
Spoiwo spiralne minimalizuje czas oczekiwania
Wylewka podłogowa gotowa do pokrycia po jednym dniu 

Właściciel domu sześciorodzinnego stoi przed dylematem: do 
wprowadzenia się pierwszego lokatora pozostało jeszcze 18 dni, a w 
jego budynku inżynierowie ds. ogrzewania właśnie zakończyli układanie 
ogrzewania podłogowego w 4 mieszkaniach. Termin ten byłby 
niemożliwy do dotrzymania w przypadku konwencjonalnych systemów 
jastrychowych. Tym razem problem został rozwiązany za pomocą 
pływającego jastrychu na bazie VELOSIT SC 245, który firma KKL 
Fließestrich GmbH opracowała przy użyciu produktu wschodnio-
zachodniego dostawcy VELOSIT GmbH & Co. KG zalecane. Dzięki 
innowacyjnemu spoiwu eksperci od jastrychów mogli zaoferować 
szybko płynący jastrych na bazie cementu z przyjemną obróbką, 
przekonywującym rozwojem wytrzymałości, a przede wszystkim szybką 
gotowością do układania po raz pierwszy. 

Rury izolacyjne i ogrzewania podłogowego zostały już wcześniej 
zaprojektowane do instalacji jastrychu przepływowego, dlatego też montaż 
jastrychu przepływowego VELOSIT SC 245 można było rozpocząć o godzinie 
8:30. W tym celu firma KKL dostarczyła jeden ze swoich maszyn Brinkmann 
Transmix 3200s z 16t specjalnie dostosowanej mieszanki ściernej 0-4 mm i 
wypełniła silos spoiwa 7t VELOSIT SC 245.  Po kilku minutach skorygowano 
ilość wody, sprawdzając wymiary wylotu i można było rozpocząć układanie 
nawierzchni. Po niecałych 2 godzinach, dobre 20t jastrychu zostało 
wpompowane na drugie piętro. Instalacja jest porównywalna do jastrychu 
anhydrytowego i pozwala na oszczędność mechanicznego zagęszczenia 
materiału, jak w przypadku jastrychu cementowo-ziemnego. 
Teraz trzeba było ponownie napełnić Transmix, a po południu położono 
obszar na pierwszym piętrze. W tym czasie pierwsza powierzchnia była już 
dostępna i przyjemnie ciepła z powodu ciepła nawodnienia. VELOSIT SC 245 
bardzo szybko rozwija wysoką wytrzymałość na zginanie i ściskanie. Kiedy 
następnego dnia spacerowano po powierzchni, wytrzymałość na ściskanie 
wynosiła już 22 MPa. Ci trzej partnerzy Andreas Kückmann, René Krüger i 
Thorsten Lux z KKL byli pod wrażeniem bardzo równej i wolnej od pęknięć 
powierzchni. Specjaliści od jastrychów z firmy Delbrück widzą w tym systemie 
ogromny potencjał, zwłaszcza w przypadku konieczności szybkiego 
ponownego wykorzystania większych powierzchni, co często ma miejsce np. 
w przypadku renowacji terenów przemysłowych. 

W następny poniedziałek powierzchnia była wystarczająco sucha, aby można 
było układać płytki w pierwszym mieszkaniu, a powierzchnia była tak równa i 
nośna, że nie trzeba było jej szlifować.
Wysoka wytrzymałość pozwala również na tworzenie stosunkowo cienkich 
konstrukcji jastrychowych. Pomimo wysoce egzotermicznej reakcji, prawie 
nie... 
Pęknięcia stresowe. Ponieważ pływające jastrychy na bazie VELOSIT SC 245 
mają podobne właściwości rozszerzalności cieplnej do betonu, rozmiary pól i 



wykonanie połączeń krawędziowych muszą być wymiarowane w taki sam 
sposób, jak jastrychy cementowe.
Jastrychy przepływowe produkowane przy użyciu VELOSIT SC 245 
utwardzają się tworząc wodo- i mrozoodporną płytę jastrychową. Można je 
instalować w spoiwie od 10 mm i na warstwie oddzielającej od ok. 35 mm 
grubości warstwy. Protokół ogrzewania ogrzewania podłogowego może być 
uruchomiony po 24 godzinach.

Dla mniejszych powierzchni dostępna jest również gotowa do użycia 
mieszanka jastrychowa VELOSIT SC 244, oparta na tej samej technologii, 
która oprócz spoiwa zawiera optymalnie dobraną mieszankę szlifierską.

Dzięki jastrychowi pływającemu VELOSIT można połączyć zalety obróbki 
jastrychu anhydrytowego z zaletami jastrychu szybkowiążącego 
cementowego. będzie. Łatwy montaż, szybko gotowy do przykrycia, nadaje 
się również do obszarów stale mokrych.
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