Podłoga na poziomie,
czyli o idealnym podkładzie

Na polskim rynku dostępne są trzy podstawowe typy wylewek: najprostsza z betonu półsuchego, bardziej
zaawansowana z jastrychu cementowego oraz nowoczesna wylewka anhydrytowa. Produkty te różnią się zarówno
składem i sposobem aplikacji, jak i ceną oraz trwałością.

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ
Podkład z betonu
półsuchego

Podkład z jastrychu
cementowego

Podkład z jastrychu
anhydrytowego

Produkcja

Brak kontroli
parametrów mieszanki

Stałe parametry produktu

Jakość składników i ich
proporcje pod stałą kontrolą

Konsystencja

Półsucha

Płynna

Płynna

Grubość podkładu

7-9 cm

Ok. 5 cm

Przy ogrzewaniu podłogowym:
ok. 50 mm
Bez ogrzewania: ok. 35 mm

Poziomowanie

Konieczność ręcznego
Właściwości
wykończenia powierzchni samopoziomujące

Właściwości
samopoziomujące

8-12 MPa
<1 MPa
<1

20 MPa
<3 MPa
>1

25 MPa
<5 MPa
>1,5

Współczynnik
przewodności cieplej

λ = ok. 1,0 [W/mK]

λ = ok. 1,6 [W/mK]

λ = ok. 2,0 [W/mK]

Czas aplikacji
(powierzchnia 150 m2)

2 dni

6 godzin

4 godziny

Powierzchnie
dylatacyjne

Pola dylatacyjne
o wymiarach nie
wiekszych niż 30m2

Pola dylatacyjne o
wymiarach nie większych
niż 40m2

Powierzchnie bez dylatacji:
- z ogrzewaniem: do 300 m2
- bez ogrzewania podłogowego:
do 900 m2

Zbrojenie

Najczęściej
siatkami stalowymi
150x150x3mm

Zbrojenie
przeciwskurczowe
bezpośrednio w mieszance

Nie wymaga zbrojenia

Ograniczenia
zastosowania

Wymaga wzmocnienia
przy układaniu parkietu,
innych okładzin
drewnianych i płytek
ceramicznych 40x40cm

Spełniający podstawowe
wymagania

Brak ograniczeń

Ogrzewanie podłogowe

Bardzo długi czas
nagrzewania

Spełniający podstawowe
wymagania

Czas nagrzewania dwukrotnie
krótszy od standardowego podkładu

Cecha

Wytrzymałość:
- na ściskanie
- na zginanie
- na odrywanie

Zdaniem eksperta najlepszy wybór to:
Podkład anhydrytowy, który wypiera tradycyjne metody wykonywania wylewek. Choć jego cena jest wyższa, inwestorzy
otrzymują wysokiej jakości produkt z parametrami potwierdzonymi badaniami i certyfikatami. Wysoka przewodność
cieplna i doskonałe właściwości samopoziomujące czynią z podkładu anhydrytowego lidera wśród wylewek
stosowanych w ogrzewanych podłogach.
dr hab. inż. Jacek Selejdak

Poznaj zalety wylewki Agilia Sols A
Ten nowoczesny i samopoziomujący podkład powstaje na bazie anhydrytu – syntetycznie uzyskiwanego siarczanu
wapnia. Inna, często spotykana nazwa produktu to „jastrych anhydrytowy”. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom
wylewka anhydrytowa Agilia Sols A jest coraz częściej wybieranym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku ogrzewania
podłogowego.

Ciepło

Wygoda

Oszczędność

Jakość

Trwałość

Ekologia

Dzięki dokładnemu otoczeniu
instalacji grzewczej oraz
równomiernemu rozkładowi
temperatury na powierzchni
wylewka zapewnia bardzo szybkie
nagrzewanie pomieszczeń.

Gotowa, płynna wylewka ułatwia
uzyskanie równej i gładkiej
powierzchni bez ręcznego
poziomowania. Szybkie schnięcie
pozwala na kontynuowanie
prac już po 4 dniach.

Mniejsza grubość wylewki
minimalizuje zużycie produktu, 
a łatwa aplikacja przyśpiesza prace
wykonawcze (3 osoby = 1000 m²
powierzchni dziennie).

Dzięki wysokiej wytrzymałości
mechanicznej (20MPa-40MPa)
wylewka nie wymaga zbrojenia.
Zwiększona elastyczność eliminuje
nawet konieczność wykonania
większości dylatacji.

Powstawanie wylewki jest regularnie
kontrolowane zgodnie z wymogami
normy PN-EN 13813. O jakości
produktu zaświadcza Lafarge
– światowy lider w produkcji
materiałów budowlanych.

Dobre przewodnictwo cieplne
wylewki pozwala zmniejszyć zużycie
energii, przez co chroni się środowisko
naturalne i jego ograniczone zasoby.

Uniwersalność

Wylewka nadaje się do stosowania
zarówno przy małych, prywatnych
inwestycjach, jak i przy dużych,
komercyjnych realizacjach (nawet 
do kilku tysięcy m2 powierzchni).

Twoja Solidna Ekipa to:

Skorzystaj z pomocy rzetelnych wykonawców, rekomendowanych
przez Lafarge. Dostarczą wylewkę Agilia Sols A i wykonają podkład, 
a ich profesjonalizm i doświadczenie zagwarantują najlepsze efekty.
Firma Lafarge bierze pełną odpowiedzialność za wykonaną inwestycję.
Przekonaj się sam i poleć znajomym! 
Więcej informacji na: www.solidnaekipa-lafarge.pl 

