
1. Rodzaje powłok

Powierzchniowe usztywniacze do podłóg betonowych mogą być stosowane w celu poprawy właściwości 
powłok podłogowych na bazie spoiw hydraulicznych, bez względu na to, czy monolityczne powłoki są 
wykonywane bezpośrednio na betonie odpornej podłogi, czy też na powłokach składających się z warstw 
betonu komplementarnego, niezależnie od tego, czy są one przystosowane do przylegania do lub 
odłączyć od podłoża oporowego, w którym to przypadku są one określane jako nieprzylegające powłoki.

W przypadku powłok monolitycznych utwardzacz nawierzchniowy nakłada się przez opylanie na odporną 
podłogę, gdy beton jest jeszcze świeży. W tych warunkach powłoka podłogowa, na której wbudowany 
jest utwardzacz, staje się integralną częścią odpornej podłogi.

W przypadku powłok składających się z podatnej warstwy betonu, przylegających lub nieprzylegających, 
po stwardnieniu odpowiedniego betonu należy na twardą podłogę nanieść warstwę betonu o grubości 
co najmniej 50 mm. Następnie utwardzacz powierzchniowy nakłada się na tę warstwę betonu, pozostając 
świeżą.

2. Wstępne przygotowanie nawierzchni

2.1 Podłogi naziemne

Przed wykonaniem nawierzchni należy wziąć pod uwagę sytuację dotyczącą geologicznej morfologii 
gleb, kontroli jednorodności, kawitacji podziemnych, sytuacji hydraulicznej itp., Biorąc pod uwagę 
zapobieganie ewentualnym okazjonalnym lub różnicowym osadom.

2.1.1 Zagęszczanie

Po testach skrzynia wykonywana jest w "tout-venant", do wykonania przez wyspecjalizowany personel. 
Powinien być równomiernie zagęszczony i wyrównany zgodnie z zamierzonym rodzajem wykonania. Gdy 
tylko jest to możliwe, należy przeprowadzić testy "płytka" lub "troxller" w celu określenia "proctor" gruntu, 
który z kolei związany z rodzajem zamierzonego zastosowania podłogi, wyznaczy grubość łopatki 
sprężającej , która może wynosić od 12 do 30 cm.

2.1.2 Pręty transferowe (śruby)

Jednym z najważniejszych czynników przy projektowaniu posadzki przemysłowej jest rozkład obciążeń na 
nawierzchni. W tym sensie wskazane jest, w miarę możliwości, stosowanie prętów przenoszących (śrub), 
ponieważ są one niezbędne, aby umożliwić ruch między różnymi płytami betonowymi. Do tego dochodzą 
dodatkowe korzyści wynikające z możliwego zmniejszenia grubości betonu i zmniejszenia szybkości 
stosowania włókien metalowych, co zapewnia znaczną oszczędność kosztów pracy.

Zwracamy również uwagę, że za pomocą pasków przenoszących eliminujemy efekt "piano", czyli 
dekompensację między dwiema płytkami w ich liniowości.

2.2 Ground Flooring and Lages

2.2.1 Włókna metalowe

Ostrze sprężające należy wzmocnić metalowym wzmocnieniem (siatka elektrodowa lub żelazo 
wzmocnione) lub włóknami metalicznymi dozowanymi w betonie w proporcjach między 20 a 40 kg / m3 
betonu, w celu zwiększenia przyrostów Odporność na �eksotrony (patrz karty danych).

2.2.2 Włókna polipropylenowe

Kolejnym czynnikiem o zasadniczym znaczeniu jest stosowanie włókien polipropylenowych, szczególnie 
w niesprzyjających warunkach, szczególnie podczas upałów. Włókna te znacznie zmniejszają pękanie lub 
mikropęknięcia spowodowane ostatecznym odsunięciem matrycy betonowej (patrz arkusz danych).

3. Warunki, które musi spełniać beton

Gdy pożądane jest wykonanie monolitycznej podłogi, beton podłogi powinien mieć następujące cechy:

• spełniać wymagania projektu strukturalnego; • mieć dawkę spoiwa od 300 do 400 kg cementu na metr 
sześcienny betonu; • mieć konsystencję równoważną obniżeniu w próbie stożka Abramsa od 8 do 12 cm 
(do 15 cm w przypadku pompowanego betonu); • być produkowane z cementu typu I.

Kiedy pożądane jest wykonywanie powłoki klejowej, należy zapewnić, aby beton z warstwy uzupełnia-
jącej miał minimalne odsunięcie, aby ułatwić przyleganie do betonu już stwardniałej podłogi. Beton 
stosowany w wykonaniu warstwy uzupełniającej musi spełniać następujące wymagania:

• mieć dawkę spoiwa od 300 do 400 kg cementu na metr sześcienny betonu; • być wykonane z kruszywa 
tak grubego, jak to możliwe, ale ich maksymalny wymiar nie może przekraczać 1/3 grubości nakładanej 
warstwy betonu; • mieć tak niską dawkę wody, jaka jest kompatybilna z mediami zagęszczającymi 
dostępnymi na miejscu; • w przypadku próbek do badań wykonanych za pomocą odlewu ciśnieniowego, 
średnia wartość naprężenia zrywającego ściskanie, skorygowana o wymiary części badanych, co najmniej 
30 MPa.
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Achociaż w powłokach nieprzywierających charakterystyka betonu z warstwy uzupełniającej nie ma tak 
dużego wpływu na zachowanie się powłoki, jak w poprzednim przypadku, zaleca się, w miarę możliwości, 
w przygotowaniu tego betonu powyższe wymagania dotyczące betonu do nakładania w powłokach 
przyczepnych.

Warunki, które musi spełnić konkret, są jedynie orientacyjne i opierają się na naszym doświadczeniu. 
Producenci betonu mogą proponować betony o różnych właściwościach i zadowalającej jakości

4. Zastosowanie utwardzacza SIBLAND

Miejscowe nakładanie utwardzacza powierzchniowego do powłok betonowych, zarówno monolityc-
znych, jak i niemolitarnych, należy przeprowadzić w następujący sposób:

1. Regulacja powierzchni powłoki natychmiast po umieszczeniu betonu. 2. Nakładanie przez odkurzanie 
pierwszej warstwy utwardzacza powierzchniowego natychmiast po zniknięciu wody z betonu. Czas 
wymagany do wykonania tej operacji, który zależy od składu betonu, jego stosunku woda / cement, 
temperatury otoczenia i wilgotności terenu, pozostaje w gestii aplikatora. Ilość produktu, który ma zostać 
wprowadzony do tej pierwszej warstwy, powinna wynosić około 2/3 całkowitej ilości, która ma być 
nakładana (patrz arkusze danych). 3. Wykonanie mechanicznego skalowania na całej powierzchni, aby 
zapewnić wbudowanie utwardzacza w podłogę. 4. Nakładanie proszku drugiej warstwy, która będzie 
zawierać pozostałą ilość utwardzacza, 30 do 60 minut po zakończeniu poprzedniej operacji. 5. Wykonanie 
nowego ręcznego nacinania w celu zapewnienia wbudowania drugiej warstwy utwardzacza w 
wykładzinę podłogową. 6. Wykonywanie w regularnych odstępach czasu nowych operacji trasowania 
powierzchni powłoki aż do jej pełnego utwardzenia. Czynności te należy wykonać natychmiast po 
wyschnięciu powierzchni powłoki, a odstęp czasowy między nimi zmienia się w zależności od charaktery-
styki betonu i temperatury oraz temperatury i wilgotności powietrza w miejscu. 7. Po wykończeniu ważne 
jest nałożenie membrany utwardzającej SIBCURING (patrz karta danych technicznych), co pozwoli uniknąć 
przedwczesnego odwodnienia betonu i wynikających z tego mikropęknięć.

5. Stawy

5.1 Połączenia dylatacyjne

W powłokach monolitycznych należy przewidzieć złącza kompensacyjne zgodnie ze szczelinami 
dylatacyjnymi konstrukcji budynku. Zasada ta może zostać uchylona w przypadku parteru, na którym 
podłoga podłogi jest całkowicie odłączona od konstrukcji budynku. Na podłogach z warstwą z betonu 
zbrojonego, niezależnie od tego, czy są one przylegające, należy zastosować dylatacje zgodnie z 
podłogami, na których mają być wykonywane pokrycia.

W przypadku nieprzylegających powłok dodatkowe złącza kompensacyjne powinny być stosowane 
wyłącznie wtedy, gdy powłoka może podlegać odpowiednim ruchom pochodzenia termicznego lub gdy 
występuje znaczna zmiana sztywności nośnika (na przykład w przejściu ze sztywnego nośnika do 
sprężysty nośnik).

We wszystkich przypadkach złącza kompensacyjne muszą być wypełnione masami uszczelniającymi, a 
przy ich stosowaniu powinny być zgodne ze wskazaniami odpowiedniego producenta i wymaganiami 
odpowiedniego dokumentu zatwierdzenia.

5.2 Zwrotne połączenia

Połączenia retrakcyjne mają na celu koncentrację pęknięć w wyniku wycofania betonu w wcześniej 
zde�niowanych miejscach.

W przypadku powłok monolitycznych, w przypadku źle skonstruowanych parterów należy wykonać 
połączenia retrakcyjne. Jego lokalizacja musi być taka, aby pozwalała na podzielenie nawierzchni na panel 
o kształcie kwadratu, w miarę możliwości, o powierzchniach od 30 do 50 m2 i boku nieprzekraczającym 8 
m. Połączenia te, które muszą być również wykonywane w obrysie wyłaniających się elementów 
konstrukcji, muszą być wykonywane mechanicznie w ciągu 3 dni od wykonania powłoki, mieć szerokość 
około 3 mm i głębokość od 1/4 do 1 / 3 grubości podłogi. W przypadku monolitycznych powłok 
nakładanych na posadzki konstrukcyjne wykonanie tych złączy będzie w zasadzie możliwe do wykonania, 
ale nie może być wykonane bez zgody projektanta.

W przypadku powłok z dodatkową warstwą betonu, połączenia retrakcyjne o takich samych właściwości-
ach jak te, o których mowa powyżej, należy zapewnić w taki sposób, aby podzielić obszar powłoki na 
panele możliwie jak najwięcej kwadratów, z obszarami pomiędzy 30 i 50 m2 i bez strony. powyżej 8 m. Te 
połączenia muszą być również wykonane w zarysie elementów budowlanych.

5.3 Zlecenia zewnętrzne

Można również zastosować złącza rozdzielające, w których interesująca jest cała powierzchnia powłoki, 
ilekroć pożądane jest oddzielenie istniejących elementów konstrukcyjnych.

5.4 Tablice egzekucyjne

Gdy tylko jest to możliwe, cała powierzchnia powłoki musi być uruchomiona jednorazowo, aby uniknąć 
tworzenia się ruchomych stawów. Jednak, gdy nie jest to możliwe, to
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