
System  antystatycznych posadzek przemysłowych DUROBET - ITBUD

karta technologiczna opis systemu betonowych  posadzek antystatycznych 2015

OPIS SYSTEMU 

System  antystatyczny  firmy ITBUD służy do wykonania  posadzki
przemysłowej  przy  uzyskaniu  jak  najwyższych  właściwości
odprowadzania ładunków elektrostatycznych z powierzchni. System
oparty jest na modyfikacji technologi budowy monolitycznej posadzki
betonowej metodą DST.
 
W skład systemu wchodzą: 

 Odpowiednio  zaprojektowana  mieszanka  betonowa  z
włóknem stalowym w ilości od 30 do 40 kg/m3.

 System  taśm  stalowych  tzw.  bednarek  zatopionych  w
betonie z odprowadzeniem do uziemienia

 DUROBET  Antystatyczny: metaliczny  utwardzacz
powierzchni  betonowych  tworzący  warstwę  wierzchnią
posadzki odbierającą ładunki elektrostatyczne.

ZASTOSOWANIE

 Obiekty  przemysłowe  i  magazynowe,  w  których
wyładowania  elektrostatyczne  niosą  ze  sobą  ryzyko
zapłonu  lub  wybuchu  takie  jak:  lakiernie,  magazyny
materiałów  pędnych  i  łatwopalnych,  produkcja  gazów
przemysłowych, amunicji i materiałów wybuchowych. 

 Zautomatyzowane linie produkcyjne 
 Magazyny sprzętu elektronicznego 
 Pomieszczenia laboratoryjne i szpitalne sale operacyjne
 Serwerownie

WŁAŚCIWOŚCI POSADZKI   ANTYSTATYCZNEJ

 wysoki  współczynnik  odprowadzania  ładunków
elektrostatycznych 

 znacznie  zwiększona  odporność  na  ścieranie  (dla
posadzek  wysoko  obciążonych,  o  dużym  natężeniu
ciężkiego ruchu kołowego i pracy maszyn)

 zredukowane pylenie betonu
 znacznie zwiększona odporność

na uderzenia
 poprawa  odporności  na

przesiąkliwość  olejów i  smarów
oraz zmniejszenie  nasiąkliwości
wodą

 walory  estetyczne  oraz
możliwość  wykonania  posadzki
kolorowej 

 zastosowane  wewnątrz  i  na
zewnątrz  budynków,  w
warunkach suchej i mokrej eksploatacji.

 Posadzka antystatyczna może być wykonana ze spadkiem
i bez spadków.

PODŁOŻE BETONOWE POSADZKI ANTYSTATYCZNEJ 

Antystatyczną  posypkę  DUROBET stosuje  się  na  powierzchniach
świeżo układanego betonu nisko skurczowego:
· klasa min. C20/25
· stosunek w/c ≤ 0,50
· ilość cementu ≤ 350 kg/m3
· zawartość alkaliów w cemencie <0,5%
· cement: wszystkie rodzaje cementu

· kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm
· zawartość frakcji ≤ 0,25 mm - min. 4%
· punkt piaskowy ok. 35%
· łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤0,25 mm –     
  max. 450 kg/m3
· zalecane zbrojenie betonu siatką, prętami stalowymi lub
  zbrojeniem rozproszonym stalowym lub polimerowym

SPOSÓB WYKONIANIA POSADZKI ANTYSTATYCZNEJ 

Rozwiązanie  wykorzystuje  system  betonowej  posadzki
monolitycznej  utwardzanej  powierzchniowo  metaliczną
posypką  z  dodatkiem  węglika  krzemu  SIC,  wykonaną  w
Technologii DST. 
W  celu  uzyskania  wysokich  parametrów
antyelektrostatycznych  posadzki  należy  zastosować
podbudowę  z  betonu  klasy  C25/30  zbrojoną  włóknem
stalowym  rozproszonym  w ilości  nie  mniej  niż  30  kg/m3.
Dodatek włókna stalowego w takiej ilości zapewni właściwą
przewodność posadzki.
W celu zebrania i  odprowadzenia ładunków elektrycznych
statycznych  w  wylewanej  płycie  posadzkowej  należy
umieścić  pasy  bednarki  szerokości  od  4  do  6  cm  w
odstępach  nie  mniejszych  niż  2  m każdy  od  siebie.  Tak
ułożone pasy bednarki należy połączyć ze sobą poprzeczną
bednarką która łączy się z instalacją uziemiającą. 

Dalsze  postępowanie  zgodne  z  Technologią  posadzek
DST.
Do utwardzania  posadzek  należy przystąpić  w momencie
częściowego  związania  betonu,  co  następuje  po  ok.  3.5
godzinach  w  temperaturze  18-200C.  DUROBET
Antystatyczny  rozsypuje  się  równomiernie na
zawibrowaną  i  wyrównaną  powierzchnię  betonu.
Zacieranie posadzki (ręczne lub mechaniczne) należy
rozpocząć  po  po 15 minutach od aplikacji  DUROBETU,
który ściemnieje pod wpływem wody.  Wstępne zacieranie
wykonuje się za pomocą nakładki talerzowej, założonej na
tarczę  łopatkową a  kolejne  zatarcia  dokonywane  są
łopatkami  (stawianymi  stopniowo  pod  coraz  większym
kątem). Posadzkę należy zacierać do momentu uzyskania
gładkiej i równej powierzchni.
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W utwardzonej DUROBETEM Antystatycznym posadzce betonowej
po  ok.  24  -  48  godzinach  od  zatarcia  należy  wykonać  dylatacje
przeciwskurczowe.
W celu zatrzymania wody w zatartej  posadzce należy nanieść na
powierzchnię impregnat  lub  RG-DC LIT (mat)  w ilości  0,1 - 0,15
kg/m2,  bezpośrednio po zakończeniu zacierania (ale nie później niż
24 godziny od zakończenia prac).
Pierwsza impregnacja na świeżo utwardzony i zatarty beton stanowi
impregnację  tzw.  technologiczną,  mającą  na  celu  uzyskanie
maksymalnych wartości wytrzymałości mechanicznych posadzki.
Powtórny  zabieg  impregnacyjny  zaleca  się  wykonać  po
wysezonowaniu posadzki lub oddaniu jej do użytkowania, będzie to
impregnacja tzw. zabezpieczająco – dekoracyjna. 
W  celu  maksymalnego  wydłużenia  czasu  eksploatacji  posadzki
zabiegi  pielęgnacyjne  należy  okresowo  powtarzać  zgodnie  z
zaleceniami zawartymi w dokumencie
„Eksploatacja  i  zabezpieczanie  posadzek  przemysłowych
DUROBET-ITBUD„

Prace posadzkarskie należy prowadzić  zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej,  normami  i  zaleceniami  producenta.  Producent  nie
odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z
przeznaczeniem użycia wyrobu.

DANE  TECHNICZNE  POSADZKI  ANTYSTATYCZNEJ
DUROBET

Cecha produktu Wartość

Odporność na ścieranie na tarczy Bohmego: klasa A1,5

Odporność na ścieranie BCA:   klasa AR1

Twardość wg skali Mohsha:   ≥ 9,5 MPa

Przesiąkliwość oleju pod ciśnieniem:  ≥0,9 MPa

Przesiąkliwość oleju po 28 dniach działania 6 cm słupa oleju 0 mm

Przesiąkliwość wody po 28 dniach działania 6 cm słupa wody  ≤3,5 mm

Cecha produktu Wartość min. Wartość
max.

Przyczepność do betonu podkładowego po 28 dniach:   1,5 MPa 3 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:    5,5 MPa 8 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:    25,5 MPa 60 MPa

ŚRODKI  OSTROŻNOŚCI  PODCZAS  PRAC  NAD
POSADZKĄ ANTYSTATYCZNĄ  

Należy  pamiętać  o  zapewnieniu  dobrej  wentylacji  w
pomieszczeniach  gdzie  wykonywane  są  prace.  Należy
zaopatrzyć  pracowników  w  odpowiednie  środki  ochrony
osobistej  tj:  odpowiednie  nie  nasiąkliwe  obuwie,  nie
nasiąkliwe  kombinezony,  okulary  ochronne,  maseczki  na
usta  z  pochłaniaczami  oraz  nakrycie  głowy  i  rękawice
ochronne. Komponenty stosować z dala od ognia i  źródeł
ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku
kontaktu  preparatów  ze  skórą  lub  oczami  natychmiast
przemyć  dużą  ilością  wody  z  mydłem  a  skórę  natłuścić
kremem. 
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