
Wstęp
Instrukcja ta jest przeznaczona dla wykonawców posadzek AMPUR  jako niezobowiązujący zestaw  procedur i rad, 
których przestrzeganie zwiększa szanse uzyskania pożądanego efektu. Ze względu na dużą różnorodność jakości 
podłoży oraz oczekiwań Inwestorów co do efektu końcowego jak i panujących na Placu Budowy warunków 
klimatycznych czy wreszcie doświadczenia i umiejętności brygady wykonawczej – rodzi się szereg pytań 
i wątpliwości które w części będą omówione w niniejszej Instrukcji.

Podkłady
Najczęstszym podkładem pod nawierzchnie żywiczne są posadzki betonowe. 
Podkłady te powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby bezpiecznie wytrzymywać wszystkie przewidywane 
obciążenia a w tym zwłaszcza naciski mechaniczne. Typowy podkład betonowy to warstwa betonu klasy minimum 
C 20/25 o grubości 5 ÷ 25 cm.
Warstwa ta powinna być układana na odpowiedniej hydroizolacji odcinającej podciąganie wilgoci z otoczenia.
W początkowej fazie utwardzania ( kilka godzin od wylania ) warstwa ta powinna być odpowiednio wyrównana, 
zawibrowana i zatarta „na gładko”. Zgodnie z normami i sztuką budowlaną dopuszcza się nierówności do 2 mm 
mierzone łatą mierniczą o długości 2 m.
W czasie 1-ej ÷ 2-ej doby należy wykonać odpowiednie nacięcia przeciwskurczowe zapobiegające jej 
niekontrolowanym spękaniom.
Najczęściej są to nacięcia na około 1/4  ÷1/3 grubości warstwy podkładu w polach 6 m x 6 m oraz w „karo” przy 
słupach nośnych.
Tak wykonany podkład powinien być sezonowany i suszony przez ok. 28 dni.
Beton powinien być spójny ( Pull-Off min. 1,5 MPa ) i suchy ( maks. 4 % ).
Każdorazowo przed aplikacją materiałów AMPUR należy skontrolować jakość podłoża i panujące warunki 
klimatyczne.
W przypadku innych podkładów należy zasięgnąć porady z dostawcą materiałów żywicznych lub wykonać 
odpowiednie próby.

Przygotowanie podkładu
W zależności od jakości podłoża oraz jego ewentualnych jak i grubości systemu nawierzchniowego - należy 
wykonać odpowiednie
czynności przygotowawcze:
• usunąć mleczko wapienne ( frezowanie, śrutowanie, szlifowanie oraz odkurzanie )
• wykonać ewentualne naprawy i korekty widocznych wad ( rysy i pęknięcia, zadolenia, ubytki i odparzenia )
• oczyścić ( poszerzyć w przypadku AMPUR MP ), zaznaczyć i wypełnić odpowiednia masą ( żywica + wypełniacz )
• sprawdzić warunki klimatyczne:  - temperatura podłoża
                                                      - wilgotność podłoża
     - wilgotność względna powietrza
     - temperatura powietrza
     - przepływ i wentylacja
     - punkt rosy i odstęp pomiędzy temp. podłoża a punktem rosy

Gruntowanie
W zależności od rodzaju i grubości systemu nawierzchniowego – przygotować odpowiednie materiały, sprzęt 
i narzędzia oraz stanowisko mieszania. Zabezpieczyć otoczenie ( podłoże i ściany ) przed zabrudzeniem. 
Zaplanować i rozdzielić zadania do wykonania.
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Właściwy dobór materiału gruntującego oraz jego prawidłowa aplikacja na właściwie przygotowane podłoże ma 
często decydujące znaczenie o przyczepności systemu do podłoża a także o  jakości i trwałości całego systemu 
nawierzchni. 
Najczęściej są to niskolepkie, bez rozpuszczalnikowe żywice epoksydowe.
Przygotować i zaaplikować odpowiednie materiały gruntujące – zgodnie z Kartami Technicznymi.

Warstwa pośrednia
W zależności od rodzaju i grubości systemu nawierzchniowego oraz jakości podłoża – należy wykonać odpowiednią 
warstwę wzmacniająco-wyrównującą. Najczęściej są to odpowiednie WYLEWKI z dodatkiem tzw. wype łniaczy 
w postaci „full - zasypu”.
W tym celu przygotować odpowiednie materiały, sprzęt i narzędzia oraz stanowisko mieszania. 
Przygotować i zaaplikować odpowiednie materiały wyrównująco-wzmacniające– zgodnie z Kartami Technicznymi.
Zanotować warunki klimatyczne, materiały, numery partii, ilości, obszary aplikacji i czas zastosowania.
Następnego dnia, po upewnieniu się iż warstwa jest utwardzona - należy zmieść nadmiar nie związanego kruszywa, 
zeskrobać lub zeszlifować powierzchnię do wymaganego stopnia chropowatości i odkurzyć powierzchnię.

Warstwa doszczelniająca
W przypadku systemów gładkich wykonywanych przy pomocy samorozlewnych żywic typu WYLEWKA – należy 
mieć pewność, iż podłoże jest równe i doszczelnione. W przeciwnym wypadku na powierzchni posadzki mogą 
pojawić się wady w postaci dziur i bąbli. Najczęściej należy zaaplikować cienką warstwę WYLEWKI i dokładnie 
ją rozprowadzić przy pomocy wałków malarskich. W tym celu przygotować odpowiednie materiały, sprzęt 
i narzędzia oraz stanowisko mieszania. 
Przygotować i zaaplikować odpowiednie materiały wyrównująco-wzmacniające – zgodnie z Kartami Technicznymi.
Zanotować warunki klimatyczne, materiały, numery partii, ilości, obszary aplikacji i czas zastosowania.

Warstwa właściwa
W zależności od rodzaju nawierzchni należy wylać i odpowietrzyć przy pomocy wałków kolczastych lub malarskich 
odpowiednią żywicę typu POSADZKA lub WYLEWKA. Warstwa ta spełnia podstawowe funkcje systemu, a
w szczególności decyduje o :
• odporności na uderzenia i naciski
• tłumieniu rys i pęknięć w podkładzie betonowym
• tłumienie drgań i dźwięków
• zapewnienie szczelności całego systemu
W tym celu przygotować odpowiednie materiały, sprzęt i narzędzia oraz stanowisko mieszania. 
Przygotować i zaaplikować odpowiednie materiały samorozlewne – zgodnie z Kartami Technicznymi.
Zanotować warunki klimatyczne, materiały, numery partii, ilości, obszary aplikacji i czas zastosowania.

W zależności od rodzaju nawierzchni należy nanieść na powierzchnię żywicznej powierzchni odpowiednią powło-
kę wykończeniową. Najczęściej są to odpowiednie poliuretanowe o szczególnie wysokich parametrach 
użytkowych:
• określony efekt półmatu lub połysku
• stabilność kolorów ( odporność na UV )
• podwyższona odporność na zarysowania i zmatowienia
• zapobieganie przywieraniu brudu i plamieniu
W tym celu przygotować odpowiednie materiały, sprzęt i narzędzia oraz stanowisko mieszania. 
Przygotować i zaaplikować odpowiednie materiały wykończeniowe – zgodnie z Kartami Technicznymi.
Zanotować warunki klimatyczne, materiały, numery partii, ilości, obszary aplikacji i czas zastosowania.
 

Warstwa zamykająca


