
POSADZKI BEZSPOINOWE itBUD
Opis, właściwości i zastosowanie .

POSADZKI BEZSPOINOWE – OPIS SYSTEMU

Posadzka bezspoinowa (zwana również bezdylatacyjną) to posadzka, w której nie wykonuje się dylatacji
przeciwskurczowych  (pozornych)  i  termicznych.  Są wykonywane  tylko  dylatacje  konstrukcyjne  i
dylatacje izolujące płytę od konstrukcji budowli.
Posadzki bezspoinowe – posadzki jednolite, wykonywane na miejscu wbudowania metodą wylewania,
nakładania kielnią, ubijania, zacierania, nanoszenia wałkiem itp., najczęściej jako: jastrych w różnych
odmianach materiałowych, podkład betonowy utwardzany powierzchniowo preparatami proszkowymi
(zawierającymi cement i kruszywa trudno  ścieralne) lub zaimpregnowany preparatami polimerowymi,
powłoka (o różnej grubości w zależności od sposobu wykonania) z kompozycji żywicznej.
Posadzki  wykonywane w polach  do 3000m2 bez  nacięć dylatacyjnych.  Pola  robocze  wydzielone  są
specjalnym systemem dylatacji, które chronią krawędzie płyt i eliminują efekt tzw. klawiszowania.

CO DECYDUJE O POPRAWNYM WYKONANIU POSADZKI BEZSPOINOWEJ?

O poprawności wykonania posadzki bezspoinowej decyduje wiele czynników, a najważniejsze z nich to:
 odpowiednio jednorodne podłoże 
 specjalnie zaprojektowana mieszanka mineralna lub żywiczna
 właściwa ilość i rodzaj zbrojenia (np. rozproszonego, siatka PP, włókna syntetyczne lub szklane)
 odpowiedni rozstaw pól roboczych
 prawidłowa pielęgnacja

BETONOWE, UTWARDZANE POWIERZCNIOWO POSADZKI BEZSPOINOWE

Posadzki bezspoinowe w zależności  od zastosowanego materiału i  technologii  możemy podzielić na
posadzki betonowe, posadzki żywiczne oraz cienkowarstwowe posadzki dekoracyjne z zastosowaniem
specjalistycznych polimerów i mikrocementów.
W  przypadku  posadzek  betonowych  brak  dylatacji  przeciwskurczowych  i  termicznych  jest
kompensowany użyciem włókien stalowych o najwyższej efektywności i znacznie większej ilości niż w
przypadku posadzek dylatowanych. 
Typ  stosowanych  włókien  stalowych  i  ich  ilość  w 1  m3 mieszanki  betonowej  jest  bardzo ważnym
elementem  w  konstruowaniu  posadzek  bez  spoinowych,  ponieważ  to  właśnie  one  kompensują
naprężenia spowodowane skurczem betonu. Zbyt słabe włókna lub ich zbyt mała ilość nie będą w stanie
zapobiec spękaniu betonu osłabionemu brakiem dylatacji pozornych, a pękanie betonu w posadzkach
bez spoinowych jest zjawiskiem krytycznym i najczęściej występującą wadą tych posadzek. Dlatego do
zbrojenia posadzek bezspoinowych stosuje się włókna o najwyższej efektywności, tj. o bardzo wysokiej
klasie smukłości (minimum 65) i klejone w pasma. Poza skonstruowaniem posadzki bez dylatacyjnej
niezwykle ważne jest jej wykonanie. Skurczliwa natura betonu wymusza bezwzględnie przestrzeganie
zasad sztuki budowlanej, łącznie z dokładną pielęgnacją betonu.

ŻYWICZNE POSADZKI BEZSPOINOWE

Posadzki żywiczne tworzą jednolite bez spoinowe, estetyczne konstrukcje, pozbawione fug, zapewniając
jednocześnie łatwość w utrzymaniu czystości, umożliwiają stworzenie wielobarwnych kompozycji z 
różnym wykończeniem powierzchni – wysoki połysk, półmat lub mat jak i struktury. 
Dobrze wykonana posadzka żywiczna jest w stanie oprzeć się bardzo dużym obciążeniom czy 
agresywności środowiska przy jednoczesnym zachowaniu estetycznego wyglądu.
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Posadzki żywiczne cienkowarstwowe stosowane są w pomieszczeniach z niezbyt intensywnym 
obciążeniem kołowym (np. samochodowym). Przy większych obciążeniach, a także na pochylniach czy 
podjazdach stosuje się malowaną posadzkę żywiczną, która wykonana jest w oparciu o żywicę 
gruntującą posypaną piaskiem kwarcowym. Grubowarstwowe wylewne posadzki żywiczne zaleca się w 
pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych, które są obciążone  wózkami widłowymi i ciężkimi 
pojazdami kołowymi. W obu przypadkach posadzki żywiczne cechują się następującymi 
właściwościami:

 umożliwiają wykonanie posadzek bezspoinowych
 istnieje możliwość uzyskania dowolnego koloru 
 mogą być gładkie lub antypoślizgowe (także błyszczące bądź matowe) 
 posiadają bardzo wysoką odporność mechaniczną i chemoodporność na większość związków 

chemicznych
 potrafią odprowadzać ładunki elektrostatyczne

DEKORACYJNE POSADZKI BEZSPOINOWE

Dekoracyjne bezspoinowe posadzki cienkowarstwowe to nowe, ciekawe i innowacyjne rozwiązanie w
architekturze,   pozwalają na  stworzenie  oryginalnej  i  ciekawej  podłogi  według  własnego  projektu
dostosowane do potrzeb klienta.  Parametry techniczne i użytkowe pozwalają na zastosowanie tego typu
rozwiązań również w  większych  pomieszczeniach  przemysłowych  magazynach,  halach,  garażach,
centrach handlowych i innych obiektach publicznych. Posadzki dekoracyjne można podzielić na dwie
grupy: posadzki o grubości 2-4 mm (mikrocementy) oraz posadzki o grubości 6-15 mm (polimerowo
mineralne). Oba rodzaje wykonuje się na podłożu o dobrej nośności i stabilności. Posadzki tego typu
mogą mieć surowy  zacierany  wygląd  betonu  lub  przy  zastosowaniu  kruszyw  dekoracyjnych  i  ich
późniejszym wypolerowaniu uzyskujemy barwną kompozycję kruszyw i spoiwa mineralnego. Tak jak
posadzki żywiczne istnieje możliwość wykończenia powierzchni w połysku, macie lub półmacie. 

ZASTOSOWANIE

Posadzki  bezdylatacyjne  to  specyficzny,  bardzo  ważny  segment  posadzek  –  są  przeznaczone  do
obiektów,  w  których  jest  wymagana  wyjątkowa  dokładność  wykonania   Wymagany  brak  spoin  i
dylatacji jest podyktowany różnymi względami

Bezspoinowe posadzki betonowe przeważnie stosuje się na inwestycjach przemysłowych: magazynach
wysokiego  składowania  i  halach  produkcyjnych.  Cechuje  je  wyjątkowa  dokładność  wykonania  i
ekstremalnie niska tolerancja na różnice wysokości powierzchni.
Szczególnie  dobrym  przykładem  są  magazyny  wysokiego  składowania,  w  których  ruch  wózków
widłowych musi być wolny od drgań i przechyłów podczas przejazdów przez pola dylatacyjne. Podjazd
wózka  pod  regał  nie  powinien  skutkować  odchyleniem  regału  od  pionu  co  może  utrudnić  albo
uniemożliwić  załadunek  na  górne  półki.  Zagrożeniem są  tu  naturalne  wypaczenia  nierównomiernie
obciążonych płyt betonowych, efekt „klawszowania” czyli różnice wysokości między polami posadzki,
oraz  kruszenie  szczelin  dylatacyjnych.  Zastosowanie  technologii  bezspoinowej  eliminuje  powyższe
wady, gdyż uzyskuje się powierzchnię jednorodną w danym polu roboczym a dylatacje konstrukcyjne
można zaprojektować w miejscach najmniej narażonych na naprężenia i wygodnych dla użytkownika.

Żywiczne  posadzki  bezspoinowe  najczęściej  są  stosowane  ze  względu  na  zalety  technologiczne,
higieniczne i estetyczne. Posadzki żywiczne można wybarwić w zasadzie w dowolnym kolorze a brak
fug ułatwia utrzymanie czystości. Stąd taka technologia jest często stosowana w szpitalach i ośrodkach
medycznych.  Bezspoinowe posadzki  żywiczne  są  również  używane  na  obiektach  produkcyjnych,  w
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których posadzki narażone są na działania substancji agresywnych chemicznie i nie można dopuścić aby
zabrudzenia  kumulowały  się  wokół  szczelin  dylatacyjnych  podczas  mycia  powierzchni.  Brak  spoin
również  znacząco  powiększa  parametry  odprowadzania  ładunków  elektrostatycznych  z  powierzchni
posadzki  miejscach,  w  których  proces  produkcyjny czy  warunki  bezpieczeństwa  i  przechowywania
materiałów łatwopalnych wymuszają stosowanie posadzek antystatycznych.

Dekoracyjne posadzki bezspoinowe są dedykowane dla pomieszczeń reprezentacyjnych – mieszkalnych
i  publicznych,  szczególnie  przy dużych powierzchniach.  Posadzki  dekoracyjne  są często najbardziej
wyszukaną  i  efektowną  częścią  wystroju  wnętrz.  Stąd  projektanci  i  wykonawcy  starają  się  unikać
zepsucia  estetyki  pomieszczenia  niepożądaną linią  podziału  na  środku posadzki  i  dzięki  technologii
bezspoinowej potrafią uzyskać jednorodną powierzchnię o znakomitych walorach użytkowych.

   

Szczegółowe informacje  na temat  powyższych i pozostałych wyrobów naszej firmy zamieszczone są stronie http://www.itbud.com.pl/  
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