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Posadzki anhydrytowe na ogrzewanie podłogowe użytkuje się przede wszystkim w domkach jedno- i
wielorodzinnych oraz w mieszkaniach, magazynach itd.Wylewki anhydrytowe przydają się pod takie
okładziny jak: płytki, panele, podłogi drewniane, wykładziny, kamień naturalny, żywicę itp.Wylewka
anhydrytowa powstaje z najwyższej jakości anhydrytu oraz kruszyw, które są dozowane elektronicznie na
węźle betoniarskim lub w transmixie (na miejscu realizacji).Stosując posadzki anhydrytowe wolno ogromnie
przyciąć trwanie adaptacji kompletnej inwestycji, dom wielorodzinny o przestrzeni. 200m2 osiąga grono 3
osób w 2-3h od chwili wjazdu. Dziennie jesteśmy wstanie przeprowadzić zespołem 3 osobowym więcej niż
1000m2 posadzki anhydrytowej.Już po 48 godzinach, zależnie od warunków na posadzkę anhydrytową wolno
wchodzić i kontynuuować delikatne prace budowlane. Posadzka anhydrytowa na ogrzewanie podłogowe jest
wdrożona z najwyższej jakości składników. Przygotowywanie mieszanki jest wpełni zautomatyzowane i
sterowane komputerowo. Transport odbywa się za pomocą zestawu złożonego z ciągnika siodłowego i
transmixa lub za pomocą gruszek. Przygotowywanie podłoża powinno być stworzone z dokładną
sumiennością, nawiązawszy od uzgodnienia poziomów i wypoziomowania styropianów lub innego podkładu,
przez przygotowywanie hermetycznej 'wanny' do wylania podłogi. Rekomendowane jest wnikliwe odkurzenie
podłoża przed wbudowaniem posadzki z takich resztek jak odpadki styropianu, kurz oraz takich które zdołają
wypłynąć na nawierzchnię posadzki. Wszelkie fragmenty metalowe mające kontakt z posadzką powinny być
zabezpieczone antykorozyjnie.Posadzkę samopoziomującą układa się na przyrządzonym podłożu
równomiernie pod wcześniej wypoziomowanymi reperami. Po wylaniu masy zachodzi jej odpowietrzanie za
pomocą wałka odpowietrzającego tzw. tepownicy. Wielkie przestrzenie dylatujemy powyżej 300 m2 dla
ogrzewania podłogowego i nawet do 900 m2 bez grzania. Szczeliny dylatacyjne powinniśmy zrealizować
wyłącznie w przejściach pomiędzy pomieszczeniami oraz miejscach, które warunkuje kontur danego
pomieszczenia. W przypadku posadzki anhydrytowej na ogrzewanie podłogowe należy zdylatować miejsca
ogrzewane od nieogrzewanych. Dylatacje brzegowe, najlepiej z kołnierzem foliowym powinny mieć grubość
niemniejszą niż 8mm.Posadzkę na ogrzewaniu podłogowym należy wygrzać przed położeniem wykładzin.
Termin suszenia zależy zwłaszcza od grubości jastrychu oraz warunków klimatycznych na miejscu budowy,
tj. temperatury, relatywnej wilgoci powietrza oraz wymiany powietrza. Wietrzenie po ok 48 h od ułożenia
wylewki jest potrzebne dla perfekcyjnego wysuszenia, do tego czasu posadzkę powinno się zabezpieczać
przed przeciągami i nadmiernym nasłonecznieniem.
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