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P
od ło ga prze my sło wa to je den z waż niej szych ele men tów

za da nia in we sty cyj ne go de ter mi nu ją cy funk cjo no wa nie

za kła du prze my sło we go, ma ga zy nu czy su per mar ke tu.

Wła ści wy wy bór tech no lo gii oraz ma te ria łów jest wa run -

kiem ko niecz nym pra wi dło wej eks plo ata cji i użyt ko wa nia bez na -

praw i re mon tów przez okres kilku dziesięcioleci. Aby po sadz ka

była trwała, po win na wy kaz y wać wy so kie pa ra me try wy trzy ma ło -

ścio we, wy so ką od por ność na ście ra nie i na ude rze nia, du żą twar -

dość, szczel ność oraz rów ność. W więk szo ści przy pad ków (po -

nad 80%) inwestor de cy du je się na be to no wą po sadz kę pły wa ją cą

„na grun cie” w tech no lo gii DST (Dry Sha ke Top ping). Po le ga ona

na roz ło że niu oraz me cha nicz nym wtar ciu mi ne ral nej su chej po syp -

ki utwar dza ją cej w jesz cze niestward nia ły be ton pły ty kon struk cyj -

nej. Po zwią za niu, po syp ka oraz be ton pły ty two rzą mo no lit, w któ -

rym utwar dzo na stre fa przy po wierzch nio wa jest od po wie dzial na

za prze nie sie nie ob cią żeń eks plo ata cyj nych, zwią za nych z użyt ko -

wa niem. Ja kość su chych po sy pek utwar dza ją cych ma de cy du ją cy

wpływ na trwa łość po sadz ki.

Fir ma CEM COM POL SKA ofe ru je sys tem ma te ria łów

(tabela 1) nie zbęd nych do wy ko na nia przy po wierzch nio wej

stre fy prze my sło wej pod ło gi be to no wej w tech no lo gii DST.

Po syp ki utwar dza ją ce SEM DUR cha rak te ry zu ją się nie prze cięt ną

szczel no ścią i bar dzo wy so ki mi pa ra me tra mi tech nicz ny mi (ta be la 2).

Dzię ki za sto so wa niu wy so ko ga tun ko wych ni sko al ka licz nych ce -

men tów i wy se lek cjo no wa nych twar dych wy peł nia czy kwar co wych,

syn te tycz nych i elek tro ko ru ndo wych po syp ki – SEM DUR H2, H3,

AC za kwa li fi ko wa no do naj wyż szej kla sy od por no ści na ście ra nie,

tzw. kla sy spe cial AR 0,5 wg PN -EN 13813 (max. głę bo kość śla du

wy tar cia przy 2850 ob ro tach urzą dze nia te stu ją ce go wy no si

50 µm). In no wa cyj ną po syp ką na pol skim ryn ku, cie szą cą się 

co raz więk szym uzna niem jest SEM DUR AC, któ ry wy róż nia się

eks tre mal nie wy so ką od por no ścią na ko ro zję siar cza no wą, ob ni żo -

ną ki ne ty ką wy dzie la nia cie pła w pierw szej fa zie tward nie nia oraz

ogra ni czo nym skur czem zwią za nym z in ten syw nym od pa ro wa -

niem wil go ci z po wierzch ni. SEM DUR AC dzię ki ta kim wła ści -

wo ściom wy ka zu je ogra ni czo ne ten den cje do tzw. spę kań wło sko -

wa tych oraz ma kla sę eks po zy cji XA3 wg PN -EN 206-1.

Po me cha nicz nym za tar ciu po syp ki utwar dza ją cej, po wierzch nię

po sadz ki prze my sło wej na le ży za bez pie czyć pre pa ra ta mi o cha rak -

te rze po wło ko wo -im pre gnu ją cym. Fir ma CEM COM POL SKA ofe -

ru je bo ga ty asor ty ment te go ty pu pro duk tów w za leż no ści m.in. od

miej sca prze zna cze nia, wa run ków at mos fe rycz nych pa nu ją cych

w cza sie wy ko ny wa nia po sadz ki, czy osta tecz ne go efek tu es te tycz -

ne go go to wej po sadz ki. Pod sta wo we preparaty po wło ko wo -im -

pre gnu ją ce SEM KU RE S, M, E oraz PU przedstawiono w tabeli 1.

Słu żą one przede wszystkim do pie lę gna cji, uszczel nie nia oraz do -

dat ko we go utwar dze nia stre fy przy po wierzch nio wej po sadz ki prze -

my sło wej. Za bez pie cza ją no wo wy ko na ną po wierzch nię

przed gwał tow nym od pa ro wa niem wo dy z po syp ki i be to nu, chro -

niąc tym sa mym przed nie re gu lar ny mi za ry so wa nia mi oraz umoż -

li wia ją pra wi dło wą hy dra ta cję ce men tu. Do dat ko wym atu tem te -

go ty pu im pre gna tów jest uszczel nie nie i utwar dze nie przy po -

wierzch nio wej stre fy po sadz ki prze my sło wej, któ re zwięk sza od -

por ność na ście ra nie oraz ogra ni cza prze sią kli wość, co oczy wi ście

wy dłu ża jej trwa łość. SEM KU RE S jest ma te ria łem ogól ne go

prze zna cze nia na ba zie roz pusz czal ni ko wych ży wic akry lo wych

o du żym po ły sku, SEM KU RE M o ni skiej za war to ści związ-

ków aro ma tycz nych z efek tem wła ści wo ści hy dro fo bo wych.

SEM KU RE E oraz SEM KU RE PU to bez roz pusz czal ni ko we,

bez won ne, o ni skiej za war to ści VOC, preparaty na ba zie dys per sji

akry lo wej i po li ure ta no wej cha rak te ry zu ją ce się wy so kim po ły -

skiem.

CEM COM POL SKA ma w ofer cie tak że ma te ria ły utwar dza -

ją ce i uszczel nia ją ce: SI LA CEM, LI TA CEM, LI TA SE AL na ba -

zie związ ków krze mia no wych, któ re kry sta li zu ją w ma try cy ce -

men to wej ak tyw nie uszczel nia jąc i utwar dza jąc przy po wierzch nio -

wą stre fę po sadz ki be to no wej. Uzu peł nie niem ca łe go sys te mu są:

CEM COM KIT S50 – jed no skład ni ko wa ma sa po li ure ta no wa

do wy peł nia nia szcze lin dy la ta cyj nych oraz RAM TOP – farba

drogowa, do stęp na w kil ku ko lo rach, prze zna czo na do ma lo wa -

nia ozna czeń po zio mych na wierzch ni prze my sło wych.

2 ’2012 (nr 474)

mb0226

Cementowe posypki
utwardzające

Impregnacja/
/uszczelnienie

Konserwacja/
/utwardzenie

SEMDUR H1 SEMKURE S SILACEM

SEMDUR H2 SEMKURE M LITACEM

SEMDUR H3 SEMKURE E LITASEAL

SEMEDUR AC SEMKURE PU RAMTOP

Wypełnienie dylatacji

CEMCOM PRIMER PU CEMCOM KIT S50 CEMCOM CORD

Tabela 2. Parametry techniczne utwardzaczy SEMDUR

Parametry produktu
SEMDUR 

H1
SEMDUR 

H2
SEMDUR 

H3
SEMDUR 

AC

Wytrzymałość na ściskanie
po 28 dniach w warunkach
normowych [MPa]

> 70 > 75 > 80 > 75

Wytrzymałość na zginanie
po 28 dniach w warunkach
normowych [MPa]

> 8 > 9 > 10 > 10

Odporność na ścieranie wg
BCA po 28 dniach w wa-
runkach normowych 

AR 1 AR 0,5 AR 0,5 AR 0,5

Klasa ekspozycji wg PN 206-1 XM3 XM3 XM3 XM3, XA3
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Innowacyjne systemy mineralnych
posadzek przemysłowych firmy

Tabela 1. System monolitycznych posadzek przemysłowych

Innowacyjne systemy mineralnych
posadzek przemysłowych firmy
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