej

 } 50 mm do 75 mm – na ogrzewaniu podłogowym (grubośc nad przewodem grzewczym, 

w zależności od jego klasy, 30-40mm)

Z uwagi na to, że jastrych musi przyjąć pewne siły rozciągające, podane grubości są wymaganiami 

minimalnymi.  Przy wyznaczaniu grubości jastrychu należy kierować się projektowanymi obciążeniami 

użytkowymi oraz wymogami dotyczącymi okładzin wierzchnich.

Należy zwrócić uwagę czy systemy z termicznymi ekranami aluminiowymi są przystosowane do 

wykonywania jastrychów bez warstwy rozdzielczej.
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PRODUKCJA I KONTROLA JAKOŚCI PRODUKTU AGILIA SOLS A

 } Prowadzona na wytwórni – mieszanie i dozowanie składników sterowane jest komputerowo, 

parametry procesu produkcji zapisane są w bazie danych.

 } Dodatkowo przez pracowników laboratorium pobierane są próbki z  mieszanki jastrychowej, 

których wyniki potwierdzają zgodność produktu z wymaganiami normy PN-EN 13813.

 } Prowadzona na placu budowy, przez laboratorium Lafarge lub aplikatora – badania konsystencji 

i jakości mieszanki jastrychowej.

 } Aplikacja tylko przez doświadczone firmy budowlane po odpowiednim przeszkoleniu.

Agilia Sols A jest produkowana na wytwórni betonu, z komponentów o stałych para metrach. Proces 

dozowania oraz mieszania składników sterowany jest komputerowo, co zapewnia stałą i  wysoką 

jakość produktu. Cały proces produkcji, od momentu mieszania do wbudowania, podlega kontroli 

laboratoryjnej, obejmującej również kontrolę konsystencji na placu budowy.

Gotowa mieszanka jastrychowa trafia na plac budowy w  betonomieszarce w  momencie 

zapotrzebowania. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć problemów ze składowaniem surowców na placu 

budowy oraz z nadmiarem materiału. Zbędne staje się też utrzymywanie dodatkowych kosztownych 

urządzeń na budowie.

Sposób produkcji

Kontrola i zapewnienie jakości
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Hak do przewodu giętkiego z tkaniny Hak do przewodu giętkiego ze skóry

Piłki z gumy gąbczastej do przewodów 
giętkich

Sztanga - Rura wyrównująca aluminiowa 
ø 30 mm, 80 cm, 1 uchwyt

Płaszcz ślimakowy z listwą mocującą 
Rotor ślimakowy sześciokąt

Przewód giętki MF, śr. nom. 50; 40 bar; 
10, 20, 30 lub 40 m 

Złącze MT 50, śr. nom. 50 
Złącze VT 50, śr. nom. 50 

Zacisk przewodowy

Pompa ślimakowa elektryczna

 Szczotka do jastrychów

Narzędzie do przeprowadzania prób 
rozpływu jastrychu

Sztanga - Rura wyrównująca aluminiowa 
ø 30 mm, 150, 220, 300 cm, 2 uchwyty

Stojak niwelatora

Pompa ślimakowa spalinowa

MASZYNY I AKCESORIA NIEZBĘDNE DO WYLEWANIA JASTRYCHU AGILIA Sols A
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HARMONOGRAM PRAC WYKONAWCZYCH

Czas obróbki to okres, w którym mieszanka jastrychowa musi zostać wbudowana od momentu 

rozpoczęcia produkcji.

W określonym czasie muszą zostać wykonane poniższe czynności:

 } wylanie i rozprowadzenie mieszanki jastrychowej w miejscu wbudowania;

 } przesztangowanie – odpowietrzenie mieszanki jastrychowej w  celu odpowiedniego wypozio-

mowania musi się odbyć najszybciej jak to tylko możliwe, jednak nie później niż 15 minut od 

wylania jastrychu w pomieszczeniu.

Uchybienia w tym zakresie spowodują brak osiągnięcia założonych parametrów wytrzymałościowych 

podkładu oraz zakładanej równości nawierzchni. W  przypadku wykonywania powierzchni powyżej 

300  m2 należy zaplanawać proces wylewania mieszanki przez ustalenie działek roboczych 

i dostosowanie liczebności ekip tak, aby zachować minimalny czas odpowietrzenia materiału.

4 godziny

Temperatura obróbki Agilia Sols A

Czas przeznaczony na wbudowanie mieszanki jastrychowej Agilia Sols A

Płynny jastrych anhydrytowy Agilia Sols A można wbudo-

wywać przy temperaturach minimalnych: na zewnątrz 0 °C, 

wewnątrz budynku +  5  °C i  temperaturze maksymalnej 

+  30  ºC zarówno wewnątrz jak i  na zewnatrz budynków. 

Warunkiem koniecznym jest zapewnienie na budowie 

dopływu bieżącej wody.
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W temperaturze 25-30 °C możliwe jest prawidłowe wbudowanie mieszanki, jednak należy 

zabezpieczyć rurociąg oraz pomieszczenia przed nadmiernym nagrzaniem, które powoduje 

pogorszenie pompowalności, znaczny spadek konsystencji mieszanki na wyjściu z rurociągu, oraz 

szybkie wysychanie mieszanki prowadzące do spękania nawierzchni. W takim przypadku zalecane 

jest przesunięcie aplikacji na godziny wieczorne.

Konsystencja mieszanki i sposób jej badania

26 ± 2 cm

Miarą konsystencji jest wielkość roz-

pływu określana za pomocą pierście-

nia umieszczonego na płytce do bada-

nia rozpływu. Wypełniony mieszanką 

jastrychową metalowy pierścień usta-

wiany jest na wypoziomowanej zwil-

żonej wodą płytce rozpływowej, a na-

stępnie energicznie unoszony.

Jeśli na budowie nie jest obecny przedstawiciel laboratorium Lafarge, wykonawca wylewki powinien 

zmierzyć konsystencję produktu z każdej gruszki przed rozpoczęciem pompowania. Konsystencję 

mieszanki należy również zmierzyć przy każdej przerwie w rozładunku trwającej dłużej niż 30 min. 

Jeśli wartość konsystencji nie mieści się w przedziale 24-28 cm, to należy wstrzymać aplikację 

i skonsultować się z działem technologicznym Lafarge. 

Konsystencję odczytuje się mierząc 

średnicę rozpływu w dwóch prostopa-

dłych kierunkach. Zgodnie z wytyczny-

mi technicznymi Lafarge konsystencja 

powinna wynosić 26 ± 2 cm.
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Jedną z ważniejszych czynności przygotowawczych przed rozpoczęciem wylewania płynnego jastrychu 

Agilia Sols A jest kontrola podłoża pod względem możliwości zastosowania produktu. W przypadku 

wykonania wszystkich wersji jastrychu anhydrytowego, każdorazowo należy spełnić poniższe warunki:

 } Powierzchnia przeznaczona pod wylewanie jastrychu musi być czysta, sucha i odkurzona 

z lekkich zanieczyswzczeń, a szczególnie z drobin styropianu, które mogą dostać się do mieszanki 

jastrychowej.

 } Nierówności na warstwie podkładowej powinny być wyrównane zgodnie z wytycznymi odbioru 

robót budowlanych. Odchyłka od poziomu nie większa niż 5%.

 } Powierzchnia, na której położona jest warstwa rozdzielcza, musi zostać oczyszczona w  celu 

uniknięcia uszkodzenia mechanicznego.

 } Jeśli jastrych jest wylewany na ogrzewanie podłogowe, to należy sprawdzić, czy rury ogrzewania 

podłogowego są dobrze przymocowane do podkładu.

Przygotowanie do wylewania jastrychu anhydrytowego Agilia Sols A

Dla osiągnięcia wypoziomowanej i równej powierzchni podkładu jastrychowego Agilia Sols A należy 

nanieść poziomy przy pomocy stojaków niwelacyjnych i niwelatora. Całość przygotowanej powierzchni 

należy sprawdzić pod kątem minimalnych grubości podkładu, oraz zweryfikować poprawność montażu 

i  rozmieszczenia dylatacji. Należy używać reperów wyposażonych w  płaską końcówkę ułatwiającą 

kontrolę poziomu wylewanego jastrychu.
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Technika wylewania Agilia Sols A

Sztangowanie

Należy zawsze wybierać najkrótszą i  najbardziej optymalną drogę dostarczenia Agilii na miejsce 

wbudowania. Należy także zwrócić szczególną uwagę, aby rurociąg nie był miejscowo pozaginany, co 

może powodować zatory w wężach i uniemożliwić przepompowanie mieszanki. Przed przystąpieniem 

do wylewania jastrychu anhydrytowego elementy rurociągu – węże – powinny zostać „nasmarowane” 

odpowiednim środkiem. Lafarge zaleca używanie wody z gipsem, wapnem lub specjalnego preparatu 

producenta pompy. Elementy rurociągu powinny zostać każdorazowo przepłukane i  wyczyszczone 

z  resztek nieczystości. Po zakończonej pracy elementy rurociągu powinny zostać należycie 

wyczyszczone z  resztek jastrychu. Płynny jastrych Agilii Sols  A należy rozkładać na wylewanej 

powierzchni równomiernie, okrężnymi ruchami. Po wylaniu jastrychu do odpowiedniego poziomu 

i usunięciu stojaków niwelacyjnych, należy przeprowadzić obróbkę jastrychu przy pomocy sztang.

Sztangowanie należy przeprowadzić nie później niż 15 min. po wylaniu Agilii Sols  A. W  pierwszej 

kolejności jastrych powinien zostać przesztangowany w jednym kierunku w taki sposób, aby sztangi 

całkowicie zanurzały się w mieszance aż do dotknięcia podłoża. Drugi cykl sztangowania wygląda 

tak samo ale jest wykonywany w kierunku prostopadłym do pierwszego. Trzecie przesztangowanie 

wykonywane jest jedynie na powierzchni jastrychu, bez całkowitego zanurzania sztang. Ilość sztangowań 

zależy od parametrów technicznych i grubości wylewanej warstwy. Nieprawidłowo przeprowadzone 

sztangowanie spowoduje brak osiągnięcia założonych parametrów wytrzymałościowych podkładu 

oraz zakładanej równości nawierzchni.
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Procesy twardnienia w  jastrychu anhydrytowym przebiegają inaczej niż w  jastrychu cementowym, 

dlatego w przypadku płynnego jastrychu Agilia Sols A istnieje możliwość wykonania znacznie większych 

pól dylatacyjnych:

Kształtowanie szczelin dylatacyjnych

Rodzaje szczelin

SZCZELINY DYLATACYJNE BUDOWLI

Wykonane są w nośnych elementach budynku. Te szczeliny muszą zostać zachowane i odzwierciedlone 

w jastrychu dokładnie w tym samym miejscu i w tej samej szerokości.

Powierzchnia ogrzewana – 300 m2 Powierzchnia nieogrzewana – 900 m2

Wszystkie szczeliny dylatacyjne jastrychu muszą być poprowadzone przez całą grubość podkładu, aby 

spełniały swoją funkcję. Dylatacje należy wypełnienić materiałem spoinowym trwale odkształcalnym 

(na co najmniej 5 mm) zgodnie z zaleceniami producenta. Grubość dylatacji powinna zawierać się 

w przedziale 8-10 mm. Szczeliny należy dopasować do geometrii przestrzeni i kształtu okładziny.

Maksymalne wielkości pól dylatacyjnych przy geometrii pomieszczenia zbliżonej do kwadratu:

 } 300 m2 – dla podkładów na ogrzewaniu podłogowym

 } 900 m2 – dla podkładów bez ogrzewania
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SZCZELINY DYLATACYJNE JASTRYCHU TZW. ROZDZIELCZE

Należy zawsze wykonać w miejscu połączenia ze sobą dwóch powierzchni, ogrzewanej i nieogrzewanej, 

oraz pomiędzy pętlami ogrzewania podłogowego.

UWAGA! Jeżeli projekt systemu grzewczego przewiduje dodatkowe szczeliny dylatacyjne, należy je 

uwzględnić w wykonaniu (nie należy usuwać zaprojektowanych dodatkowych szczelin dylatacyjnych). 

W  przypadku obciążeń użytkowych > 1,5 kN/m2 należy na etapie projektowania przewidzieć ew. 

konieczność dyblowania poszczególnych płyt.

DOPUSZCZALNE TEMPERATURY UKŁADANIA PODKŁADU PODŁOGOWEGO

 } Zalecana temperatura układania jastrychu: Tp ≥ 5 °C

 } Uruchomienia ogrzewania podłogowego: Tb ≥ 15 °C

 } Niedopuszczalna w trakcie dojrzewania jastrychu: Tp ≤ 5 °C

Tp – temperatura powietrza 

Tb – temperatura podłoża

SZCZELINY DYLATACYJNE JASTRYCHU

Stosowane są:

 } dla pomieszczeń o długości powyżej 30 m (bez ogrzewania) lub 17 m (z ogrzewaniem)

 } dla przejść pomiędzy pomieszczeniami

 } jeśli stosunek boków pomieszczenia wynosi powyżej 3:1

 } gdy ściany tworzą ostry kąt skierowany do środka pomieszczenia
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 } Począwszy od 3-go dnia pomieszczenie, w którym została wylana Agilia Sols A należy regularnie 

wietrzyć. Uruchomienie wentylacji wewnątrz budynku możliwe jest po upływie 72 godzin od 

momentu wylania Agilii Sols A.

 } Wejście na wylewkę i  kontynuowanie prac jest możliwe po 2 dniach od wbudowania. Pełne 

obciążenie nawierzchni możliwe jest po 28 dniach od wbudowania.

 } Wierzchnią warstwę Agilia Sols A należy pokryć warstwą użytkową. Warstwa wierzchnia może być 

nałożona po wysuszeniu podkładu Agilia Sols A i uzyskaniu odpowiedniej wartości wilgotności 

mierzonej dla temperatury 20 °C i wilgotności 60%.

 } Produkt jest przeznaczony jedynie do stosowania wewnątrz pomieszczeń, gdzie nie przewidziano 

stałego bezpośredniego oddziaływania wilgoci i zwilżania wodą.

 } Świeżo wylaną powierzchnię należy przez pierwsze dwa dni chronić przed:

silnymi przeciągami, 
podmuchami wiatru

bezpośrednim 
nasłonecznieniem

zimnem

zalaniem wodą

Pielęgnacja Agilia Sols A

Szacunkowy czas osiągnięcia średniej wymaganej wilgotności podkładu:

 }  przy grubości warstwy podkładu do 5 cm: 1 cm po 7 dniach;

 }  przy grubości warstwy podkładu powyżej 5 cm: 1 cm po 14 dniach.

Na szacunkowy czas wysychania podkładu wpływają warunki wilgotnościowo-termiczne panujące 

w pomieszczeniu oraz intensywność wietrzenia pomieszczeń.

Przedstawione wyniki bazują na oznaczeniach laboratoryjnych i  mogą służyć do szacunkowego 

określenia wilgotności na placu budowy, dlatego też w celu uzyskania pewności należy każdorazowo 

zmierzyć wilgotność podkładu na placu budowy.

UWAGA! Przed przystąpieniem do prac okładzinowych należy każdorazowo przeprowadzić proces 

wygrzewania zgodnie z zaleceniami Lafarge.

Proces wysychania podkładu Agilia Sols A
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Pomieszczenie z ogrzewaniem podłogowym:

 } Po min. 7 dniach można uruchomić system ogrzewania podłogowego.

 } W  pierwszym dniu należy podnieść temperaturę w  przewodzie doprowadzającym o 5 °C 

w stosunku do temperatury otoczenia.

 } Nagrzewanie w kolejnych dniach odbywa się poprzez podwyższanie temperatury w przewodzie 

doprowadzającym o  5 °C dziennie, aż do osiągnięcia maksymalnej temperatury w  przewodzie 

doprowadzającym równej 50 °C (najwyższą temperaturę utrzymuje się aż do uzyskania przez 

jastrych wilgotności resztkowej).

 } Stygnięcie systemu ogrzewania podłogowego polega na obniżaniu temperatury w  przewodach 

instalacji o 10 °C dziennie, aż podkład osiągnie temperaturę wyjściową.

 } Maksymalna temperatura w przewodzie doprowadzającym nie może przekroczyć 50 °C.

 } Na stronie internetowej www.lafarge.pl znajduje się protokół wygrzewania, który zalecamy wypełnić 

jako dokument potwierdzający prawidłowe wygrzanie podkładu.

Pomieszczenie z ogrzewaniem tradycyjnym (grzejniki na ścianach):

 } Temperatura oddziaływująca na odkrytą powierzchnię jastrychu nie może przekraczać 40 °C.

 } Podczas „dopuszczania pomieszczeń” zalecane jest rozpoczęcie ogrzewania od temperatury 

o 5 °C wyższej niż temperatura otoczenia i podnoszenie temperatury o 5 °C na dobę.

Jeśli w  pomieszczeniu nie ma ogrzewania podłogowego lub tradycyjnego, zalecamy stosowanie 

osuszaczy lub pochłaniaczy wilgoci. Temperatura podłoża w  momencie włączenia ogrzewania 

podłogowego musi wynosić Tb > 15 °C.

Agilia Sols A może być stosowana we wszystkich pomieszczeniach domowych takich jak łazienki, 

kuchnie. Agilia Sols A nie może być natomiast poddawana nieprzerwanemu działaniu wilgoci 

w pomieszczeniach, w których przewidziane są spadki i spływy np. kuchnie przemysłowe, łaźnie, itp.

Z uwagi na podatność wypraw ściennych i podłogowych na bazie anhydrytu na rozmiękanie przy 

ekspozycji na wilgoć zaleca się w miejscach szczególnie podatnych na dostęp i penetrację wilgoci 

stosowanie:

a) podkładów podłogowych na bazie cementu – jako uzupełnienie odpływów podłogowych, przyłączy 

wody

b) przeznaczonych do stref mokrych systemów izolacji powłokowych – zapraw uszczelniających, 

taśm i narożników uszczelniających itp.

W zależności od rodzaju pomieszczenia i nasilenia występowania wody można zastosować różne 

rodzaje izolacji przeciwwilgociowej. Rodzaj izolacji i sposób jej wykonania powinien być opisany i 

rozrysowany w projekcie wykonawczym budynku.

Poniżej podano najczęściej stosowane preparaty w tym zakresie:

Uruchomienie ogrzewania oraz zasady wygrzewania podkładu

Wskazówki dotyczące izolacji przeciwwilgociowej
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SPOSOBY POMIARU

Tolerancja prawidłowo wykonanego podkładu z  jastrychu anhydrytowego powinna być zgodna 

z wytycznymi robót budowlanych w ww. zakresie. Dopuszczalne jest odchylenie 3 mm na łacie 2 m 

w dowolnym miejscu pomieszczenia oraz sumaryczne odchylenie dla pomieszczenia nie większe niż 

5  mm. Prawidłowo zaprojektowany,wykonany i pielęgnowany  podkład podłogowy ASA umożliwia 

wykonanie praktycznie każdej okładziny zewnętrznej. Podkłady podłogowe przed ułożeniem warstwy 

wierzchniej muszą być każdorazowo przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta okładziny oraz 

stosowanej chemii budowlanej. 

Wymogi te w niektórych przypadkach nakładają konieczność zastosowania:

 } szlifowania mechanicznego powierzchni do odsłonięcia zaprawy (rekomendowany  termin 3-14 

dni od momentu aplikacji podkładu)

 } mas wyrównawczych

 } mat odprężających

 } preparatów gruntujących

Podstawowym badaniem podkładu w tym zakresie jest sprawdzenie wilgotności za pomocą higrometru CM

Tabela 4. Sposoby pomiaru wilgotności podkładu Agilia Sols A

Sposób pomiaru

Dopuszczalna maksymalna wilgotność dla wykończenia

przepuszczającego parę wodną
nie przepuszczającego pary wodnej

dla podkładu 
nieogrzanego

dla podkładu 
ogrzanego

Higrometr CM 1,0 0,5 0,3

Zalecenia szczegółowe przed położeniem warstwy wykończeniowej

 } Dyspersje polimerowe – to nowoczesne  produkty wykonane na bazie specjalnych tworzyw 

sztucznych. Są to substancje  elastyczne i bezrozpuszczalnikowe nadające się na wszelkie 

mineralne podłoża, między innymi do jastrychu anhydrytowego. Preparaty te przeznaczone są do 

pomieszczeń chwilowo narażonych na oddziaływanie wody.

 } Masy uszczelniające – to półpłynne poliuretanowe substancje wyprodukowane na bazie żywic 

syntetycznych oraz cementu. Nakładane pędzlem lub pacącienkie warstwy tworzą doskonałą 

powłokę elastyczną, która oprócz zabezpieczenia przed wilgocią, jest również odporna na 

środki chemiczne. Masa nakładana jest w dwóch warstwach ułożonych prostopadle do siebie. 

Dodatkowo stosowane są wzmocnienia izolacyjne w postaci mat z włókien szklanych oraz taśm 

hydroizolacyjnych. Prawidłowo wykonana izolacja z masy uszczelniającej zapewnia stabilną 

ochronę przed negatywnym działaniem wody.

 } Zaprawy hydroizolacyjne – to specjalistyczne substancje, którą stosuje się w celu uszczelnienia 

pomieszczeń o wzmożonym działaniu wody, zarówno stojącej, jak i wody pod ciśnieniem. 

Specjaliści polecają ten produkt jako doskonały materiał do zabezpieczenia zbiorników wodnych, 

a także jako produkt przeznaczony do izolacji przeciwwilgociowej, głównie w strefach mokrych.

Rozpoczęcie dalszych prac z podkładem powinno nastąpić dopiero w momencie osiągnięcia wilgotności 

podkładu zalecanej przez producenta okładzin. (Zalecamy wcześniejsze oznaczenie miejsc, w których 

bezpiecznie możemy wykonać badanie) 
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WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE

Od 4 MPa do 7 MPa (osiągana w zależno-

ści od składu) sprawia, że Agilia nie wyma-

ga zbrojenia.

WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE

Od 20 MPa do około 40 MPa pozwalają 

na zmniejszenie grubości wylewanej war-

stwy – minimalna grubość podkładu na 

warstwie pośredniej izolacyjnej niezwiąza-

nej z podłożem 35 mm (w zależności od 

zastosowanego składu).

 } Klasa C25* F5**

 } Klasa C30* F7**

* klasa wytrzymałości na ściskanie 

określona wg PN-EN 13813

** klasa wytrzymałości na zginanie 

określona wg PN-EN 13813

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNOŚCI 

CIEPLNEJ

λ = 1,8-2,2 [W / m · K]

WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI 

CIEPLNEJ

od ok. 0,012 do ok. 0,015 [mm / m · K]

PRODUKT NIEPALNY

klasa materiału budowlanego A1

GĘSTOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA

2200 ± 100 kg/m3

WPŁYW NA ZDROWIE

Produkt aplikowany i użytkowany zgodnie 

z zaleceniami producenta jest bezpieczny 

dla zdrowia użytkowników budynku, co 

potwierdza Atest Państwowego Zakładu 

Higieny. nr HK/B/0858/01/2013.

CHARAKTERYSTYKA JASTRYCHU AGILIA SOLS A
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Tabela 6. Dane techniczne Agilia Sols A

1.
Klasa wytrzymałości na ściskanie 
wg. PN-EN 13813

C20, C25, C30

2.
Klasa wytrzymałości na zginanie 
wg. PN-EN 13813

F5, F7

3.

Możliwość układania okładzin przy 
wilgotności końcowej (wg. wskazań 
higrometru)

Dla okładzin nie przepuszczających pary 
wodnej, np. drewniany parkiet
– dla podkładu nieogrzanego
– dla podkładu ogrzanego

Dla okładzin przepuszczających parę wodną, 
np. wykładzina podłogowa

 
 

 

0,5%
0,3%

1,0%

4. Współczynnik przewodności cieplnej λ =1,8-2,2 [W / m · K]

5. Palność Niepalny A1

6. Zakres pH dla wilgotnego jastrychu Powyżej 7

7. Gęstość 2200 ± 100 kg/m3

8. Współczynnik rozszerzalności termicznej 0,012-0,015 [mm / m · K]

9. Skurcz i spęczenie
Pęcznienie po 28 dniach twardnienia 
0,19 [mm / m] zgodnie ze sprawozdaniem 
z badań IMMB nr BB/150/08

10. Moduł sprężystości przy zginaniu 15000 MPa

11.
Czas obróbki plastycznej (od momentu 
załadunku w zakładzie produkcyjnym)

Ok. 4 h

12. Możliwość chodzenia po podkładzie
Po min. 2-3 dniach, w zależności od 
temperatury i wilgotności otoczenia

13.
Możliwość obciążania podkładu 
(w warunkach placu budowy)

Po min. 5 dniach

14. Suchość termiczna – dojrzałość warstwy Po 3 tygodniach

15.
Rozpoczęcie ogrzewania przy ogrzewaniu 
podłogowym

Po min. 7 dniach
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NORMY OKREŚLAJĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE AGILII SOLS A 

1. PN-EN 13813 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości 

i wymagania”

2. PN-EN 13454-1 „Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane fabrycznie mieszanki 

na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia. Część 1: Definicje i wymagania”

3. PN-EN 13454-2 „Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane fabrycznie mieszanki 

na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia. Część 2: Metody badań”

4. PN-EN 13892-2 „Metody badania materiałów na podkłady podłogowe. Część  2: Oznaczenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie”

WYTYCZNE WYKONAWCZE

1. „Nowy poradnik majstra budowlanego”, wydawnictwo Arkady Sp. z o.o., 2005, Praca zbiorowa 

pod redakcją Janusza Panasa

PRZEPISY I NORMY
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