
 

Remont dyskontera, w Vechta  

2.000 m2 płynnego jastrychu na bazie cementu ułożono w ciągu zaledwie 2 dni z użyciem  pump 
trucka Bremat  

Posadzka remontowego dyskontera w Vechta była mocno zużyta, a wiele głębokich uszkodzeń 
powodowało, że naprawa poszczególnych obszarów była nieekonomiczna. Pierwotnie jastrych 
został ułożony na warstwie rozdzielającej i nie był w stanie dłużej wytrzymać obciążenia 
związanego z ruchem wózków widłowych, a szczególnie w obszarze o mniejszej grubości warstwy. 
Dlatego klient zdecydował się na całkowitą przebudowę posadzki jako konstrukcji jastrychu 
zespolonego. 

 Stary jastrych można było usunąć stosunkowo niewielkim wysiłkiem przy pomocy koparki. 
Odsłonięta podłoga z surowego betonu była śrutowana i wykazywała ogromne różnice poziomu. 

 Następnie zastosowano podkład z żywicy epoksydowej AB-Pox 001, firmy AB-Polymerchemie z 
Aurich. Kiedy żywica była świeżo położona, została posypana piaskiem kwarcowym.  

Ze względu na skrajne różnice w poziomach podłoża z surowego betonu, nowa konstrukcja 
musiała być wykonana w warstwach o silnie zróżnicowanej grubości 25 - 100 mm, aby dokonać 
jej niwelacji. Następnie w ciągu dwóch kolejnych dni płynący jastrych został ułożony w dwóch 
częściach. Zastosowano spoiwo cementowe VELOSIT SC 245 z badanym i płukanym piaskiem o 
uziarnieniu 0 - 8 mm. Powierzchnie jastrychu na bazie VELOSIT SC 245 już po jednym dniu 
osiągają wytrzymałość na ściskanie 25 - 30 N/mm2 i są już wtedy w pełni dostępne dla ruchu. W 
zastosowanej recepturze jastrych osiąga klasę CT-C50-F7.  

Projekt wiązał się z pewnymi wyzwaniami logistycznymi, ponieważ nie było miejsca na segregator 
i dostawa w BigBagach nie wchodziła w grę. Z tego powodu VELOSIT SC 245 został dostarczony 
bezpośrednio na plac budowy w silosie, gdzie został wpompowany do komór pump trucka firmy 
Kotan Bau GmbH. Komory piaskowe pump trucka były wypełniane ładowarką teleskopową.  

W ciągu 2 dni ułożono łącznie 226 ton jastrychu na bazie VELOSIT SC 245. Wkrótce potem na ok. 
2.000 m2 powierzchni została położona wykładzina. 

 Dane kontraktu:  

Obiekt:   Remont posadzki klepu typu dyscounter, w Vechta  

Wykonawca:   Röseler Bau GmbH & Co. KG, Borgentreich  

Technologia aplikacji:  Kotan Bau GmbH, Hanower  

Produkt:   VELOSIT SC 245  

Termin realizacji:          Marzec 2020 r. 
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Zdjęcia: 
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