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TECHNOLOGIA I – naprawy na bazie żywic syntetycznych 

1. Określić wszystkie miejsca naprawy. 

2. Wykonać nacięcie szlifierką kątową wzdłuż rys oraz w poprzek bruzd w odstępie co 0,5 ÷ 1,0 h (h-grubość 

podkładu), bruzdy o głębokości 30 ÷ 50 mm i długości co najmniej 30 średnic zbrojenia zastosowanego do 

zszywania rysy (Fot.1). 

3. Miejsca nacięcia oczyścić. 

4. Krawędzie naprawianego pola zabezpieczyć szeroką taśmą malarską. 

5. Szczelinę zagruntować żywicą STAUBER EP 100 (Fot. 2), a następnie wypełnić żywicą STAUBER EP 100 w 

połączeniu z piaskiem kwarcowym w proporcjach 1:5 do 1:10 w zależności od frakcji użytego kruszywa (Fot. 3), 

wkleić pręty zbrojeniowe. 

6. Po utwardzeniu żywicy opcjonalnie na wykonanej naprawie można ułożyć dowolny system wykończeniowy 

STAUBER. 

7. Szczegółowe informacje dotyczące technologii wykonania zawarte są w kartach technicznej wyrobu. 

8. Wszelkie naprawy posadzek będą widoczne. 

 

 

 

WARUNKI WYKONANIA 

Wilgotność podłoża max. 4% wagowo. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 

5 dni powinna wynosić +10°C – +30°C. Temperatura podłoża musi być wyższa o 3°C od temperatury punktu rosy. 

Podłoże musi być zabezpieczone przed wilgocią wstępującą. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt 

szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi 

narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami. 

  

Rys. 1 Nacięcie szczeliny i bruzd 
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Fot. 3 Zagruntowanie szczelin STAUBER EP 100 Fot. 3 Nacięcie szczeliny i bruzd 

Fot. 1 Wypełnienie szczelin STAUBER EP 100 z piaskiem 


