
Im lepsza podstawa podłogi, tym łatwiej uzyskać dobry wynik z gotową 
podłogą. Układanie podłogi jest o wiele łatwiejsze, jeśli podłoga podstawowa 
jest równa i ważne jest, aby podłoga podstawowa była solidna i trwała dla 
trwałości podłogi. Na nowych piętrach dość łatwo jest upewnić się, że wymagan-
ia są spełnione, ale przygotowanie powierzchni może być konieczne na starych 
podłogach.
Na starych podłogach, gdzie wilgoć kapilarna może stanowić problem lub 
podstawa podłogi jest zużyta i zniszczona, konieczne może być podjęcie 
specjalnych środków ostrożności. Zwłaszcza, gdy podstawa podłogi jest zbyt 
miękka lub występują problemy z wilgocią kapilarną.
Większość cementowych jastrychów i cementów anhydrytowych to dobre 
podstawy podłogowe dla naszych systemów podłogowych. Stropy powinny być 
instalowane z pianką, która oddziela podłogi od ścian. To samo dotyczy kabli i 
innych przedmiotów lub wkładek wychodzących z podłogi.

1. 1. Zastosowanie anhydrytowej bazy podłogowej.
2. Pęknięcia są otwarte.
3. Słabe punkty można wzmocnić siatką.
4: Pęknięcia naprawione mieszanką podkładu epoksydowego i piasku oraz 
wzmocnienie stalowymi prętami.

Podłoże powinno mieć minimalną wytrzymałość na rozciąganie 1,5 Mpa./15 N / 
mm2 Podstawa musi być wizualnie sucha z maksymalną zawartością wilgoci 4% 
bez możliwości zwiększenia wilgoci przez kapilarność.

Chroń wszystko, co grozi plamami i umieść paski piankowe wokół przedmiotów 
wychodzących z podłogi i wzdłuż ścian. Szczególnie, gdy używasz samo-
poziomujących się nakładek, upewnij się, że nie ma dziur wzdłuż ścian lub 
wkładek w podłodze, gdzie materiał może uciec. Może to powodować różnice 
kolorów i niższe plamy na podłodze. Powierzchnia musi być czysta, wolna od 
kurzu, tłuszczu i zgodna z żadnymi luźnymi cząstkami i dezagregowanymi 
obszarami. Aby zapewnić dobrą przyczepność, podłogę należy oszlifować i 
odkurzyć. Podłoga musi być płaska i pozioma. Pęknięcia w fundamencie muszą 
zostać naprawione. Słabe podstawy, które nie mogą wytrzymać ruchów powłoki, 
muszą zostać usunięte i przywrócone. Można tego dokonać, używając cięcia 
otwartych pęknięć i wypełnienia porów podkładem epoksydowym i suchego 
drobnego piasku.
Powierzchnia musi być szlifowana szorstkim metalem lub co najmniej 50-ziar-
nistymi diamentami żywicznymi, aby otworzyć pory lub śrutować, a następnie 
odkurzyć.
Roller nałożyć Epoxy Primer i rozprowadzić dywan z piasku nad podłogą. Można 
to zrobić zaraz po naprawie pęknięć. Naprawy pęknięć w podstawie nie 
wymagają wysychania, jeśli są wykonane z tego samego materiału epoksydowe-
go. Naładować agregaty o grubości 1-2,5 mm i pozostawić do wyschnięcia. Czas 
schnięcia zależy od warunków pogodowych, może trwać do 24 godzin. Odkur-
zacz / szczotka do usuwania nadmiaru kruszyw.
Siatkę można włączyć do podkładu, aby uniknąć przenoszenia pęknięć z 
podłoża. Upewnij się, że nie ma pęcherzyków i że siatka jest dobrze wbudowana 
w podkład. Na zdjęciu po prawej stronie znajduje się przykład dobrze przygot-
owanej powierzchni z jednolitym, piaskowym dywanem. Piasek musi być 
równomiernie rozłożony i pozbawiony "martwych" miejsc.
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