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REMONT

fot. TARKETT

Remont pod³ogi mo¿e
mieæ ró¿ny zakres –
od przyklejenia nowego
parkietu po u³o¿enie
ogrzewania pod³ogowego
pod now¹ posadzk¹.
Odnowione pomieszczenie
mo¿na bêdzie u¿ytkowaæ
ju¿ po kilku dniach albo
dopiero po kilku
tygodniach.

POD£OGI

ALEKSANDER REMBISZ

Sposoby na now¹
posadzkê
REMONT POSADZKI
W SALONIE
Choæ trwa³oœæ drewnianych posadzek
jest obliczona na kilkadziesi¹t lat, to nawet w sypialni czy salonie mo¿e dojœæ do
takiego zniszczenia parkietu lub desek,
¿e bêd¹ wymaga³y wymiany. Jeœli pod³oga zosta³a zalana i deszczu³ki parkietu
odspoi³y siê lub jeœli parkietu nie mo¿na
ju¿ odnawiaæ przez szlifowanie i ponowne lakierowanie czy woskowanie, czas
pomyœleæ o wymianie.
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PARKIET Z ODDZYSKU – CZY WARTO?
Stare parkiety z deszczu³ek mocowano do
pod³o¿a lepikami bitumicznymi. Po wielu latach u¿ytkowania niektóre z deszczu³ek
mog¹ byæ odspojone – zw³aszcza tam,
gdzie posadzka by³a zalana wod¹. Posadzka taka podczas chodzenia skrzypi, a szczeliny miêdzy deszczu³kami robi¹ siê coraz
szersze i gromadzi siê w nich kurz. Czy taki parkiet mo¿na prze³o¿yæ? Zazwyczaj nie

warto, bo nie³atwo bêdzie nadaæ mu jednolity wygl¹d, a koszty mog¹ byæ porównywalne z u³o¿eniem nowego. Jeœli z jakiegoœ
powodu zdecydujemy siê jednak na u¿ycie
starych deszczu³ek, to po rozebraniu parkietu trzeba je dok³adnie oczyœciæ z resztek masy bitumicznej. Do przyklejania nale¿y u¿yæ ponownie lepiku do parkietu lub
nowoczesnych klejów do pod³óg.
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POD£OGI

WYMIENIAMY PARKIET... NA NOWY
W starszych domach, w których parkiet
by³ u³o¿ony na lepiku, mamy do wyboru
dwie technologie przygotowania pod³o¿a
pod nowy parkiet: z czêœciowym usuwaniem lepiku i z u¿yciem specjalnego preparatu.
Z czêœciowym usuwaniem lepiku. Do
z grubsza oczyszczonego z lepiku pod³o¿a
przykleja siê cienkie p³yty OSB, które
utworz¹ równe pod³o¿e pod nowy parkiet.
Bez usuwania lepiku. Pod³o¿e z pozosta³oœciami lepiku gruntuje siê specjalnym preparatem rozcieñczonym z wod¹
w zalecanych proporcjach. Preparat
gruntuj¹cy wciera siê intensywnie
szczotk¹ i natychmiast posypuje such¹
zapraw¹ z odpowiednimi modyfikatorami. W wyniku mieszania powstaje warstwa podk³adu gruboœci 2-3 mm, który
– pozostawiony do wyschniêcia na 810 godzin – stanowi pod³o¿e pod kolejne warstwy pod³ogi. Na tak przygotowanym pod³o¿u uk³ada siê cementow¹ wylewkê samopoziomuj¹c¹ gruboœci do
8 mm, do której po kilku dniach mo¿na
przyklejaæ parkiet. Podczas klejenia
parkietu nale¿y pamiêtaæ o pozostawieniu szczelin dylatacyjnych szerokoœci
minimum 10 mm przy œcianach i s³upach. Po u³o¿eniu parkietu ca³oœæ siê
szlifuje, odkurza i przymocowuje listwy
przypod³ogowe, a nastêpnie woskuje
lub lakieruje.

...NA P£YTKI CERAMICZNE LUB GRES
Parkiet w przedpokoju mo¿emy zast¹piæ
p³ytkami gresowymi. W takiej sytuacji
parkiet trzeba zerwaæ, pod³o¿e oczyœciæ

z lepiku (lub kleju), a nastêpnie zagruntowaæ odpowiednim preparatem. Na tak
przygotowanym pod³o¿u mo¿na uk³adaæ
p³ytki ceramiczne, gresowe lub kamienne. Do klejenia nale¿y u¿yæ odpowiedniej
zaprawy klej¹cej.

OGRZEWANIE
POD PARKIETEM
Wybieraj¹c gatunek drewna nale¿y pamiêtaæ o tym by by³o ono jak najbardziej stabilne i by wspó³czynnik skurczy by³ jak najni¿szy. Takie w³aœciwoœci maj¹ egzotyczne,
bardzo twarde i odporne gatunki drewna,
jak jatoba, iroko, merbau czy doussie, ale
tak¿e gatunki krajowe, takie jak akacja czy
d¹b. Posadzkê drewnian¹ uk³ada siê zazwyczaj z desek warstwowych o ma³ej gruboœci. Ma to na celu zapewnienie swobodnego przep³ywu ciep³a i ograniczenie skurczu drewna. Nie sprawdza siê natomiast
drewno lite. Parkiet mo¿na po³o¿yæ jako
pod³ogê p³ywaj¹c¹ lub mocowaæ do pod³o¿a na klej elastyczny, który nie zmienia
swych w³aœciwoœci pod wp³ywem wy¿szej
temperatury.

...NA PANELE
Nienadaj¹c¹ siê do naprawy pod³ogê
z desek mo¿na przykryæ panelami pod³ogowymi. Poniewa¿ stare deski pod³ogowe, zw³aszcza sosnowe czêsto maj¹ nierówn¹ powierzchniê na skutek miejscowego wytarcia, przed u³o¿eniem paneli
nale¿y wstêpnie wyrównaæ te miejsca
szpachlówk¹ do drewna lub uzupe³niaj¹c
ubytki cienkimi paskami p³yty pilœniowej. Nastêpnie nale¿y u³o¿yæ grubsz¹
piankê podk³adow¹ lub p³yty podpanelowe. Pokrycie panelami podniesie poziom
pod³ogi zaledwie o 8-12 mm i po zamontowaniu listwy progowej nie utrudni komunikacji z innymi pomieszczeniami.

OGRZEWANIE POD£OGOWE
POD NOW¥ POSADZK¥
Korzystaj¹c z okazji, jak¹ jest wymiana
warstw wykoñczeniowych pod³ogi, zarówno na stropie drewnianym, jak i na
pod³o¿u betonowym mo¿na u³o¿yæ ogrzewanie pod³ogowe. Jeœli zapadnie taka decyzja, trzeba ograniczyæ ucieczkê ciep³a
w dó³ oraz zastosowaæ takie masy samopoziomuj¹ce, które przy w³¹czonym
ogrzewaniu nie bêd¹ podlegaæ nadmiernym skurczom, inaczej mog³yby przyczyniæ siê do pêkania nowej posadzki. W tym
celu na stabilnym i równym pod³o¿u
uk³ada siê warstwê izolacji termicznej
z p³yt styropianowych o gêstoœci min.
20 kg/m3. Ze wzglêdu na to, ¿e zaprawy
samopoziomuj¹ce zawieraj¹ wodê techno-

REMONT POD£OGI
P£YWAJ¥CEJ
Tak nazywa siê posadzki z paneli pod³ogowych lub desek warstwowych – te naj³atwiej bêdzie po prostu wymieniæ. Po zerwaniu starej posadzki i ewentualnej wymianie g¹bki podk³adowej szybko u³o¿ymy nowe panele lub deski, zw³aszcza gdy
u¿yjemy elementów ³¹czonych bezklejowo. Podobnie jak wokó³ parkietu, musimy pamiêtaæ o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej o szerokoœci 8-10 mm wzd³u¿
wszystkich œcian, s³upów i w progu. Przykryjemy je póŸniej klejonymi do œciany listwami przypod³ogowymi.

Panele pod³ogowe mo¿na uk³adaæ na starej, stabilnej posadce jako pod³ogê p³ywaj¹c¹ uk³adan¹ na
podk³adzie wyg³uszaj¹cym
fot. QUICKSTEP

Panele pod³ogowe zarówno te drewniane jak i laminowane mo¿na ³¹czyæ ze sob¹ za pomoc¹ kleju lub bez
kleju na tzw. zatrzask. W obu przypadkach nie przykleja siê posadzki do pod³o¿a, jest to tzw. pod³oga
p³ywaj¹ca

nowe panele

pianka wyg³uszaj¹ca

stara, stabilna posadzka
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fot. MC BAUCHEMIE

fot. VILLEROY&BOCH

REMONT

OGRZEWANIE POD£OGOWE

fot. LUXBUD

P³ynn¹ izolacj¹ wodoszczeln¹ nale¿y zabezpieczyæ posadzkê oraz wczeœniej wydzielone strefy na
œcianach (w pobli¿u umywalki, pralki, kabiny
prysznicowej itp.)

Ostatni¹ czynnoœci¹ po przyklejeniu p³ytek
ceramicznych jest wype³nienie i zaimpregnowanie, by siê nie brudzi³y i zachowa³y kolor przez
d³ugi czas

logiczn¹, nastêpn¹ warstw¹ musi byæ folia
ochronna PE grub. 0,1 mm. Kolejny etap
to wykonanie podk³adu pod³ogowego.
W salonie – pomieszczeniu suchym –
mo¿na zastosowaæ samopoziomuj¹cy podk³ad anhydrytowy gruboœci 15-60 mm,
w którym zatapia siê instalacjê grzewcz¹.
Ogrzewanie pod³ogowe mo¿na wykonaæ
jako wodne lub elektryczne, ale w przypadku remontowanej posadzki w grê
wchodzi drugi wariant. Ogrzewanie wodne wymaga bowiem zaprojektowania odrêbnej instalacji grzewczej i decyzjê tak¹
podejmuje siê na etapie projektowania
domu lub podczas gruntownej przebudowy instalacji grzewczej.
Na ogrzewaniu pod³ogowym najczêœciej
uk³ada siê posadzkê z p³ytek ceramicznych lub kamiennych. W mniejszym
stopniu sprawdza siê parkiet ze wzglêdu
na w³aœciwoœci izolacyjne drewna. Przed
u³o¿eniem p³ytek pod³o¿e nale¿y zagruntowaæ. Do klejenia nale¿y zastosowaæ kleje cementowe z dodatkiem œrodka uelastyczniaj¹cego. Do wype³nienia spoin nale¿y u¿yæ zaprawy do spoinowania zmieszanej z emulsj¹ uelastyczniaj¹c¹.
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Elektryczne maty grzewcze mog¹ byæ zasilane
jedno- lub dwustronnie. Najczêœciej maj¹ szerokoœæ
30 lub 50 cm i dowoln¹ d³ugoœæ

REMONT POSADZKI
W £AZIENCE
W pomieszczeniach „mokrych” decydujemy siê najczêœciej na pokrycie pod³ogi
p³ytkami ceramicznymi. W ³azience trzeba przedtem szczególnie zadbaæ o szczelnoœæ pod³ogi, aby w razie rozlania woda
nie przedosta³a siê do ni¿ej po³o¿onych
warstw. Jeœli bodŸcem do modernizacji
jest zniszczona i nieestetyczna posadzka
z terakoty, raczej nie próbujmy do niej
przyklejaæ nowej ok³adziny, bo nawet gdy
jest to technicznie mo¿liwe, bo dobrze siê
trzyma, podnios³oby to zbytnio poziom
posadzki. Lepiej zatem skuæ star¹ ok³adzinê, wylaæ renowacyjn¹ masê samopoziomuj¹c¹ i dopiero na tak wstêpnie przygotowanym pod³o¿u uk³adaæ nowe p³ytki.
Je¿eli w ³azience jest wpust pod³ogowy, to
w nowym podk³adzie trzeba ukszta³towaæ
spadki zapewniaj¹ce sp³ywanie wody. Do
kszta³towania spadków stosuje siê zaprawy szybkowi¹¿¹ce. Po ich zwi¹zaniu pod³o¿e trzeba zagruntowaæ, a nastêpnie pokryæ wodoszczeln¹ izolacj¹ podp³ytow¹
(folia w p³ynie, membrana wodoszczelna). Wszystkie po³¹czenia œcian z pod³og¹

musz¹ byæ ponadto zabezpieczone przed
wilgoci¹ taœm¹ uszczelniaj¹c¹ (mocowan¹
na p³ynn¹ membranê wodoszczeln¹).
Mocowanie p³ytek ceramicznych do pod³o¿a mo¿na rozpocz¹æ po 48 godzinach,
stosuj¹c do tego celu odpowiednio przygotowane (gotowe do u¿ycia po wymieszaniu z wod¹) zaprawy klej¹ce.

Wymiana posadzki w ³azience to dobra
okazja do u³o¿enia elektrycznej maty
grzewczej przy wannie lub kabinie
prysznicowej. W ³azience, podobnie jak
w salonie, na wyrównanym pod³o¿u powinno siê pod matê u³o¿yæ p³yty styropianowe i przykryæ je izolacj¹ przeciwwilgociow¹ z folii PE 0,1mm. Na tak
przygotowanych warstwach wylewa siê
cementow¹ masê samopoziomuj¹c¹ i zatapia w niej elektryczn¹ matê grzewcz¹.
W pomieszczeniach mokrych nie mo¿na stosowaæ wylewek anhydrytowych.
Przed u³o¿eniem p³ytek pod³o¿e nale¿y
zagruntowaæ. Do klejenia nale¿y zastosowaæ kleje cementowe o podwy¿szonej
elastycznoœci. W ³azienkach na poddaszu, gdzie czêsto s¹ stropy drewniane,
zakres prac jest podobny, z tym ¿e izolacjê termiczn¹ uk³ada siê na pod³o¿u
z p³yt OSB.

REMONT POSADZKI
W KUCHNI
W kuchniach starych domów s¹ jeszcze
czêsto pod³ogi z desek. Jeœli wolimy
mieæ w kuchni terakotê lub nawet wyk³adzinê PVC, pod³ogê tak¹ trzeba bêdzie usun¹æ – chyba ¿e jest bardzo
sztywna, nie ugina siê i jest pewnie
przymocowana do legarów.

NOWA POSADZKA
BEZ USUWANIA DESEK
Do utworzenia warstwy podk³adowej
pod terakotê czy wyk³adzinê u¿ywa siê
zapraw klejowych oraz siatki wzmacniaj¹cej z w³ókna szklanego. Na deski nak³ada siê warstwê kontaktow¹ ze specjalnej masy zmieszanej z piaskiem, a nastêpnie – po roz³o¿eniu siatki wzmacniaj¹cej – wylewa zaprawê samopoziomuj¹c¹. Obszar w s¹siedztwie zlewozmywaka – zarówno pod³ogê, jak i œciany – warto zabezpieczyæ p³ynn¹ foli¹
wodoszczeln¹. Po dwóch dniach na pod³odze mo¿na mocowaæ p³ytki lub wyk³adzinê PVC imituj¹c¹ kamieñ lub par-
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kiet. Do mocowania p³ytek stosuje siê gotowe zaprawy cementowe
„na trudne pod³o¿a”, a do klejenia wyk³adzin – specjalne kleje do
PVC.

NOWA POSADZKA
PO ROZBIÓRCE POD£OGI
Pod³ogê drewnian¹ w kuchni ca³kowicie rozbieramy i usuwamy równie¿ legary. Poniewa¿ w wyniku tego pod³o¿e bêdzie obni¿one o 810 cm w stosunku do pozosta³ych pod³óg, trzeba czêœciowo wyrównaæ poziom lekkim materia³em wype³niaj¹cym – na przyk³ad twardym styropianem, cienkimi bloczkami z betonu komórkowego lub
keramzytem. Gruboœæ wype³nienia powinna byæ taka, aby po wylaniu 3-4-cm warstwy jastrychu poziomy siê wyrówna³y. Zamiast wylewaæ jastrych, mo¿na zastosowaæ suche p³yty jastrychowe, dostêpne
w handlu z przygotowanym fabrycznie z³¹czem pióro-wpust (gruboœæ p³yty 25 mm) lub jako systemowe rozwi¹zanie oparte na standardowych p³ytach gipsowo-kartonowych gruboœci 12,5 mm. Dostêpne s¹ równie¿ p³yty zespolone z fabrycznym dodatkiem zbitej
warstwy we³ny mineralnej lub z pianki polistyrenowej. Przed u³o¿eniem p³yt jastrychowych na pod³o¿u uk³ada siê foliê budowlan¹ PE
gruboœci 0,2 mm, która spe³nia funkcjê uszczelnienia i zabezpiecza
przed przenikaniem wilgoci. ¯eby przez now¹ posadzkê nie przenosi³y siê dŸwiêki, a p³yty jastrychu mog³y siê swobodnie rozszerzaæ
i kurczyæ, nale¿y pamiêtaæ o pozostawieniu szczelin dylatacyjnych
2-4 cm przy œcianach i s³upach. Szczeliny wype³nia siê paskami we³ny mineralnej lub styropianu. Pod³ogê jastrychow¹ trzeba dodatkowo
zabezpieczyæ emulsj¹ uszczelniaj¹c¹, a krawêdzie na styku œcian i pod³óg – dodatkowo taœm¹ uszczelniaj¹c¹. Na tak przygotowanym podk³adzie mo¿na uk³adaæ wszelkiego rodzaju ok³adziny. W kuchni
oczywiœcie najpopularniejszym wykoñczeniem s¹ p³ytki ceramiczne.

WYRÓWNYWANIE POD£O¯A
Wymagany stopieñ wyrównania pod³o¿a pod nowe wykoñczenie zale¿y przede wszystkim od tego, jaki materia³ ma byæ na nie u¿yty:
I najg³adszego i bardzo równego podk³adu wymagaj¹ wyk³adziny
z PVC i dywanowe oraz p³ytki korkowe.
I równy musi byæ podk³ad pod parkiet klejony i cienkie panele
pod³ogowe.
Pod³o¿em pod nowe posadzki jest najczêœciej beton, ale mog¹ to byæ
równie¿ deski, stary parkiet, twarde p³yty pilœniowe, p³ytki ceramiczne.
Pod³o¿e drewniane. W razie koniecznoœci wyrównania pod³o¿a
drewnianego skuteczne bêdzie przeszlifowanie ca³ej powierzchni
i wype³nienie ubytków mas¹ szpachlow¹. Jeœli jednak pod³oga jest
bardzo nierówna, to szlifowanie nie wystarczy i trzeba zerwaæ ca³e
pod³o¿e i u³o¿yæ nowy podk³ad wyrównuj¹cy.
Terakota. Taka posadzka, jeœli maj¹ byæ na niej u³o¿one p³ytki ceramiczne, najczêœciej nie wymaga dodatkowego wyrównywania,
a ewentualne miejscowe wypuk³oœci lub wg³êbienia zeszlifowuje siê
szlifierk¹ do betonu albo wyrównuje zapraw¹ klejow¹. Jeœli na takim
pod³o¿u zamierzamy u³o¿yæ wyk³adzinê z PVC, konieczne bêdzie
wyrównanie powierzchni cienkowarstwow¹ wylewk¹ samopoziomuj¹c¹, która utworzy g³adki podk³ad.
Pod³o¿a betonowe. Najczêœciej znajduj¹ siê pod star¹ pod³og¹ i dopiero po jej zerwaniu mo¿na oceniæ ich stan. Z regu³y wymagaj¹ odpowiedniego przygotowania. Drobne nierównoœci i pêkniêcia niweluje siê zaprawami szpachlowymi, które nak³ada siê na odkurzone pod³o¿e. Jeœli podk³ad jest bardzo nierówny, konieczne bêdzie u³o¿enie:

REKLAMA

POD£OGI
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fot. HENKEL

fot. ORGANIKA

REMONT

Mata z pianki poliuretanowej uk³adana pod
posadzk¹ izoluje termicznie i akustycznie

wyrównuje go ³at¹, a nastêpnie montuje
p³yty. Nastêpnego dnia mo¿na ju¿ uk³adaæ
na nich panele, parkiet klejony, wyk³adzinê
lub ceramiczne p³ytki pod³ogowe.

WYCISZANIE POD£OGI

I warstwy wyrównuj¹cej z zaprawy cementowej,
I gotowej zaprawy wyrównuj¹cej lub
I suchego jastrychu.
Gruboœæ samodzielnie przygotowanej wylewki wyrównuj¹cej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 3 cm. Cieñsza warstwa niezwi¹zana ze starym pod³o¿em mo¿e bowiem pêkaæ i kruszyæ siê. Dlatego w ten sposób
wyrównuje siê jedynie takie pod³o¿a, których poziom trzeba znacznie podwy¿szyæ.
Gotowe zaprawy wyrównuj¹ce mo¿na nak³adaæ warstw¹ gruboœci ju¿ od 3 mm. Pod³o¿e trzeba wczeœniej zagruntowaæ preparatem zwiêkszaj¹cym przyczepnoœæ i zabezpieczaj¹cym przed zbyt szybkim odci¹ganiem wody. Cienkie wylewki gruboœci 310 mm wykonuje siê z samorozlewnych zapraw, co eliminuje koniecznoœæ ich poziomowania i zacierania. Warstwy wyrównuj¹ce o wiêkszej gruboœci wykonuje siê natomiast z gotowych zapraw grubowarstwowych uk³adanych w tradycyjny sposób – na
listwach poziomuj¹cych i z zacieran¹ powierzchni¹. Wszystkie rodzaje wylewek wyrównuj¹cych, na których ma byæ u³o¿one
wykoñczenie drewniane lub z materia³ów
drewnopochodnych, musz¹ przedtem wyschn¹æ (wilgotnoœæ < 3%). Proces ten mo¿e
trwaæ nawet kilka tygodni. Alternatyw¹ jest
zastosowanie p³yt gipsowo-w³óknowych
u³o¿onych na suchej podsypce wyrównuj¹cej. Na starym pod³o¿u rozsypuje siê specjalny granulat warstw¹ gruboœci do 1 cm,
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Podczas remontu pod³ogi warto zadbaæ o jej
wyciszenie. Najbardziej dokuczliwe s¹ zazwyczaj ha³asy przenikaj¹ce przez strop,
czyli konstrukcjê, na której opiera siê pod³oga. Odg³os kroków, uderzenia w œcianê
lub pod³ogê, wibracje urz¹dzeñ domowych
to tzw. dŸwiêki materia³owe, które przenosz¹ siê przez elementy konstrukcyjne domu
– œciany, stropy, rury instalacyjne. Rozchodzenie siê dŸwiêków mo¿na ograniczyæ lub
ca³kowicie wyeliminowaæ uk³adaj¹c elastyczne warstwy poch³aniaj¹ce drgania lub
przez nadanie konstrukcji stropowej mo¿liwie du¿ej masy powierzchniowej. Ograniczeniem jest czêsto noœnoœæ stropu. W domach mieszkalnych przyjmuje siê, ¿e masa
powierzchniowa stropu zapewniaj¹ca dostateczn¹ ochronê przed przenoszeniem siê
dŸwiêków materia³owych to nie mniej ni¿
350 kg/m2. Znacz¹ce ograniczenie przenikania ha³asów przez strop mo¿na uzyskaæ
uk³adaj¹c na nim warstwê izolacji akustycznej obci¹¿onej jastrychem p³ywaj¹cym. Jako materia³ wyciszaj¹cy stosuje siê:
I specjaln¹ odmianê miêkkiego styropianu (tzw. stop krok) gruboœci 33 mm,
I we³nê mineraln¹ gruboœci 5 cm,

SPOSOBY NA
ZA WYSOKI POZIOM
Ka¿dy z powy¿ej opisanych sposobów
wyciszenia stropu ma jedn¹ wadê –
znacznie podnosi poziom pod³ogi. Najcieñszy zestaw materia³ów (p³yta gipsowo-w³óknowa i izolacyjna pianka polietylenowa) podnosi poziom pod³ogi co
najmniej o 3,5 cm plus gruboœæ warstwy
wykoñczeniowej. Zastosowanie innych
materia³ów podwy¿szyæ mo¿e posadzkê
ponad 10 cm. Dlatego w sytuacjach, gdy
z ró¿nych wzglêdów nie mo¿na pozwoliæ sobie na tak znaczn¹ zmianê, pozostaje u³o¿enie posadzki p³ywaj¹cej na
warstwie t³umi¹cej dŸwiêki. Pod³ogê
mo¿na wtedy pokryæ panelami lub klejonymi deskami pod³ogowymi ³¹czonymi na pióro i wpust. £¹cznie z warstw¹
izolacji akustycznej podwy¿szy siê wtedy nie wiêcej ni¿ o 1,5-2,5 cm, a wiêc
gdy usuwamy stary parkiet drewniany,
praktycznie utrzymamy poziom pod³ogi
na dotychczasowej wysokoœci. Izolacja
akustyczna bezpoœrednio pod posadzk¹
nie pe³ni swojej funkcji tak dobrze jak
izolacja pod masywnym jastrychem,
a p³ywaj¹ce pokrycie nie t³umi wystarczaj¹co odg³osu kroków, przesuwania
mebli lub uderzeñ od upadaj¹cych przedI
miotów.

Betonow¹ wylewkê mo¿na zast¹piæ tzw. suchym jastrychem uk³adanym z p³yt gipsowo-w
w³óknowych
fot. RIGIPS

Zaprawy samopoziomuj¹ce przygotowuje siê
mieszaj¹c w odpowiednich proporcjach such¹ zaprawê z wod¹ i wylewa siê na pod³o¿e, które chcemy wyrównaæ

I maty ze spienionego polietylenu gruboœci 1,5 cm b¹dŸ z pianki poliuretanowej
gruboœci 5 mm,
I impregnowane miêkkie p³yty pilœniowe
gruboœci 2,5 cm.
Jastrych p³ywaj¹cy wylewany na mokro
mo¿na zast¹piæ tzw. suchym jastrychem
z p³yt gipsowo-w³óknowych. P³yty gipsowo-w³óknowe gruboœci 25 mm uk³ada siê
na izolacji akustycznej z zachowaniem
dylatacji od œcian. Po³¹czenia wzmacnia
siê klejem i wkrêtami. Suchy jastrych jest
natychmiast gotowy do u³o¿enia dowolnego pokrycia.

