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Co jest potrzebne, aby wykona  podk ad pod o-

gowy? 6 m3 piasku i 1250 kg cementu lub 8500 kg 

workowanej, fabrycznie przygotowanej, zapra-

wy pod ogowej. Takie ilo ci trzeba kupi , przy-

wie  i wymiesza  z wod  aby wykona  100 m2

podk adu pod ogowego o grubo ci 5 cm. A za-

zwyczaj nie jest to 100 m2 a du o wi cej. Trzeba 

równie  przygotowa  miejsce na piasek lub pa-

lety oraz chroni  suchy materia  przed zawilgo-

ceniem. Mo na jednak z tego wszystkiego zre-

zygnowa  i zrobi  to w du o prostszy sposób 

– sposób SLID.

Koniec z ha dami piasku, paletami z zapra-

w  lub cementem, pyleniem podczas mieszania, 

pustymi workami porozrzucanymi po ca ej bu-

dowie. Teraz wystarczy tylko jeden telefon aby 

zamówi  gotowy do u ycia, samopoziomuj cy, 

cementowy podk ad pod ogowy SLID. 

SLID produkowany jest na w z ach betoniar-

skich CEMEX i dostarczany jest bezpo rednio 

na budow  betonowozem. Wystarczy tylko pod-

stawi  pod gruszk  odpowiedni  pomp li-

makow  i wypompowa  jastrych. Nie potrzeba 

adnych dodatkowych czynno ci przy przygo-

towaniu zaprawy – jest on dok adnie wymie-

szany w odpowiedniej proporcji w ca ej swojej 

obj to ci. Dzi ki temu gwarantowane s  jedna-

kowe parametry gotowej pod ogi w ka dym jej 

fragmencie. 

Dlaczego warto stosowa  SLID do wykony-

wania podk adów pod ogowych? SLID jest wy-

robem cementowym, dzi ki czemu jest odporny 

na wod  – mo na go stosowa  zarówno w po-

mieszczeniach suchych (pokój dzienny, sypial-

nie) jak i w pomieszczeniach mokrych ( azienki, 

piwnice). Doskonale wspó pracuje ze wszystkimi 

klejami do p ytek ceramicznych – nie wymaga 

wcze niejszego gruntowania w celu zwi ksze-

nia przyczepno ci wi c nie generuje dodatko-

wych kosztów. Niepodwa aln  zalet  jest do-

datek w ókien rozproszonych zwi kszaj cych 

trwa o  gotowej pod ogi. Wyrób jest przygoto-

wywany bezpo rednio przed wbudowaniem, co 

gwarantuje e nigdy nie b dzie ryzyka zastoso-

wania wyrobu przeterminowanego. Nale y rów-

nie  pami ta , e po zako czeniu pracy nie ma 

na budowie pustych worków, które za miecaj

rodowisko, a zawarta w nich przek adka z fo-

lii rozk ada si  przez wiele lat.

Podk adem pod ogowym SLID pracuje si  bar-

dzo szybko – w ci gu 1 godziny wykwalifiko-

wana ekipa wyposa ona w odpowiedni  pomp

jest w stanie wykona  ponad 100 m2 podk adu

pod ogowego o grubo ci 5–6 cm. Jastrych ma 

w a ciwo ci samopoziomuj ce

i nie wymaga du ego nak adu

si  – po wylaniu na odpowied-

ni  grubo  nale y go jedynie 

powierzchniowo zawibrowa

specjaln  sztang .

W zale no ci od przeznacze-

nia pomieszczenia, Doradcy 

CEMEX pomog  w doborze 

odpowiedniego wyrobu SLID. 

Generalnie wyroby dedykowa-

ne s  do trzech g ównych zasto-

sowa : jako podk ady p ywaj -

ce na warstwie rozdzielaj cej, 

podk ady pod ogowe na izolacjach akustycznych 

oraz podk ady pod ogowe z ogrzewaniem. 

SLID 200 jest przeznaczony do pomieszcze

mieszkalnych obci onych wy cznie ruchem 

pieszym. SLID 250 mo na dodatkowo zasto-

sowa  przy bardziej intensywnym ruchu np. 

w obiektach u yteczno ci publicznej, natomiast 

SLID 300 nadaje si  do obci ania samochoda-

mi osobowymi.

SLID produkowany jest przez CEMEX, glo-

balnego lidera w bran y materia ów budowla-

nych. W Polsce, obecny od kilkunastu lat, jest 

jednym z najwi kszych producentów betonu to-

warowego. Dysponuje ponad 40 wytwórniami 

betonu na terenie kraju. Dzi ki swojemu ponad 

100-letniemu do wiadczeniu dostarcza wyso-

kiej jako ci produkty i us ugi w ponad 50 kra-

jach wiata.

Jastrychy samopoziomuj ce SLID dost p-

ne s  w Warszawie, Gda sku, Gdyni, Sopocie, 

Mys owicach, Katowicach, 

Zabrzu, Chorzowie, Sos-

nowcu, Krakowie i ich oko-

licach. 

Nasz  misj  jest budowa-

nie lepszego wiata dla przy-

sz ych pokole .

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Krzysztof Burza

e-mail: krzysztof.burza@cemex.com

tel. 693 923 302

www.betonnadom.pl

Rewolucyjne podk ady pod ogowe

Artyku  promocyjny
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