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O KERAMZYCIE • HISTORIA I PRODUKCJA

Produkcja
W bezpośrednim sąsiedztwie zakładu w
Gniewie (woj. pomorskie) zlokalizowane są złoża glin pęczniejących. Proces produkcji rozpoczyna się w kopalni odkrywkowej.
Po odspojeniu surowiec przemieszczany jest systemem taśmociągów do hali leżakowania. Przez
7-14 dni glina jest składowana w zadaszonym pomieszczeniu. Tam następuje wstępne osuszenie
i odprężenie materiału. Kolejny etap to mechaniczne uplastycznianie, polegające na wielokrotnym rozgniataniu i rozdrabnianiu surowca, który

W krajach anglojęzycznych keramzyt określa się
słowem „LECA” - od pierwszych liter wyrażenia
„Lightweight Expanded Clay Aggregate”, czyli
„lekkie, spęczniałe, gliniane kuleczki”.
W Polsce wprowadzono nazwę „keramzyt” zapożyczoną z greckiego określenia gliny garncarskiej –„keramos”.

na koniec trafia do pieców rurowych. W temperaturze dochodzącej do 1150°C rozdrobniona glina
pęcznieje i tworzy małe kuleczki. Kolejny krok to
studzenie i przesiewanie kruszywa przez system
sit w celu rozdzielenia na frakcje.
Leca® KERAMZYT magazynowany jest w silosach,
boksach i hałdach na składowiskach zewnętrznych. W zależności od zastosowania przygotowywana jest optymalna mieszanka kruszywa.
Produkcja Leca® KERAMZYTU jest procesem ekologicznym. Kruszywo powstaje z naturalnego
surowca. Piece rurowe zapewniają pełne jego wykorzystanie, a przy produkcji nie powstają odpady.

Produkcja

Historia keramzytu rozpoczęła się w 1913 roku
od przypadkowego odkrycia nowego materiału
w cegielni Hayde’a w USA. Pierwsza produkcja
ruszyła w 1917 roku. Kruszywo to, nazwane
hayditem, stosowano do wytwarzania betonu
lekkiego, z którego następnie produkowano
drobnowymiarowe elementy budowlane.
Do 1939 roku małe wytwórnie hayditu powstały w Kanadzie, Szwecji, Norwegii i Danii. Po wojnie zapotrzebowanie na materiały budowlane
dynamicznie wzrastało. Zakłady produkujące
keramzyt zaczęły powstawać na całym świecie.
Kruszywo znalazło zastosowanie w bardzo wielu obszarach m.in. budownictwa, geotechniki,
ogrodnictwa i ochrony środowiska.

1. Wydobycie gliny

2. Transport gliny

3. Hala leżakowania

4. Mechaniczne uplastycznianie

5. Piec rurowy

6. Wypalanie w piecu

7. Piec i rura chłodząca

8. Silosy na kruszywo
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Właściwości

O KERAMZYCIE • WŁAŚCIWOŚCI I zastosowanie

Właściwości
Leca® KERAMZYT to lekkie kruszywo ceramiczne, które powstaje w procesie wypalania gliny
w fabryce w Gniewie. Specjalnego rodzaju glina poddawana działaniu wysokiej temperatury pęcznieje i tworzy gliniane kuleczki. Każda
z nich ma twardą i trwałą powłokę ceramiczną
oraz porowatą strukturę wewnętrzną przypominającą ciemny pumeks. Zamknięte pory (pęcherzyki powietrza) sprawiają, że materiał ten
jest skutecznym izolatorem.
Leca® KERAMZYT to obecnie najlżejsze kruszywo
ceramiczne produkowane w Polsce (ma niski

ciężar nasypowy - jest kilkakrotnie lżejszy od
piasku!), a jednocześnie o najwyższej termoizolacyjności. Jest doskonałym izolatorem akustycznym i radiestezyjnym. Ma bardzo wysoką
paroprzepuszczalność oraz najwyższą wytrzymałość spośród materiałów izolacyjnych. Jego
trwałość porównywalna jest z wysokiej jakości
ceramiką, na przykład z wyrobami kamionkowymi czy klinkierowymi. Jest odporne na mróz,
wilgoć, ogień, działanie szkodliwych związków
chemicznych oraz na grzyby, pleśnie, gryzonie
i owady. Jak na materiał izolacyjny ma też dużą
wytrzymałość na ściskanie.

Zastosowanie

Zastosowanie
Leca® KERAMZYT jest powszechnie wykorzystywany w budownictwie. Można go stosować
zarówno podczas budowy, jak i remontów
domów - do izolacji stropów, stropodachów,
dachów zielonych, izolacji podłóg na gruncie,
ścian, piwnic, instalacji podziemnych, a także
wykonywania drenaży.
Keramzyt przeznaczony jest również do budowy ścian i stropów. Na bazie Leca® KERAMZYTU
wytwarzane są bowiem ciepłe bloczki i pustaki
systemu Leca® BLOK, stropy, przewody kominowe i wentylacyjne. Powstają z nich ciepłe, oddychające, „termoaktywne” domy.
Małe granulki keramzytu potrafią rozwiązać
wiele problemów podczas projektowania oraz
budowy dróg, mostów i innych obiektów inżynierskich, szczególnie tam, gdzie grunty są ciężkie i nienośne.
Leca® KERAMZYT wykorzystywany jest także
w ogrodnictwie i rolnictwie. Od lat używa się go
przy upiększaniu skalniaków czy przydomowych
ogródków, a także upraw ozdobnych na balkonach, tarasach i w doniczkach. Można go też stosować w postaci pływających pokryw na zbiorniki
z gnojówką.

Keramzyt ma również inne zastosowania. Zimą
można wykorzystać Leca® KERAMZYT antypoślizgowy, który jest ratunkiem nie tylko dla kierowców, ale też dla pieszych, zwierząt i roślin.
Kruszywo może być użyte także jako filtr w domowym akwarium albo w wielkotowarowej hodowli ryb.

Materiał ten może być wielokrotnie wykorzystywany. Na przykład kruszywo po rozbiórce
izolacji może być użyte jako składnik betonów
lekkich, w ogrodnictwie itp.
Leca® KERAMZYT izolacyjny jest kruszywem
uniwersalnym. Może być stosowany wewnątrz
i na zewnątrz budynków, a także do betonów
lekkich. Po ustaleniu miejsca zastosowania dobiera się granulację odpowiednią do zaprojektowanej grubości warstwy.
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Asortyment

KERAMZYT

IZOLACYJNY

SUCHE, lekkie, ceramiczne kruszywo do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz pomieszczeń
Leca®
KERAMZYT
izolacyjny

S

izolacyjny

M

(drobnoziarnisty)
0-4 mm, okrągły

(średnioziarnisty)
4-10 mm, okrągły

izolacyjny

L

(gruboziarnisty)
10-20 mm,
okrągły

podsypkowy

(drobnoziarnisty)
0-5 mm, okrągły
i kruszony

impregnowany

O KERAMZYCIE • ASORTYMENT

do podłóg na
gruncie

Opakowanie
pojedyncze

Ciężar
kg / m3

do warstw izolacyjnych i wyrównawczych
o grubości warstwy 0-6 cm oraz do
wykonywania lekkich betonów

worek 55 L
30 szt.=1,65 m3
big-bag 1,50 m3
1 szt.=1,50 m3

510

do warstw izolacyjnych i wyrównawczych
o grubości warstwy 3-9 cm oraz do
wykonywania lekkich betonów

worek 55 L
30 szt.=1,65 m3
big-bag 2,00 m3
1 szt.=2,00 m3

320

do warstw izolacyjnych i wyrównawczych
o grubości warstwy powyżej 8 cm, do
wykonywania lekkich betonów, do izolacji ścian
piwnic, drenaży, izolacji rur w gruncie oraz do
wykonywania nośnego i termoizolacyjnego
podłoża w podłogach na gruncie (rozwiązanie
z keramzytem w workach układanych
bezpośrednio na gruncie)

worek 55 L
30 szt.=1,65 m3
big-bag 2,00 m3
1 szt.=2,00 m3

290

do podsypek wypełniających, poziomujących
i izolacyjnych o grubości 1-10 cm jako podłoże
pod płyty podłogowe (suchy jastrych) Z

worek 55 L
30 szt.=1,65 m3
big-bag 1,50 m3
1 szt.=1,50 m3

500

kruszywo impregnowane o ograniczonej do
5 cm kapilarności (zdolności podciągania wody)
do wykonywania nośnego i termoizolacyjnego
podłoża w podłogach na gruncie (rozwiązanie z
keramzytem luzem wysypywanym, układanym
bezpośrednio na gruncie) Z

big-bag 2,00 m3
1 szt.=2,00 m3

290

Główne zastosowanie

KERAMZYT

BUDOWLANY

WILGOTNE, lekkie, ceramiczne kruszywo do lekkich betonów i zapraw oraz zastosowań na zewnątrz
Leca®
KERAMZYT

Opakowanie
pojedyncze

Ciężar
kg / m3

big-bag 1,50 m3
1 szt.=1,50 m3

550

do wykonywania lekkich betonów, wypełnień
oraz do innych zastosowań w środowisku
wilgotnym B Z

big-bag 1,50 m3
1 szt.=1,50 m3

510

do wykonywania lekkich betonów, wypełnień
oraz do innych zastosowań w środowisku
wilgotnym B

big-bag 2,00 m3
1 szt.=2,00 m3

320

do wykonywania lekkich betonów, wypełnień,
drenaży, zielonych dachów, izolacji rur
instalacyjnych oraz do innych zastosowań w
środowisku wilgotnym B

big-bag 2,00 m3
1 szt.=2,00 m3

290

0-2 R

(drobnoziarnisty)
okrągły

do wykonywania lekkich betonów, wypełnień
oraz do innych zastosowań w środowisku
wilgotnym

DOSTAWY
LUZEM

550

0-4 R (0-5 RC)
(drobnoziarnisty)
okrągły | okrągły
z przekruszem

do wykonywania lekkich betonów, wypełnień
oraz do innych zastosowań w środowisku
wilgotnym

DOSTAWY
LUZEM

500 - 510

2-4 R
(drobnoziarnisty)
okrągły

do wykonywania lekkich betonów, wypełnień
oraz do innych zastosowań w środowisku
wilgotnym

DOSTAWY
LUZEM

390

4-8 R
(średnioziarnisty)
okrągły

do wykonywania lekkich betonów, wypełnień
oraz do innych zastosowań w środowisku
wilgotnym

DOSTAWY
LUZEM

330

4-10 R
(5-10 RC)
(średnioziarnisty)
okrągły | okrągły
z przekruszem

do wykonywania lekkich betonów, wypełnień
oraz do innych zastosowań w środowisku
wilgotnym

DOSTAWY
LUZEM

313 - 320

8/10-20 R
(gruboziarnisty)
okrągły

do wykonywania lekkich betonów, wypełnień
oraz do innych zastosowań w środowisku
wilgotnym

DOSTAWY
LUZEM

290 - 320

do zapraw

(drobnoziarnisty)
0-2 mm

budowlany

S

budowlany

M

budowlany

L

(drobnoziarnisty)
0-4 mm, okrągły

(średnioziarnisty)
4-10 mm, okrągły

(gruboziarnisty)
10-20 mm, okrągły

B
Z

Główne zastosowanie

do samodzielnego wykonywania
ciepłochronnych zapraw murarskich

B Z

Receptury lekkich betonów patrz str. 145.
Produkty dostarczane pod konkretne zamówienie klienta. Czas dostawy jest z reguły dłuższy (od ok. 5 dni)
i ustalany indywidualnie. Kontakt z Działem Obsługi Klienta tel.: 58 772 24 10-11.
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KERAMZYT

INNE ZASTOSOWANIA

WILGOTNE, lekkie, ceramiczne kruszywo do innych zastosowań
Leca®
KERAMZYT
ogrodniczy

M

ogrodniczy

L

(średnioziarnisty)

(gruboziarnisty)

antypoślizgowy
(drobnoziarnisty)
na zamówienie
dostępny od 02
listopada do 20
lutego

geotechniczny
8/10-20 R
(gruboziarnisty)

O KERAMZYCIE • ASORTYMENT

Z

Główne zastosowanie

Opakowanie
pojedyncze

Ciężar
kg / m3

do drenaży roślin w doniczkach, spulchniania
ziemi, podsypek pod roślinami ograniczających
odparowywanie wody i porastanie chwastów Z

worek 55 L
30 szt.=1,65 m3
big-bag 2,00 m3
1 szt.=2,00 m3

320

do drenaży większych roślin w donicach
i gruncie oraz spulchniania ziemi uprawnej,
podsypek pod roślinami ograniczających
odparowywanie wody i porastanie chwastów,
a także do upraw hydroponicznych Z

worek 55 L
30 szt.=1,65 m3
big-bag 2,00 m3
1 szt.=2,00 m3

290

do posypek na śliskie i oblodzone powierzchnie
dróg, parkingów, chodników, wjazdów do
garaży, schodów, pochylni itp.

worek 55 L
30 szt.=1,65 m3
big-bag 1,50 m3
1 szt.=1,50 m3

420

DOSTAWY
LUZEM

290 - 320

do odciążęń nasypów przy budowie dróg
na gruntach słabonośnych

Produkty dostarczane pod konkretne zamówienie klienta. Czas dostawy jest z reguły dłuższy (od ok. 5 dni)
i ustalany indywidualnie. Kontakt z Działem Obsługi Klienta tel.: 58 772 24 10-11.

13

ROZWIĄZANIA

PodłogI na gruncie

Ciepła i wytrzymała podłoga na gruncie • wersja podstawowa

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

Czy zawsze trzeba stosować styropian przy wykonywaniu podłogi na gruncie? I co należy zrobić,
aby taka podłoga była ciepła i mogła przenosić znaczne obciążenia? Odpowiedzią na te pytania
jest sprawdzone i proste w wykonaniu rozwiązanie - zastosowanie klasycznego podłoża z Leca®
KERAMZYTU impregnowanego. Jedna warstwa tego kruszywa o ograniczonej kapilarności (zdolności podciągania wody) ułożona na podłożu gruntowym zastępuje trzy warstwy typowego rozwiązania:
- podsypkę piaskową, gdyż jako materiał sypki równomiernie rozkłada się na podłożu gruntowym,
- podłoże betonowe, bo zagęszczone kruszywo staje się warstwą nośną dla obciążeń z posadzki,
- izolację termiczną, ponieważ keramzyt ma izolacyjną, porowatą strukturę wewnątrz granulek.

Rys. Podłoga na gruncie wersja podstawowa • budynek niepodpiwniczony • Leca® KERAMZYT układany luzem.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Wykop i wyrównanie podłoża

2. Warstwa Leca® KERAMZYTU
impregnowanego

3. Szpryc cementowy wzmacniający górną
powierzchnię keramzytu

4. Izolacja przeciwwilgociowa (np. 2 x folia)

5. Jastrych cementowy zbrojony

6. Posadzka
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Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym
na dodatkowej izolacji

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

Przed przystąpieniem do wykonania ogrzewania podłogowego warto zastanowić się, w jaki sposób należy układać rurki i jak izolować podłoże przed utratą ciepła.
Sprawdzonym i godnym polecenia rozwiązaniem jest mata kształtująca przebieg rurek oraz zastosowanie Leca® KERAMZYTU impregnowanego. Matę można układać bezpośrednio na izolacji
przeciwwilgociowej wykonanej na warstwie zagęszczonego Leca® KERAMZYTU lub włożyć pod
nią dodatkową izolację termiczną, np. ekran styropianowy z folią aluminiową odbijającą ciepło
do góry.

Rys. Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym na dodatkowej izolacji • budynek podpiwniczony
• Leca® KERAMZYT układany luzem.

Ekspert radzi
▶▶

Przed przystąpieniem do zagęszczania keramzytu należy wysypać go na całej powierzchni i dopiero wtedy rozpocząć zagęszczanie. Jednoczesne układanie i zagęszczanie kruszywa jest mało skuteczne.

▶▶

Do zagęszczania pomieszczeń o powierzchni do 40 m2 wystarczy używać ręcznych ubijaków z płytą ok. 50 x 50 cm. Przy większych pomieszczeniach można
stosować zagęszczarki płytowe typu lekkiego.

▶▶

Aby można było łatwiej przemieszczać się po keramzycie, pod buty warto podwiązać deseczki zwiększające powierzchnię podeszwy.

!

Wskazówka
Szpryc cementowy to mieszanina cementu, piasku i wody o konsystencji gęstej
śmietany. Najlepiej go „rozchlapywać” na powierzchni keramzytu za pomocą okrągłego czerpaka (kielni).
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ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym
na dodatkowej izolacji

1. Wyrównanie podłoża w piwnicy

2. Warstwa Leca® KERAMZYTU
impregnowanego

3. Szpryc cementowy wzmacniający górną
powierzchnię keramzytu

4. Izolacja przeciwwilgociowa (np. 2 x folia)

5. Dodatkowa izolacja płytowa (np. styropian
EPS, polistyren ekstrudowany XPS)

6. Folia odblaskowa (metalizowana)

Wykonanie „krok po kroku”

7. Rurki ogrzewania mocowane do izolacji
płytowej

8. Jastrych cementowy zbrojony

9. Posadzka
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Podłoga na gruncie z drenażem pod posadzką

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

Jeżeli poziom wód gruntowych pod budynkiem nie jest stabilny, a bywa tak szczególnie
w pobliżu zbiorników wodnych (stawów, jezior), można dodatkowo zabezpieczyć podłogę na
gruncie przed podsiąkaniem wody. W podłożu pod podłogą układa się rury drenarskie w odstępach 0,8-1,4 m i obsypuje kruszywem drenującym Leca® KERAMZYT budowlany L.
Cały układ drenarski najlepiej jest ułożyć na geowłókninie separacyjnej zabezpieczającej drenaż
przed zamuleniem. Drenaż podposadzkowy można połączyć z drenażem obwodowym wokół budynku i we właściwy sposób wykonać odprowadzenie całego systemu.

Rys. Podłoga na gruncie z dodatkowym drenażem pod posadzką • budynek podpiwniczony
• Leca® KERAMZYT układany luzem.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Wykop pod drenaż liniowy z geowłókniną
na podłożu

2. Warstwa ok. 5 cm Leca® KERAMZYTU
budowlanego L i rura drenarska

3. Warstwa Leca® KERAMZYTU budowlanego L
ponad drenażem

4. Szpryc cementowy wzmacniający górną
powierzchnię keramzytu

5. Izolacja przeciwwilgociowa (np. 2 x folia)

6. Zbrojony jastrych cementowy i posadzka
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Podłoga w garażu • wersja podstawowa

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

Aby uniknąć strat ciepła przez posadzkę w garażu, można ją wykonać na warstwie Leca® KERAMZYTU impregnowanego. Kruszywo to pełni jednocześnie dwie funkcje: izoluje termicznie i stanowi mocne podłoże. Zagęszczony keramzyt ma kilkakrotnie większą wytrzymałość niż inne typowe
rozwiązania posadzki na izolacji ze styropianu.
Dylatowana warstwa zbrojonego jastrychu betonowego o grubości min. 10 cm zapewnia wytrzymałe podłoże w przypadku punktowego obciążenia kołami samochodu.

Rys. Podłoga na gruncie z posadzką w garażu • budynek niepodpiwniczony • Leca® KERAMZYT układany luzem.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Wykop i wyrównanie podłoża

2. Warstwa Leca® KERAMZYTU
impregnowanego

3. Szpryc cementowy wzmacniający górną
powierzchnię keramzytu

4. Izolacja przeciwwilgociowa (np. 2 x folia)

5. Jastrych cementowy zbrojony, grubość min.
10 cm

6. Posadzka
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Podłoga na gruncie z dodatkowymi ściankami i ogrzewaniem
podłogowym • pomieszczenie mokre

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

Podczas realizacji podłogi na gruncie na nośnej izolacyjnej warstwie z Leca® KERAMZYTU często
pojawiają się pytania: jak poradzić sobie ze ściankami działowymi przy wykonywaniu podłogi, jeśli na gruncie nie układa się podkładu betonowego? Czy podłoże bezpośrednio pod posadzką przeniesie ich ciężar? Odpowiedź jest następująca: wszystko zależy od ciężaru ścianki. Lekkie ścianki
gipsowo-kartonowe oraz te o grubości 6 cm murowane z keramzytobetonu lub gazobetonu można ustawiać bezpośrednio na podłożu betonowym ułożonym na warstwie keramzytu. Natomiast
szersze przegrody należy ustawiać na fundamencie betonowym wykonanym w warstwie keramzytu. Ważne jest również, aby ścianka murowana była na izolacji bezpośrednio na fundamencie,
a podkłady betonowe i ewentualna wylewka na ogrzewaniu podłogowym były wykonywane jako
płaszczyzny dylatowane od wszystkich ścian. W pomieszczeniach mokrych na jastrychu i otynkowanych ścianach można wykonać dodatkową izolację przeciwwilgociową, np. zastosować folię
w płynie.

Rys. Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym na macie kształtującej trasę rurek, szczegół ścianka
działowa • budynek niepodpiwniczony • pomieszczenie mokre • Leca® KERAMZYT układany luzem.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Dodatkowe fundamenty i ścianki działowe

2. Warstwa Leca® KERAMZYTU
impregnowanego i szpryc

3. Izolacja przeciwwilgociowa i folia
metalizowana

4. Rurki ogrzewania na macie i jastrych
cementowy

5. Hydroizolacja

6. Posadzka

27

Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym i kanałem
• Leca® KERAMZYT w workach • pomieszczenie mokre

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

Jeżeli podłoga na gruncie ma być wykonana szybko i ma być w niej ukryty kanał wentylacyjny lub
rura kanalizacyjna, najpierw wznosi się małe fundamenty, na których układa się instalacje z właściwymi spadkami. Na większych powierzchniach pomiędzy kanałami i rurami układa się worki
z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L, a niezakryte powierzchnie uzupełnia keramzytem luzem.
Grubość worka z keramzytem to ok. 17 cm. Na pierwszej warstwie można wykonać następną,
układając worki w kierunku prostopadłym („na krzyż”). Wszystkie worki muszą być przecięte lub
przekłute w celu odpowietrzenia. Kolejną warstwę stanowi izolacja przeciwwilgociowa, np. 2 x
folia, a na niej zbrojony jastrych cementowy. Na jastrychu można ułożyć hydroizolację i posadzkę.
Najbardziej pracochłonne jest wykonanie warstwy wierzchniej, natomiast podłoże z keramzytu
w workach wykonuje się błyskawicznie.

Rys. Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym na dodatkowej izolacji termicznej, kanał w podłożu
• budynek niepodpiwniczony • pomieszczenie mokre • Leca® KERAMZYT układany w workach.

Ekspert radzi
▶▶

Wykonanie podłoża podłogi na gruncie przy użyciu keramzytu w workach to
znaczne ułatwienie oraz skrócenie czasu wykonania prac. Układanie worków, ich
przecinanie oraz zasypywanie luźnym keramzytem przestrzeni między workami
to praktycznie cały zakres robót związanych z podłożem i izolacją.
Podstawową różnicą pomiędzy układaniem keramzytu w workach i zastosowaniem

▶▶

kruszywa luzem jest brak konieczności zagęszczania keramzytu w workach. Foliowe
opakowanie, jakim jest worek, ogranicza przemieszczanie się granulatu i dodatkowo
przeciwdziała zawilgoceniu kruszywa.
▶▶

Rozwiązanie to jest szczególnie polecane przy niewielkich pracach remontowych
oraz majsterkowiczom.

!

Wskazówka
W celu obliczenia niezbędnej liczby worków z keramzytem należy przyjąć, że średnio na 1 m2 układa się 3 pełne worki w jednej warstwie. Przy uwzględnieniu szczelin
między workami i przestrzeni, na których nie uda się ułożyć pełnego worka, trzeba
najczęściej zwiększyć liczbę zamawianych worków o ok. 10%.
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Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym i kanałem

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

• Leca® KERAMZYT w workach • pomieszczenie mokre

1. Ułożenie pierwszej warstwy worków

2. Przecięcie górnej folii worków i zasypanie
szczelin

3. Podsypka i kanał wentylacyjny

4. Ułożenie worków z Leca® KERAMZYTEM
izolacyjnym L - druga warstwa

5. Przecięcie górnej folii worków i zasypanie
szczelin

6. Izolacja przeciwwilgociowa (np. 2 x folia)

Wykonanie „krok po kroku”

7. Dodatkowa izolacja płytowa (np. styropian
EPS, polistyren ekstrudowany XPS)

8. Folia odblaskowa (metalizowana)

9. Rurki ogrzewania montowane na izolacji
płytowej

10. Jastrych cementowy zbrojony

11. Hydroizolacja

12. Posadzka
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Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym
• pomieszczenie mokre

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

Przed przystąpieniem do wykonania ogrzewania podłogowego warto zastanowić się, w jaki sposób
należy układać rurki i jak izolować podłoże przed utratą ciepła. Sprawdzonym i godnym polecenia
rozwiązaniem jest mata kształtująca przebieg rurek oraz zastosowanie Leca® KERAMZYTU impregnowanego. Matę można układać bezpośrednio na izolacji przeciwwilgociowej wykonanej na warstwie zagęszczonego Leca® KERAMZYTU lub włożyć pod nią dodatkową izolację termiczną, np. ekran
styropianowy z folią aluminiową odbijającą ciepło do góry. Po przykryciu rurek jastrychem cementowym można na nim wykonać hydroizolację, np. z folii w płynie, i ułożyć posadzkę z terakoty.

Rys. Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym na macie kształtującej trasę rurek • budynek
podpiwniczony • pomieszczenie mokre • Leca® KERAMZYT układany luzem.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Warstwa Leca® KERAMZYTU
impregnowanego

2. Szpryc cementowy oraz izolacja
przeciwwilgociowa

3. Folia odblaskowa i rurki na macie

4. Jastrych cementowy zbrojony

5. Hydroizolacja

6. Posadzka
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Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym i drenażem
• pomieszczenie mokre

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

Jeżeli poziom wód gruntowych pod budynkiem nie jest stabilny, a bywa tak szczególnie
w pobliżu zbiorników wodnych (stawów, jezior), można dodatkowo zabezpieczyć podłogę na gruncie przed podsiąkaniem wody. W podłożu pod podłogą układa się rury drenarskie
w odstępach 0,8-1,4 m i obsypuje kruszywem drenującym Leca® KERAMZYT budowlany L.
Cały układ drenarski najlepiej jest ułożyć na geowłókninie separacyjnej zabezpieczającej drenaż
przed zamuleniem. Drenaż podposadzkowy można połączyć z drenażem obwodowym wokół
budynku i we właściwy sposób wykonać odprowadzenie całego systemu. Keramzyt w podłożu
spełnia jednocześnie trzy funkcje: drenażową, izolacji termicznej i podłoża nośnego pod posadzkę. W podłożu tym można układać instalacje ogrzewania podłogowego oraz hydroizolację w pomieszczeniach mokrych.

Rys. Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym na dodatkowej izolacji i drenażem pod posadzką
• budynek podpiwniczony • pomieszczenie mokre • Leca® KERAMZYT układany luzem.

Ekspert radzi
▶▶

Drenaże pod posadzką nie są zbyt powszechnie stosowane w Polsce. Szkoda, bo
ta metoda - kilka rurek drenażowych i zasypka filtrująca z keramzytu - to jedna
z najskuteczniejszych izolacji przeciwwilgociowych na terenach, gdzie poziom
wód gruntowych ulega częstym zmianom.

▶▶

Zastosowanie takiego drenażu jest uzasadnione prostą regułą lekarską - lepiej zapobiegać, niż leczyć.

▶▶

Czasami działanie drenażu jest uśpione przez wiele lat, a gdy po jednym mokrym
roku na posadzkach w piwnicy pojawia się wilgoć, drenaż pod posadzką powoduje bardzo szybkie odprowadzenie wód i przyspiesza okres wysychania podłoży.

!

Wskazówka
Podczas układania drenażu pod posadzką w piwnicy należy dopilnować, by poziom
podsypki pod rurą drenarską nie znalazł się poniżej poziomu fundamentów.
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Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym i drenażem

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

• pomieszczenie mokre

1. Wykop pod drenaż liniowy w piwnicy

2. Geowłóknina separacyjna na podłożu

3. Warstwa ok. 5 cm Leca® KERAMZYTU
budowlanego L i rura drenarska

4. Warstwa Leca® KERAMZYTU budowlanego L
ponad drenażem

5. Szpryc cementowy wzmacniający górną
powierzchnię keramzytu

6. Izolacja przeciwwilgociowa (np. 2 x folia)

Wykonanie „krok po kroku”

7. Dodatkowa izolacja płytowa (np. styropian
EPS, polistyren ekstrudowany XPS)

8. Folia odblaskowa (metalizowana)

9. Rurki ogrzewania mocowane do izolacji
płytowej

10. Jastrych cementowy zbrojony

11. Hydroizolacja

12. Posadzka
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Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym i rurą
w podłożu • Leca® KERAMZYT w workach • pomieszczenie mokre

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

Jeżeli podłoga na gruncie ma być wykonana szybko i ma być w niej ukryty kanał wentylacyjny lub
rura kanalizacyjna, najpierw wznosi się małe fundamenty, na których układa instalacje z właściwymi spadkami. Na całej powierzchni pomieszczenia pomiędzy kanałami i rurami układa się worki
z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L, a niezakryte powierzchnie uzupełnia keramzytem luzem.
Grubość worka z keramzytem to ok. 17 cm. Na pierwszej warstwie można wykonać następną,
układając worki w kierunku prostopadłym („na krzyż”). Wszystkie worki muszą być przecięte lub
przekłute w celu odpowietrzenia. Kolejną warstwę stanowi izolacja przeciwwilgociowa, np. 2 x
folia, na niej folia odblaskowa, następnie instalacja ogrzewania podłogowego i zbrojony jastrych
cementowy. Na jastrychu można ułożyć hydroizolację i posadzkę. Najbardziej pracochłonne jest
wykonanie wierzchniej warstwy jastrychu i posadzki, natomiast podłoże z keramzytu w workach
wykonuje się błyskawicznie.

Rys. Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym na macie kszatłtującej trasę rurek, rury w podłożu
• budynek podpiwniczony • pomieszczenie mokre • Leca® KERAMZYT układany w workach.

Ekspert radzi
▶▶

Układanie rur w podłożu posadzki na gruncie powinno być zawsze wykonywane
w sposób profesjonalny. Tylko odpowiednie betonowe fundamenty pod rurami
są w stanie zapewnić ich właściwe spady zaraz po ułożeniu rur, ale także w czasie wykonywania podłoży posadzek oraz eksploatacji rur wypełnionych wodą lub
ściekami. Zastosowanie pojedynczych cegieł, kawałków drewna jako podkłady
pod rury świadczy najczęściej o niewłaściwym przygotowaniu zawodowym ekipy.

▶▶

Wskazane jest wykorzystanie dodatkowych betonowych fundamentów pod rury
w podłożach, aby układane były na co najmniej 50% długości rur. Koniecznie muszą się też znaleźć jako podparcia kolan trójników, redukcji itp.

!

Wskazówka
Do zasypywania szczelin między workami oraz rur i przestrzeni, na których nie
mieszczą się pełne worki, należy zastosować ten sam keramzyt, co w workach.

39

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym i rurą
w podłożu • Leca® KERAMZYT w workach • pomieszczenie mokre

1. Wyrównanie podłoża w piwnicy

2. Fundament pod rurę instalacyjną

3. Rura instalacyjna

4. Ułożenie worków z Leca® KERAMZYTEM
izolacyjnym L

5. Obsypanie rury Leca® KERAMZYTEM
izolacyjnym L

6. Przecięcie górnej folii worków i zasypanie
szczelin

Wykonanie „krok po kroku”

7. Izolacja przeciwwilgociowa (np. 2 x folia)

8. 5. Folia odblaskowa (metalizowana)

9. Rurki ogrzewania na macie kształtującej
ich trasę

10. Jastrych cementowy zbrojony

11. Hydroizolacja

12. Posadzka
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Szybka podłoga na gruncie • Leca® KERAMZYT w workach

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

Czasami podczas remontu lub budowy nowego obiektu trzeba szybko wykonać podłogę na gruncie. Bywa też tak, że dostęp do pomieszczeń jest utrudniony (np. wąski korytarz), dostarczanie
materiałów okazuje się kłopotliwe, a czasu na wykonanie i przerwy technologiczne brakuje.
Wówczas najlepiej zastosować Leca® KERAMZYT izolacyjny L. Worki z keramzytem należy układać bezpośrednio na podłożu. W tym wypadku kruszywo nie wymaga zagęszczania. Po zasypaniu
spoin sypkim kruszywem i przekłuciu górnej folii worków w celu odpowietrzenia układa się folię
stanowiącą izolację przeciwwilgociową, a na niej szlichtę betonową jako podłoże pod posadzkę.

Rys. Podłoga na gruncie | budynek niepodpiwniczony • Leca® KERAMZYT układany w workach.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Wykop i wyrównanie podłoża do warstwy
worków z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L

2. Przecięcie górnej folii worków i zasypanie
szczelin

3. Druga warstwa worków z Leca®
KERAMZYTEM izolacyjnym L

4. Przecięcie górnej folii worków i zasypanie
szczelin

5. Izolacja przeciwwilgociowa (np. 2 x folia)

6. Jastrych cementowy zbrojony i posadzka
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Podłoga na gruncie z kanałem wentylacyjnym
• Leca® KERAMZYT w workach

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

Jeżeli podłoga na gruncie ma być wykonana szybko i ma być w niej ukryty kanał wentylacyjny
lub rura kanalizacyjna, najpierw wznosi się małe fundamenty, na których układa instalacje z właściwymi spadkami. Na większych powierzchniach pomiędzy kanałami i rurami układa się worki
z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L, a niezakryte powierzchnie uzupełnia keramzytem luzem.
Grubość worka z keramzytem to ok. 17 cm. Na pierwszej warstwie można wykonać następną,
układając worki w kierunku prostopadłym („na krzyż”). Wszystkie worki muszą być przecięte lub
przekłute w celu odpowietrzenia. Kolejną warstwę stanowi izolacja przeciwwilgociowa, np. 2 x
folia, a na niej zbrojony jastrych cementowy. Na jastrychu można ułożyć np. gres lub ogrzewanie
podłogowe i terakotę. Najbardziej pracochłonne jest wykonanie wierzchniej warstwy, natomiast
podłoże z keramzytu w workach wykonuje się błyskawicznie.

Rys. Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym (maty grzewcze) i kanałami w podłożu
• budynek niepodpiwniczony • Leca® KERAMZYT układany w workach.

Ekspert radzi
Kanały wentylacyjne w posadzkach domów jednorodzinnych spełniają najczęściej

▶▶

funkcje nawiewu powietrza pod palenisko kominka. Takie kanały można prowadzić
w warstwie podłoża z keramzytu.
▶▶

Obsypanie kruszywem takiego kanału zapewnia zachowanie ciągłości izolacji
podłoża, którą czasami trudno jest osiągnąć przy rozkładaniu płyt izolacyjnych
np. ze styropianu, nie zawsze dokładnie dociętych do kanałów.

!

Wskazówka
Przy układaniu posadzki na macie elektrycznej najlepiej wcześniej wykonać cienką wylewkę samopoziomującą, nieco grubszą niż kable maty, a na niej posadzkę
– z zastosowaniem elastycznych zapraw klejowych.

45

Podłoga na gruncie z kanałem wentylacyjnym

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

• Leca® KERAMZYT w workach

1. Wykop z uskokiem i wyrównanie podłoża

2. Pierwsza warstwa worków z Leca®
KERAMZYTEM izolacyjnym L

3. Przecięcie górnej folii worków i zasypanie
szczelin

4. Fundament i kanał wentylacyjny

5. Druga warstwa worków z Leca®
KERAMZYTEM izolacyjnym L

6. Przecięcie górnej folii worków i zasypanie
szczelin

Wykonanie „krok po kroku”

7. Izolacja przeciwwilgociowa (np. 2 x folia)

8. Folia odblaskowa (metalizowana)

9. Jastrych cementowy zbrojony

10. Elektryczna mata grzewcza

11. Posadzka
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Podłoga na gruncie z izolacją radiestezyjną

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

Istnienie cieków wodnych i ich oddziaływanie na człowieka to problem kontrowersyjny. Sceptycy
wskazują na brak dowodów i niemożność dokonania pomiarów oddziaływania cieków. Z drugiej
strony umiejętność wskazania wody za pomocą różdżki znana jest od wieków. Tak czy inaczej, aby
zabezpieczyć dom przed oddziaływaniem potencjalnych cieków wodnych, można zastosować jedno z proponowanych przez radiestetów rozwiązań na bazie Leca® KERAMZYTU. Czy to pomoże?
W dużym stopniu zależy to od naszego stosunku do tego zagadnienia. Na pewno rozwiązanie to
pozwoli wykonać trwałą i mocną podłogę na gruncie.

Rys. Podłoga na gruncie z izolacją radiestezyjną • budynek niepodpiwniczony • Leca® KERAMZYT układany luzem.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Wykop i wyrównanie podłoża oraz folia

2. Rozsypane skorupki jaj - 0,4 l/m2

3. Warstwa Leca® KERAMZYTU
impregnowanego

4. Szpryc cementowy wzmacniający górną
powierzchnię keramzytu

5. Izolacja przeciwwilgociowa (np. 2 x folia)

6. Jastrych cementowy zbrojony i posadzka
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Remont podłogi drewnianej na legarach

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

Na etapie remontu podłogi wentylowanej w budynku niepodpiwniczonym należy się zastanowić,
jak i czym wypełnić przestrzeń pod posadzką. Piasek i żużel słabo izolują termicznie. Inne materiały mogą być chętnie zamieszkiwane przez myszy. Problemy te można rozwiązać dzięki wykonaniu
wypełnienia pod podłogą z Leca® KERAMZYTU impregnowanego. Keramzyt ma izolacyjną, porowatą strukturę wewnątrz granulek oraz ograniczoną kapilarność (zdolność podciągania wody),
dlatego warstwa tego kruszywa wysypana na podłożu gruntowym pod podłogą drewnianą zapewnia odpowiednią izolacyjność termiczną. Ponadto ścierna powierzchnia zewnętrzna granulek
keramzytu odstrasza myszy i inne zwierzęta od przebywania w tym kruszywie, a przestrzenie
pomiędzy granulkami pozwalają na jego przesuszanie.

Rys. Podłoga na gruncie z podłogą na legarach • budynek niepodpiwniczony • Leca® KERAMZYT układany luzem.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Wykop i wyrównanie podłoża

2. Słupki ceglane

3. Izolacja przeciwwilgociowa na słupkach

4. Legary na słupkach

5. Warstwa Leca® KERAMZYTU
impregnowanego

6. Podłoga z desek z listwami
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Stropy

Remont stropu Kleina • wersja podstawowa

ROZWIĄZANIA • STROPY

Konstrukcja stropu Kleina składa się z belek stalowych, pomiędzy którymi wymurowano poziome
płyty z cegły. Jako wypełnienie pomiędzy belkami wysypywano gruz, piasek lub polepę. Wszystkie te materiały są ciężkie i słabo izolują termicznie. Rozwiązaniem w przypadku remontu takiego
stropu jest wykonanie lekkiego wypełnienia z Leca® KERAMZYTU. Należy usunąć wszystkie warstwy do poziomu płyty ceglanej, a następnie wykonać wypełnienie z lekkiego i termoizolacyjnego kruszywa. Dzięki temu zmniejszy się obciążenie stropu, co pozwoli na dalsze bezpieczne jego
użytkowanie, a nawet na wprowadzenie na niego dodatkowych obciążeń.

Rys. Strop Kleina z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym M i jastrychem cementowym.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Strop Kleina

2. Folia paroizolacyjna

3. Warstwa Leca® KERAMZYTU izolacyjnego S

4. Szpryc cementowy

5. Izolacja akustyczna, grubość min. 2 cm

6. Zbrojony cementowy jastrych i posadzka
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Remont stropu Kleina z ogrzewaniem podłogowym
i płytami suchego jastrychu

ROZWIĄZANIA • STROPY

Zdarza się, że na remontowanym stropie Kleina trzeba ułożyć lekkie wypełnienie oraz ogrzewaną
podsadzkę. W typowym rozwiązaniu 1 m2 samego jastrychu cementowego o grubości 5 cm waży
ok. 100 kg. Aby zmniejszyć to obciążenie, warto zastosować Leca® KERAMZYT izolacyjny. Jeżeli
pomiędzy belkami stalowymi zostanie ułożone to kruszywo, na nim szpryc cementowy o grubości
0,5-1 cm, a następnie izolacja, wypraski i rurki ogrzewania, a całość przykryta płytami suchego
jastrychu, to ciężar wszystkich warstw będzie o połowę mniejszy niż w rozwiązaniu typowym. Dodatkowo w przypadku zastosowania Leca® KERAMZYTU jedynie warstwa szprycu powinna wysychać kilkanaście godzin, natomiast wszystkie pozostałe etapy prac można wykonywać bez dodatkowych przerw. Remont takiego stropu w jednym pomieszczeniu trwa nie dłużej niż dwa dni.

Rys. Strop Kleina z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym S, ogrzewaniem podłogowym na płycie
izolacyjnej i płytami suchego jastrychu.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Strop Kleina

2. Folia paroizolacyjna

3. Leca® KERAMZYT izolacyjny S

4. Szpryc cementowy

5. Rurki ogrzewania na folii metalizowanej i
specjalnej macie izolacyjnej kształtującej ich
trasę

6. Płyty suchego jastrychu i posadzka
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Strop Kleina z ogrzewaniem podłogowym montowanym
do izolacji • pomieszczenie mokre

ROZWIĄZANIA • STROPY

Jeżeli podczas remontu stropu Kleina ma być też wykonane ogrzewanie podłogowe, można zastosować Leca® KERAMZYT izolacyjny, który odciąży strop, wypełni przestrzenie między belkami i zaizoluje termicznie posadzkę. Po oczyszczeniu stropu ze starych i ciężkich zasypek z gruzu, żużla itp.
należy wysypać na paroizolacji lekkie kruszywo oraz ustabilizować jego powierzchnie szprycem
cementowym. Następnie warto dodatkowo dołożyć izolację akustyczną tłumiącą dźwięki uderzeniowe, a na niej kolejne warstwy związane z ogrzewaniem podłogowym. Po wysuszeniu jastrychu
przykrywającego rurki można wykonać dodatkową hydroizolację z folii w płynie. Rozwiązanie to
sprawdza się szczególnie w łazienkach i innych pomieszczeniach mokrych.

Rys. Strop Kleina z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L, ogrzewaniem podłogowym, rurki
na dodatkowej izolacji.

Ekspert radzi
▶▶

Czasami wprowadzenie ogrzewania podłogowego wiąże się z podniesieniem poziomów posadzek, należy sprawdzić, czy parapety okienne nie będą zbyt nisko.
W myśl obowiązujących przepisów w typowych budynkach o wysokości do 25 m
odległość od górnej krawędzi parapetu do posadzki nie powinna być mniejsza niż
85 cm. Przepis ten nie dotyczy kondygnacji przyziemia oraz ścianek podokiennych
w loggii, na tarasie lub galerii.

!

Wskazówka
Podczas stosowania gotowych mieszanek jastrychów podłogowych zawsze warto
sprawdzić, w jakim zakresie grubości producent dopuszcza układanie jastrychu i czy
można stosować je do podłóg ogrzewanych.
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Strop Kleina z ogrzewaniem podłogowym montowanym
do izolacji • pomieszczenie mokre

1. Strop Kleina

2. Folia paroizolacyjna

3. Leca® KERAMZYT izolacyjny M

4. Szpryc cementowy

5. Izolacja akustyczna, grubość min. 3-5 cm

6. Folia odblaskowa (metalizowana)

Wykonanie „krok po kroku”

7. Rurki ogrzewania montowane na izolacji
płytowej

8. Jastrych cementowy zbrojony

9. Hydroizolacja

10. Posadzka
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Remont stropu odcinkowego z płytami suchego jastrychu

ROZWIĄZANIA • STROPY

Typowe wypełnienie stropu odcinkowego stanowi polepa przykryta jastrychem cementowym.
Łączny ciężar 1 m2 tylko tych dwóch warstw to najczęściej 150-200 kg. Aby wykonać lżejszą podłogę i bez wzmacniania stropu wprowadzić na niego dodatkowe obciążenia użytkowe, wystarczy
pomiędzy belkami ułożyć lekki Leca® KERAMZYT izolacyjny. Na nim i na warstwie rozdzielającej
układa się Leca® KERAMZYT podsypkowy, a następnie płyty suchego jastrychu. Tego typu rozwiązanie najczęściej jest o połowę lżejsze niż pierwotne i pozwala na zwiększenie obciążenia użytkowego, np. gdy planowana jest zmiana sposobu użytkowania lokalu (w miejscu mieszkania ma
być sklep).

Rys. Strop odcinkowy z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym S i suchym jastrychem.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Strop odcinkowy

2. Folia paroizolacyjna

3. Leca® KERAMZYT izolacyjny S

4. Szpryc cementowy

5. Leca® KERAMZYT podsypkowy, grubość
2-10 cm

6. Płyty suchego jastrychu i posadzka
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Remont stropu odcinkowego z podłogą drewnianą na legarach

ROZWIĄZANIA • STROPY

Tradycyjne deski na podłodze to marzenie wielu projektantów i inwestorów. Od wieków deski
przybijano do drewnianych belek stropowych lub legarów. Podczas remontu stropu można odtworzyć to sprawdzone rozwiązanie, montując legary do nowego jastrychu cementowego. Przestrzeń pomiędzy podłożem a spodem deski warto wypełnić wełną mineralną, która ogranicza powstawanie akustycznego pudła rezonansowego. Dodatkowo pod deską warto utworzyć szczelinę
ok. 1 cm umożliwiającą cyrkulację powietrza, a przy listwach przyściennych pozostawić nieszczelności pozwalające na taką cyrkulację.

Rys. Strop odcinkowy z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym M, legarami i podłogą z desek.

Ekspert radzi
▶▶

Zapewnienie cyrkulacji powietrza pod deskami podłogowymi pozwala na ciągłe
ich przesuszanie, a tym samym ogranicza rozwoju grzybów i pleśni.

▶▶

Podczas układania podłogi z desek z litego drewna należy pozostawić jak najwięcej nieszczelności, np. nie doszczelniać listew cokołowych przy ścianach masami
szpachlowymi, silikonami itp., a w miejscach mało widocznych, np. za drzwiami,
we wnękach podokiennych pozostawić w ścianie dodatkowe kanaliki cyrkulacyjne.

!

Wskazówka
Przed ułożeniem posadzki z desek należy pamiętać o sezonowaniu desek od kilku do kilkunastu dni w pomieszczeniach, w których podłoga będzie układana.
Wcześniej wszystkie podłoża i tynki powinny być wysuszone.
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Remont stropu odcinkowego z podłogą drewnianą na legarach

1. Strop odcinkowy

2. Folia paroizolacyjna

3. Leca® KERAMZYT izolacyjny M

4. Szpryc cementowy

5. Izolacja akustyczna, grubość
min. 2 cm

6. Jastrych cementowy zbrojony, grubość min.
5 cm

Wykonanie „krok po kroku”

7. Paski folii pod legary

8. Legary drewniane montowane do jastrychu

9. Wełna mineralna między legarami
1 cm poniżej wierzchu legara

10. Podłoga z desek
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Strop odcinkowy z ogrzewaniem elektrycznym • pomieszczenie mokre

ROZWIĄZANIA • STROPY

Podczas remontu stropu odcinkowego lub Kleina nie zawsze jest możliwość zwiększenia jego
grubości, ponieważ groziłoby to zmniejszeniem bezpiecznej wysokości parapetów okiennych lub
powstaniem dodatkowych progów między posadzkami w różnych pomieszczeniach. Przy takich
ograniczeniach trudno zastosować klasyczne ogrzewanie podłogowe. Jest to jednak możliwe dzięki wykorzystaniu Leca® KERAMZYTU izolacyjnego. Przestrzenie między belkami należy wypełnić
kruszywem, zastosować cienką matę tłumiącą dźwięki uderzeniowe, a następnie na mocnej wylewce ułożyć elektryczne maty grzewcze. Na wierzchu trzeba wylać cienkowarstwową wylewkę
samopoziomującą, a na niej można dodatkowo ułożyć hydroizolację, np. z folii w płynie. Po takim
przygotowaniu powierzchni najczęściej układa się posadzkę z terakoty.

Rys. Strop odcinkowy z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym S, ogrzewaniem podłogowym
elektrycznym (maty grzewcze).

Ekspert radzi
▶▶

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania przy układaniu elektrycznych mat
grzewczych w pomieszczeniach mokrych to priorytet dla wykonawcy.

▶▶

Aby w razie awarii skutecznie odizolować użytkownika stojącego mokrymi stopami na posadzce z ogrzewaniem elektrycznym, konieczne jest wprowadzenie dodatkowej warstwy wylewki samopoziomującej.

▶▶

Na wylewce tej można układać izolację typu folia w płynie i terakotę wypełnioną
szczelnymi spoinami (np. epoksydowymi).

!

Wskazówka
Podczas układania hydroizolacji należy szczególnie starannie zadbać o naroża posadzka-ściana, ściana-ściana. W tych miejscach trzeba układać specjalne elastyczne
taśmy izolacyjne, które zapewniają ciągłość izolacji.
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Strop odcinkowy z ogrzewaiem elektrycznym• pomieszczenie mokre

1. Strop odcinkowy

2. Folia paroizolacyjna

3. Leca® KERAMZYT izolacyjny S

4. Szpryc cementowy

5. Izolacja akustyczna, grubość
min. 2 cm

6. Folia odblaskowa (metalizowana)

Wykonanie „krok po kroku”

7. Jastrych cementowy zbrojony

8. Elektryczna mata grzewcza

9. Wylewka samopoziomująca

10. Hydroizolacja

11. Posadzka
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Wykonanie lub remont stropu WPS

ROZWIĄZANIA • STROPY

Stropy typu WPS to stropy na belkach stalowych z płytami żelbetowymi. Dawniej jako izolację
termiczną i akustyczną układano w tych stropach wełnę mineralną lub wykonywano zasypki
z żużla. Obecnie najczęściej stosuje się wypełnienia przestrzeni pomiędzy belkami ze średnio- lub
gruboziarnistego Leca® KERAMZYTU, na którym układa się dodatkową izolację akustyczną ograniczającą przenoszenie dźwięków uderzeniowych. Na całości wykonuje się jastrych cementowy
stanowiący podłoże pod większość typowych posadzek.

Rys. Strop WSP z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym M i jastrychem cementowym.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Strop WPS

2. Folia paroizolacyjna

3. Leca® KERAMZYT izolacyjny M

4. Szpryc cementowy

5. Izolacja akustyczna, grubość
min. 2 cm

6. Jastrych cementowy zbrojony
i posadzka

71

Remont stropu WPS z ogrzewaniem podłogowym na macie

ROZWIĄZANIA • STROPY

Podczas remontu lub układania nowego stropu WPS można wykonać na nim podłogę ogrzewaną. Aby to zrobić, należy pomiędzy belkami ułożyć lekki Leca® KERAMZYT izolacyjny,
na nim szpryc cementowy, następnie jedną warstwę płyt do izolacji dwufunkcyjnej (akustycznej
i termicznej), folię metalizowaną odbijającą ciepło do góry oraz matę, do której montuje się rurki
ogrzewania. Na wierzchu układa się specjalny jastrych akumulujący ciepło, a następnie wykonuje
posadzkę.

Rys. Strop WPS z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym M, ogrzewaniem podłogowym na macie
kształtującej trasę rurek i jastrychem cementowym.

Ekspert radzi
▶▶

Wprowadzenie dodatkowej izolacji akustycznej z płyt styropianu EPS, polistyrenu
ekstrudowanego XPS, wełny mineralnej itp. ma ograniczyć przenoszenie się tzw.
dźwięków uderzeniowych do pomieszczenia poniżej stropu.

▶▶

Nie wszystkie materiały, nawet o podobnej gęstości, mają takie same parametry tłumienia dźwięków. Przy wyborze rodzaju izolacji należy zapoznać się z parametrami
tłumienia tych materiałów deklarowanymi przez producentów.

▶▶

Nasuwa się pytanie, czy warto wprowadzać te materiały na stropy, np. nad piwnicą,
gdzie praktycznie wysoka izolacyjność akustyczna nie jest najistotniejsza dla osób
krótko przebywających w piwnicy. Tak rzeczywiście jest, jednak należy pamiętać, że
te same izolacje akustyczne są również dobrymi termoizolacjami. A to w przypadku
nieogrzewanych piwnic pozwala na poprawę komfortu użytkowania pomieszczeń
na parterze.

!

Wskazówka
Podczas wykonywania lub remontu stropu WPS należy pamiętać o szczelnym podbetonowaniu pachwin pomiędzy płytą a górną stopką dwuteownika. Takie usztywnienie konstrukcji ogranicza później zarysowania tynku na suficie dolnej kondygnacji.
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Remont stropu WPS z ogrzewaniem podłogowym na macie

1. Strop WPS

2. Folia paroizolacyjna

3. Leca® KERAMZYT izolacyjny S

4. Szpryc cementowy

5. Izolacja akustyczna, grubość min. 3-5 cm

6. Folia odblaskowa (metalizowana)

Wykonanie „krok po kroku”

7. Rurki ogrzewania na macie kształtującej ich
trasę

8. Jastrych cementowy zbrojony

9. Posadzka
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Strop WPS z ogrzewaniem podłogowym i płytami suchego
jastrychu • pomieszczenie mokre

ROZWIĄZANIA • STROPY

Stropy WPS to przegrody często wykonywane w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Po kilkudziesięciu latach użytkowania zdarza się, że nie spełniają one wymagań użytkowych. Izolacyjność
akustyczna lub termiczna jest zbyt niska i konieczny jest ich remont. Aby zachować strop i poprawić jego walory akustyczne, można wypełnić przestrzenie między belkami Leca® KERAMZYTEM
izolacyjnym i ułożyć podłogę pływającą z płyt suchego jastrychu. Dodatkowo istnieje możliwość
wykonania ogrzewanej lekkiej posadzki, a nawet wykonania hydroizolacji, która jest niezbędna
w łazienkach i innych pomieszczeniach mokrych.

Rys. Strop WSP z wypełnieniem z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym M, ogrzewaniem podłogowym na płycie
izolacyjnej i płytami suchego jastrychu.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Strop WPS i folia paroizolacyjna

2. Leca® KERAMZYT izolacyjny M

3. Szpryc cementowy

4. Rurki ogrzewania na folii metalizowanej i
specjalnej macie izolacyjnej kształtującej ich
trasę

5. Płyty suchego jastrychu z hydroizolacją

6. Posadzka
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Remont stropu ceglanego • wersja podstawowa
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Stare sklepienia ceglane wypełniano ciężkimi materiałami o słabej termoizolacyjności, takimi jak
piasek i gruz, które znacznie obciążały sklepienia, a w konsekwencji ściany i fundamenty. Ponadto
nie stanowiły bariery termoizolacyjnej. W trakcie kapitalnego remontu pomieszczenia ze stropem
łukowym czasami możliwa jest - po analizie konstrukcyjnej - wymiana ciężkich wypełnień na lekkie
i termoizolacyjne z Leca® KERAMZYTU. Materiał ten jest kilkakrotnie lżejszy od gruzu czy piasku,
a ponadto skutecznie zatrzymuje ciepło w pomieszczeniu.

Rys. Sklepienie ceglane łukowe z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L i jastrychem cementowym.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Sklepienie łukowe

2. Folia paroizolacyjna

3. Leca® KERAMZYT izolacyjny L

4. Szpryc cementowy

5. Izolacja akustyczna, grubość min. 2 cm

6. Jastrych cementowy zbrojony i posadzka
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Strop ceglany z ogrzewaniem podłogowym na dodatkowej
izolacji • pomieszczenie mokre

ROZWIĄZANIA • STROPY

Od dobrego rozpoznania stanu i nośności remontowanej konstrukcji zależy, czy konstrukcja stropu, ściany lub fundament będą funkcjonowały przez następne dziesiątki i setki lat. Stare stropy
łukowe wspierające się na ścianach ceglanych przeżyły wieki. Jednakże nie zawsze podłoże i fundamenty są w stanie dalej przenosić ciężar tych ciężkich konstrukcji. Jeżeli stan techniczny stropu
ceglanego jest dobry, a konieczne jest zmniejszenie obciążeń, wówczas - po pozytywnej analizie
konstrukcyjnej - można zmniejszyć obciążenie stropów przez usunięcie ciężkich zasypek z gruzu
i piasku oraz ułożenie lżejszego wypełnienia z Leca® KERAMZYTU izolacyjnego. Na keramzycie
można układać większość podkładów i posadzek, w tym rozwiązania z dodatkową hydroizolacją,
np. w łazienkach.

Rys. Sklepienie ceglane łukowe z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L, ogrzewaniem
podłogowym, rurki na dodatkowej izolacji.

Ekspert radzi
▶▶

Po oczyszczeniu starej konstrukcji stropu niezbędny jest przegląd i uzupełnienie
brakujących spoin.

▶▶

Jeżeli na stropie zauważono początki rozwoju grzybów i pleśni, konieczne jest
oczyszczenie tych miejsc i ich zaimpregnowanie.

▶▶

Czasami gdy stan sklepienia budzi obawy, na czaszy sklepienia warto wykonać
dodatkowe wzmocnienie w postaci wylewki cementowej zbrojonej włóknem
rozproszonym.

▶▶

Wszelkie tego typu prace powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, konstruktora i mykologa budowlanego.

!

Wskazówka
Przy rozbiórkach warstw na stropie może się okazać, że zaprawa między cegłami
jest bardzo słaba i cegły mogą wypadać. Z tego powodu podczas prowadzenia prac
na takim stropie pomieszczenia poniżej powinny być wyłączone z użytkowania oraz
przeprowadzania w nich innych prac. W trakcie prac rozbiórkowych pracownicy powinni przemieszczać się po drewnianych pomostach i leżniach.
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Strop ceglany z ogrzewaniem podłogowym na dodatkowej
izolacji • pomieszczenie mokre

1. Sklepienie łukowe

2. Folia paroizolacyjna

3. Leca® KERAMZYT izolacyjny L

4. Szpryc cementowy

5. Folia odblaskowa (metalizowana)

6. Rurki ogrzewania montowane
na izolacji płytowej

Wykonanie „krok po kroku”

7. Jastrych cementowy zbrojony

8. Hydroizolacja

9. Posadzka
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Wyrównanie powierzchni stropu • wersja podstawowa
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Czasami remont wylewanego stropu żelbetowego może okazać się bardziej skomplikowany, gdy
po zdjęciu wszystkich warstw na stropie ujawnione zostaną nierówności. Najczęściej są one spowodowane tym, że pracownicy wykonujący taki strop nie zdążyli równo rozprowadzić i zatrzeć
betonu i powstały na nim „fale” lub miejscowe „dolinki”. Aby zniwelować te nierówności, można
je wypełnić drobnym Leca® KERAMZYTEM lub betonem lekkim na bazie tego kruszywa. Rozwiązanie to tylko nieznacznie dociąża strop. Ponadto wykonanie uzupełnień z keramzytu jest lżejsze
w wykonawstwie. Ciężar wnoszonych i układanych materiałów jest 2-4 razy lżejszy niż tradycyjnych wypełnień betonowych.

Rys. Strop żelbetowy z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym S i suchym jastrychem.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Nierówno wylany strop żelbetowy

2. Folia paroizolacyjna

3. Leca® KERAMZYT izolacyjny S

4. Szpryc cementowy

5. Leca® KERAMZYT podsypkowy, grubość
2-10 cm

6. Płyty suchego jastrychu i posadzka
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Wyrównanie powierzchni stropu z ogrzewaniem
elektrycznym • pomieszczenie mokre
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Czasami z pozoru równy strop żelbetowy po rozebraniu jego górnych warstw okazuje się nierówny i wymagający wypełnień o grubości do kilku centymetrów. Nierówności te można zniwelować
drobnym Leca® KERAMZYTEM lub betonem lekkim na bazie tego kruszywa. Rozwiązanie to tylko
nieznacznie dociąża strop. Ponadto wykonanie uzupełnień z keramzytu jest lżejsze w wykonawstwie i może poprawić izolacyjność termiczną oraz akustyczną. Na nowym jastrychu można również ułożyć matę elektrycznego ogrzewania podłogowego, która po przykryciu cienką warstwą
wylewki samopoziomującej i płynnej folii jako hydroizolacji może być podkładem pod posadzkę
w pomieszczeniach mokrych, np. łazienkach.

Rys. Strop żelbetowy z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym S, ogrzewaniem podłogowym
elektrycznym (maty grzewcze).

Ekspert radzi
▶▶

Do zniwelowania niewielkich nierówności na stropach zawsze należy stosować
drobnoziarnisty keramzyt.

▶▶

Ułożenie foli paroizolacyjnej zależy od tego, jak głębokie są nierówności. Przy bardzo
niewielkich wypełnieniach - 1-2 cm - Leca® KERAMZYT można zastosować bezpośrednio na stropie, a na nim układać folię z pominięciem szprycu.

!

Wskazówka
Przy remoncie stropu płaskiego należy sprawdzić, czy nierówności to efekt nierównego wylania płyty, czy może są to pozostałości po zaprawach murarskich i tynkarskich. W takim przypadku zaprawy jako materiały o mniejszej wytrzymałości niż
beton konstrukcyjny można skuć, a wtedy wyrównywanie nie będzie konieczne.
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Wyrównanie powierzchni stropu z ogrzewaniem
elektrycznym • pomieszczenie mokre

1. Nierówno wylany strop żelbetowy

2. Folia paroizolacyjna

3. Leca® KERAMZYT izolacyjny S

4. Szpryc cementowy

5. Izolacja akustyczna, grubość
min. 2 cm

6. Folia odblaskowa (metalizowana)

Wykonanie „krok po kroku”

7. Jastrych cementowy zbrojony

8. Elektryczna mata grzewcza

9. Wylewka samopoziomująca

10. Hydroizolacja

11. Posadzka
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Remont stropu drewnianego z dostępem tylko od góry
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Stary drewniany strop oraz jego belki konstrukcyjne są najczęściej ugięte. Ponadto ciężkie wypełnienie wewnątrz stropu, tzw. polepa, uniemożliwia jego wypoziomowanie oraz nadmiernie obciąża mury i fundamenty budynku, co ogranicza możliwość zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia. Dodatkowo podczas remontu takiego starego stropu dostęp do wszystkich jego warstw
jest często ograniczony. Na przykład gdy poniżej znajduje się użytkowane mieszkanie, remont
trzeba ograniczyć jedynie do warstw dostępnych od góry. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem
jest wymiana starej polepy na lekkie wypełnienie z Leca® KERAMZYTU, które odciąży strop, oraz
wykonanie z tego kruszywa warstwy poziomującej stanowiącej podkład pod suchy jastrych.

Rys. Strop drewniany - remont tylko od góry - pomieszczenie suche z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM
izolacyjnym L.

Ekspert radzi
▶▶

Stropy drewniane są paroprzepuszczalne („oddychające”). Wewnątrz stropu nie
należy stosować izolacji z folii. Wyjątkiem może być wprowadzenie folii paroizolacyjnej nad pomieszczeniami mokrymi (łazienkami, pralniami itp.) między płytami
gipsowo-kartonowymi sufitu i wełną mineralną.

▶▶

Dodatkowa warstwa wełny mineralnej między płytami sufitu i deskami ślepego
pułapu wypełnia pustkę - tzw. pudło rezonansowe.

▶▶

Podczas układania Leca® KERAMZYTU podsypkowego pod płyty suchego jastrychu zaleca się wykonanie warstwy o średniej grubości 6 cm.

▶▶

!

Najmniejsza dopuszczalna grubość podsypki, najczęściej przy ścianach, to 2 cm.

Wskazówka
Przed rozbiórką stropów drewnianych należy szczególnie zadbać o przeszkolenie
młodych pracowników, aby nie dopuścić do rozbiórki desek ślepego pułapu i chodzenia po deskach podsufitki.
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Remont stropu drewnianego z dostępem tylko od góry

1. Istniejąca podsufitka i belki stropowe

2. Wełna mineralna

3. Deski ślepego pułapu (wsuwki)

4. Membrana paroprzepuszczalna,
np. papier woskowany

5. Leca® KERAMZYT izolacyjny L

6. Szpryc cementowy

Wykonanie „krok po kroku”

7. Leca® KERAMZYT podsypkowy, grubość
2-10 cm

8. Płyty suchego jastrychu

9. Posadzka
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Kapitalny (pełny) remont stropu drewnianego
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Strop drewniany użytkowany przez dziesiątki lat jest najczęściej ugięty. Ponadto ciężkie wypełnienie wewnątrz stropu (tzw. polepa) nadmiernie obciąża mury i fundamenty budynku, co ogranicza możliwość zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń. Dobrym rozwiązaniem w przypadku
remontu takiego stropu jest wykonanie izolacji i poziomowania stropu Leca® KERAMZYTEM oraz
ułożenie dodatkowej izolacji z wełny mineralnej.
Badając zagadnienie izolacyjności akustycznej stropów drewnianych, opracowano i sprawdzono
w remontowanym budynku optymalne rozwiązanie oparte głównie na izolacji Leca® KERAMZYTEM i wełną mineralną. Proponowany dobór materiałów i układ warstw skutecznie izolują akustycznie pomieszczenia rozdzielone stropem. Ponadto dwie warstwy ognioodpornej płyty gipsowo-kartonowej i wełna mineralna dodatkowo zabezpieczają strop przed ogniem i pozwalają na
zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia. Strop wypełniany jest Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym M lub L. Na wierzchu, na warstwie suchego szprycu układa się Leca® KERAMZYT podsypkowy, który poziomuje ugięty strop i stanowi bardzo dobre podłoże pod płyty suchego jastrychu.
Na płytach można układać każdy rodzaj posadzki (panele, wykładzinę, płytki terakoty itp.).

Rys. Strop drewniany - remont kapitalny - pomieszczenie suche z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM
izolacyjnym M oraz izolacją z wełny mineralnej.

Ekspert radzi
▶▶

Zaproponowane rozwiązanie zostało przebadane pod względem izolacyjności
akustycznej od dźwięków przenoszonych przez powietrze oraz uderzeniowych.
Wyniki testu wskazują, że takie rozwiązanie może być stosowane w odniesieniu
do stropów między mieszkaniami w budownictwie wielorodzinnym.

▶▶

Dodatkowa warstwa wełny mineralnej między płytami sufitu i deskami ślepego
pułapu wypełnia pustkę - tzw. pudło rezonansowe.

▶▶

Stropy drewniane są paroprzepuszczalne („oddychające”). Wewnątrz stropu nie
należy stosować izolacji z folii. Wyjątkiem może być wprowadzenie folii paroizolacyjnej nad pomieszczeniami mokrymi (łazienkami, pralniami itp.) między płytami gipsowo-kartonowymi sufitu i wełną mineralną.

!

Wskazówka
Stropy drewniane nie lubią wilgoci. Wszystkie materiały, które mają być ułożone
w stropie, muszą być suche, szczególnie keramzyt. Dlatego należy stosować jedynie Leca® KERAMZYT izolacyjny S lub M i Leca® KERAMZYT podsypkowy. Materiały o tych nazwach pakowane są do worków foliowych i big-bagów z dodatkową
wkładką foliową. Transport i składowanie tych materiałów nie wymagają dodatkowego przykrycia czy zadaszenia. Wilgotność kruszywa w tych opakowaniach nie
przekracza 4%.
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Kapitalny (pełny) remont stropu drewnianego

1. Belki nośne i deski ślepego pułapu (wsuwki)

2. Membrana paroprzepuszczalna,
np. papier woskowany

3. Leca® KERAMZYT izolacyjny M

4. Szpryc cementowy

5. Leca® KERAMZYT podsypkowy, grubość
2-10 cm

6. Płyty suchego jastrychu

Wykonanie „krok po kroku”

7. Posadzka

8. Wełna mineralna i ruszt sufitu
podwieszanego

9. 2 x płyta gipsowo-kartonowa, np. GKF
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Stropodachy

Izolacja i warstwa spadkowa dachu płaskiego
W domach z lat 60. i 70. do izolacji termicznej stropodachów wykorzystywany był najczęściej
żużel. Skutki jego niekorzystnego oddziaływania na organizmy ludzkie są powszechnie znane.
W praktyce najczęściej stosowano żużel niesezonowany. Efekty odgazowywania tego materiału
pod wpływem częstych zmian wilgotności i temperatury otoczenia widoczne są najczęściej na
zewnątrz budynku w postaci spękań ścian w okolicach wieńców nad ostatnim stropem.
Rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie Leca® KERAMZYTU izolacyjnego. Wymiana
żużla na jedną warstwę tego kruszywa w stropodachu niewentylowanym prawie trzykrotnie poprawia jego izolacyjność termiczną przy takich samych grubościach warstwy, a dodatkowo pozwala uniknąć efektu odgazowywania (w przeciwieństwie do żużla Leca® KERAMZYT nie ma tej
właściwości).
Zastosowanie keramzytu w nowych obiektach przynosi następujące korzyści:
▶▶

warstwa izolująca termicznie może jednocześnie kształtować spady dachu,

▶▶

warstwa Leca® KERAMZYTU ma kilkakrotnie większą wytrzymałość niż inne materiały izolacyjne, co ułatwia posadowienie dodatkowych elementów, takich jak klimatyzatory, centrale klimatyzacyjne, anteny itp.,

▶▶

jako materiał niepalny Leca® KERAMZYT może być stosowany w szerszym zakresie niż inne

ROZWIĄZANIA • STROPODACHY

materiały do izolacji termicznej (np. styropian).

Rys. Stropodach niewentylowany z izolacją z Leca® KERAMZYTU.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Strop ostatniej kondygnacji

2. Paroizolacja na stropie

3. Izolacja z Leca® KERAMZYTU izolacyjnego L

4. Papier woskowany lub folia

5. Jastrych cementowy

6. Bitumiczne pokrycie dachu
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Szybka izolacja i warstwa spadkowa stropodachu
• Leca® KERAMZYT w workach
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Bardzo szybką i niewymagającą użycia sprzętu (pompy czy dźwigu) metodą wykonania izolacji
i warstwy spadkowej na stropodachu płaskim jest zastosowanie Leca® KERAMZYTU izolacyjnego
L pakowanego fabrycznie w 55-litrowe worki. Na ułożonych na stropie workach można wykonać
wylewkę szybkosprawną, a po kilkunastu godzinach układać pokrycie bitumiczne dachu. Rozwiązanie to jest szczególnie polecane w sytuacji, gdy stropodach nie jest zbyt duży i nie ma możliwości użycia sprzętu do podania kruszywa na strop.

Rys. Stropodach niewentylowany z izolacją z Leca® KERAMZYTU układanego w workach.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Strop ostatniej kondygnacji

2. Paroizolacja na stropie

3. Izolacja z Leca® KERAMZYTU izolacyjnego L
w workach

4. Papier woskowany lub folia

5. Jastrych cementowy

6. Bitumiczne pokrycie dachu
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Izolacja i warstwa spadkowa dachu płaskiego przy zastosowaniu
dwóch różnych materiałów izolacyjnych
Na etapie wykonania nowego stropodachu trzeba rozważyć kwestię połączenia dwóch różnych
materiałów izolacyjnych. Aby uzyskać w takiej sytuacji bardzo dobrą izolacyjność termiczną, właściwy spad, minimalną grubość i mocne podłoże umożliwiające montaż na dachu różnych, nie
najlżejszych urządzeń, warto wykonać warstwę spadkową i izolacyjną z Leca® KERAMZYTU lub
betonu lekkiego na jego bazie.
Wykonanie stropodachu z zastosowaniem dwóch różnych materiałów izolacyjnych jest możliwe
w różnych konfiguracjach, np.:
▶▶

na stropie wykonuje się warstwę spadkową z betonu lekkiego lub keramzytu, a na niej
izolację płytową z wełny mineralnej, styropianu EPS lub polistyrenu ekstrudowanego XPS
i pokrycie bitumiczne,

▶▶

na stropie układa się płaską izolację płytową (jw.), a na niej również izolacyjną warstwę
spadkową z keramzytu lub betonu przykrytą pokryciem bitumicznym.
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Drugie rozwiązanie wydaje się lepsze, ponieważ unika się efektu miękkiego dachu, co pozwala na
bezpieczne przemieszczanie się po nim. Dodatkowo mocna szlichta umożliwia montaż urządzeń
technicznych, takich jak lekkie klimatyzatory, anteny itp.

Rys. Stropodach niewentylowany z izolacją z Leca® KERAMZYTU i dodatkową izolacją na stropie.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Strop ostatniej kondygnacji
z paroizolacją

2. Dodatkowa izolacja na stropie

3. Izolacja z Leca® KERAMZYTU izolacyjnego L

4. Papier woskowany lub folia

5. Jastrych cementowy

6. Bitumiczne pokrycie dachu
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Stropodach z izolacją termiczną i warstwą spadkową
z betonu lekkiego
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W konstrukcji stropodachu z płytową warstwą izolacyjną, na której układane jest pokrycie bitumiczne, trzeba wykonać spad bezpośrednio na stropie. Jednak ciężki beton spadkowy dociąża
strop, a ponadto nie izoluje termicznie. Polecanym rozwiązaniem jest w tej sytuacji zastosowanie
warstwy spadkowej z betonu lekkiego na bazie Leca® KERAMZYTU. Dzięki jego wykorzystaniu
wprowadzany na strop ciężar jest kilkakrotnie niższy od betonu zwykłego. Ponadto beton lekki
na bazie Leca® KERAMZYTU w istotny sposób wspomaga izolację termiczną całego stropodachu.

Rys. Stropodach niewentylowany z izolacją termiczną na warstwie spadkowej z lekkiego betonu
na bazie Leca® KERAMZYTU.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Strop ostatniej kondygnacji

2. Paroizolacja na stropie

3. Warstwa spadkowa z betonu lekkiego na
bazie Leca® KERAMZYTU

4. Jastrych lub gładź wyrównawcza

5. Izolacja termiczna dachu

6. Bitumiczne pokrycie dachu

105

Izolacja stropodachu wentylowanego
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Stropodach wentylowany to konstrukcja z pustką wentylującą osuszającą warstwę izolacyjną
dachu. Pustka powietrzna daje możliwość przemieszczania się po dachu przez małe zwierzęta
futerkowe (myszy, szczury), ptaki i owady. Aby uniknąć tego kłopotliwego sąsiedztwa, jako izolację cieplną można zastosować Leca® KERAMZYT izolacyjny L. Kruszywo to ma porowatą, ścierną
strukturę, która zniechęca zwierzęta do gniazdowania w nim. Ponadto keramzyt jest kilkakrotnie
lżejszy od często spotykanego w remontowanych stropodachach żużla oraz izoluje termicznie co
najmniej trzykrotnie skuteczniej od niego.

Rys. Stropodach wentylowany z izolacją z Leca® KERAMZYTU.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Strop ostatniej kondygnacji

2. Paroizolacja na stropie

3. Ścianka ażurowa

4. Izolacja z Leca® KERAMZYTU izolacyjnego L

5. Płyty dachowe korytkowe

6. Bitumiczne pokrycie dachu

107

Dachy zielone

Dach zielony z izolacją termiczną z wełny lub XPS
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Przystępując do realizacji dachu zielonego, trzeba rozważyć istotną kwestię: jak uzyskać maksymalną izolacyjność termiczną stropodachu przy minimalnej grubości warstw; czy wykonać klasyczny dach z izolacją termiczną bezpośrednio na stropie czy też dach odwrócony? Problem ten
można rozwiązać dzięki wykonaniu warstwy drenażowej z Leca® KERAMZYTU budowlanego L.
Bezpośrednio na stropie układa się paroizolację i izolację termiczną z wełny mineralnej, polistyrenu ekstrudowanego XPS lub styropianu EPS oraz szczelnie przykrywa te warstwy. Szczelna hydroizolacja układana jest na warstwie spadkowej spoczywającej na materiale izolacyjnym. Dopełnienie stanowi Leca® KERAMZYT budowlany L jako materiał drenujący i ziemia urodzajna, na której
można siać i sadzić rośliny.

Rys. Dach zielony retencyjny z izolacją termiczną płytową (XPS, EPS, wełna mineralna) i drenażem
z Leca® KERAMZYTU.

Ekspert radzi
▶▶

Jako warstwę drenażową można zastosować Leca® KERAMZYT budowlany L lub
Leca® KERAMZYT izolacyjny L. Jest to kruszywo gruboziarniste, które ma bardzo
dobre właściwości filtracyjne i szybko przepuszcza wodę.

▶▶

Geowłóknina, w której znajduje się wypełnienie z keramzytu, stanowi materiał
separacyjny ograniczający wnikanie drobnych cząstek ziemi i piasku do części
drenażowej dachu.

!

Wskazówka
Po keramzycie należy chodzić w butach z przymocowanymi dodatkowymi „deseczkami” zwiększającymi powierzchnię podeszwy. Innym sposobem jest układanie
drewnianych blatów i leżni i przekładanie ich wraz z postępem prac.
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Dach zielony z izolacją termiczną z wełny lub XPS

1. Strop

2. Paroizolacja

3. Izolacja termiczna (wełna mineralna,
styropian EPS lub polistyren ekstrudowany
XPS)

4. Jastrych kształtujący spad

5. Hydroizolacja

6. Obrzeża na ławach z betonu lekkiego
z przepustami

Wykonanie „krok po kroku”

7. Folia lub siatka przeciw przerastaniu korzeni

8. Drenaż z Leca® KERAMZYTU budowlanego L
w geowłókninie

9. Nawierzchnie dachu zielonego
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Dach zielony odwrócony

ROZWIĄZANIA • DACHY ZIELONE

Dach odwrócony to taki, na którym zasadnicza izolacja termiczna ułożona jest na szczelnej warstwie hydroizolacji. Do izolacji cieplnej w takiej konstrukcji używa się materiałów o znikomej nasiąkliwości, np. polistyrenu ekstrudowanego XPS. Na każdym z tych materiałów należy wykonać
drenaż jako podstawowy element odbierający wody opadowe. Do tego celu można zastosować
Leca® KERAMZYT budowlany L w warstwie geowłókniny.

Rys. Dach odwrócony z zielenią ekstenywną - retencyjny.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Strop z jastrychem kształtującym spad

2. Hydroizolacja z izolacją termiczną z
polistyrenu ekstrudowanego XPS

3. Obrzeża na ławach z betonu lekkiego z
przepustami

4. Folia lub siatka przeciw przerastaniu korzeni

5. Drenaż z Leca® KERAMZYTU budowlanego L
w geowłókninie

6. Nawierzchnie dachu zielonego
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Dach zielony z różnymi nawierzchniami
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Zdarza się, że na jednym dachu zielonym trzeba wykonać różne nawierzchnie. Aby poradzić sobie
z ich rozdzieleniem oraz zapewnić właściwy drenaż i odpływ nadmiaru wody, można zastosować
warstwę drenującą z Leca® KERAMZYTU.
Materiał ten jest lekki, mrozoodporny, wytrzymały i nie powoduje niekontrolowanego nawożenia
roślin, jak to bywa przy innych materiałach drenażowych (np. grysie wapiennym). Można go stosować jako warstwę drenującą prawie pod każdą nawierzchnią na dachu zielonym. Jako rozgraniczenie różnych nawierzchni można stosować obrzeża montowane w ławach z jamistego betonu
lekkiego, przez który bez trudu przepływa woda.

Rys. Dach zielony z nawierzchnią żwirową i kostką Polbruk.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Strop z jastrychem kształtującym spad

2. Hydroizolacja

3. Obrzeża na ławach z betonu lekkiego z
przepustami

4. Folia lub siatka przeciw przerastaniu korzeni

5. Drenaż z Leca® KERAMZYTU budowlanego L
w geowłókninie

6. Nawierzchnie dachu zielonego
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Drenaż i ocieplenie

Drenaż i ocieplenie ścian piwnic
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Zdarza się, że ściany piwnic narażone są na duże zawilgocenie. Woda w gruncie przy budynku
może pojawić się z różnych powodów, np. gdy dom zlokalizowany jest na skarpie, woda płynąca
po zboczu zatrzymuje się na ścianie budynku. Może się również zdarzyć, że budynek posadowiony
jest na gruntach spoistych (gliniastych) i wody opadowe nie mają możliwości naturalnego rozsączania. Aby zapewnić odprowadzenie wód, które mogą pojawić się przy budynku, można wykonać
drenaż opaskowy z Leca® KERAMZYTU budowlanego L. Polega on na ułożeniu przy budynku rur
drenarskich i wypełnienia z Leca® KERAMZYTU budowlanego L w geowłókninie. Keramzyt ściąga
wody do drenażu i dodatkowo ociepla ściany w gruncie. Geowłóknina pełni rolę warstwy separującej oraz niedopuszczającej do wnikania w keramzyt drobnych cząstek pylastych i ilastych, które
mogłyby zamulić drenaż i osłabić jego skuteczność.

Rys. Drenaż i ocieplenie ścian piwnic • Leca® KERAMZYT układany luzem.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Wykop obwodowy wzdłuż ścian piwnicznych
i ich izolacja przeciwwilgociowa

2. Geowłóknina separacyjna z zapasem na dnie
i ścianach wykopu

3. Rura drenarska na warstwie keramzytu lub
piasku

4. Wypełnienie wykopu Leca® KERAMZYTEM
budowlanym L

5. Przykrycie wypełnienia geowłókniną

6. Wyrównanie gruntu i ew. ułożenie opaski
betonowej
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Szybkie ocieplenie ścian piwnic • Leca® KERAMZYT w workach
Bywa tak, że w budynku z zaizolowanymi przeciwwilgociowo ścianami trzeba szybko wykonać
izolację termiczną murów, jednocześnie unikając zastosowania styropianu EPS czy polistyrenu
ekstrudowanego XPS jako materiału ocieplającego ściany poniżej poziomu terenu. Aby skutecznie
zaizolować termicznie mur w gruncie, można wykonać izolację termiczną z Leca® KERAMZYTU
w workach, które ustawia się przy murze w jednej, dwóch lub trzech warstwach. Liczba warstw
i głębokość, na jakiej należy ustawić pierwszy worek, zależą od regionalnej strefy przemarzania
gruntu. Jeden pełny worek ma wymiary ok. 82 x 42 x 17 cm. Czyli na 1 m2 izolacji muru należy
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ustawić ok. 3 worki z keramzytem.

Rys. Ocieplenie ścian piwnic • Leca® KERAMZYT układany w workach.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Wykop obwodowy wzdłuż ścian
fundamentowych

2. Izolacja przeciwwilgociowa ścian

3. Ustawienie worków z Leca® KERAMZYTEM
izolacyjnym L

4. Podsypka pod następną warstwę

5. Ustawienie drugiej warstwy worków z Leca®
KERAMZYTEM izolacyjnym L

6. Wyrównanie gruntu i ułożenie opaski
betonowej
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Drenaż wokół budynku na skarpie
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Budynki na zboczach góry wymagają dodatkowego zabezpieczenia przed spływającą wodą. Obfite deszcze lub topniejący śnieg narażają ściany od strony stoku na kontakt z bardzo dużymi ilościami wody. Jeśli hydroizolacja jest dobrze wykonana, nie przepuści wilgoci przez mur, jednak część
wody zatrzymuje się przed ścianą i zwiększa zawilgocenie gruntu. Zamarzająca tam woda może
z czasem osłabić hydroizolację. Aby odprowadzić nadmiar wody przez osuszenie terenu będącego
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, można ułożyć rury drenażowe i obsypać je mrozoodpornym, gruboziarnistym Leca® KERAMZYTEM budowlanym L.

Rys. Drenaż wokół budynku na skarpie.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Wykop obwodowy wzdłuż ścian piwnicznych
i ich izolacja przeciwwilgociowa oraz cieplna

2. Geowłóknina separacyjna z zapasem na dnie
wykopu

3. Rura drenarska na warstwie keramzytu lub
piasku

4. Obsypanie rury Leca® KERAMZYTEM
budowlanym L

5. Przykrycie wypełnienia geowłókniną

6. Uzupełnienie wykopu gruntem i ułożenie
opaski betonowej
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Drenaż przy drodze • dren francuski
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Działki budowlane na nowych osiedlach domków jednorodzinnych sprzedają się bardzo szybko.
Budowa domów na takim terenie trwa od kilku do kilkunastu lat. Administrator osiedla przystępuje do budowy dróg i kanalizacji deszczowej najczęściej wtedy, gdy większość domów jest już
zbudowana. Niestety, przez tych kilka lat pierwsi mieszkańcy osiedla poruszają się po drogach
gruntowych, a gdy spadnie deszcz - po kałużach i błotnistym terenie. Aby wyeliminować te niedogodności w okresie poprzedzającym budowę dróg, można zastosować tzw. dren francuski, czyli
rów wypełniony Leca® KERAMZYTEM budowlanym L owiniętym geowłókniną. Taki dren zbiera
znaczną część wód opadowych i ją rozsącza. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest rezygnacja
z typowych rowów przydrożnych, które na terenach osiedli ograniczają szerokość dróg i często są
zasypywane, aby stworzyć miejsca parkingowe przed działkami.

Rys. Dren francuski z Leca® KERAMZYTU.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Wykop wzdłuż drogi

2. Geowłóknina separacyjna z zapasem na dnie
i ścianach wykopu

3. Wypełnienie wykopu Leca® KERAMZYTEM
budowlanym L

4. Przykrycie wypełnienia geowłókniną

5. Podsypka piaskowo-żwirowa

6. Przepuszczalna nawierzchnia chodnika
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Izolacje instalacji

Porównanie izolacyjności cieplnej gruntów i Leca® KERAMZYTU
Układając instalacje rurowe w gruncie przyjmuje się założenie, że grunt stanowi naturalną izolację
rur przed zamarzaniem. Strefy przemarzania gruntu mają różne grubości w różnych regionach
kraju. Przykładowo, na Suwalszczyźnie głębokość ta wynosi 1,4 m natomiast w Polsce zachodniej
to zaledwie 80 cm. W praktyce, aby zapewnić ochronę termiczną rurociągu w różnych gruntach,
wystarczy ułożyć go na głębokości 30-45 cm poniżej strefy przemarzania. Jednakże takie warunki
na ogół udaje się spełnić przy układaniu nowych rurociągów.

Rurociągi w strefie przemarzania
Takie sytuacje występują najczęściej gdy:
• rurociągi zbiorcze (kolektory) ułożone są na minimalnej głębokości, a ich odległość
od budynku jest na tyle duża, że dla zachowania spadków rur należy prowadzić
je w strefie przemarzania,
• trasy różnych instalacji krzyżują się,
• w trakcie kolejnych prac remontowo-modernizacyjnych obniżono teren,
w którym znajdują się rury przyłączy.

ROZWIĄZANIA • IZOLACJE INSTALACJI

W takich i podobnych sytuacjach dodatkowa izolacja nad rurociągami pozwala na ułożenie rurociągów wyżej, czyli w strefie przemarzania.
Izolację można wykonać z Leca® KERAMZYTU. Kruszywo to ma ponad pięciokrotnie lepsze właściwości izolacyjne niż naturalny grunt. Jest mrozoodporne, czyli nie ulega rozpadowi w trakcie
wielokrotnego zamarzania i rozmarzania. Ułożone w gruncie zachowuje się w sposób neutralny,
a więc nie wpływa niekorzystnie na rosnące nad nim rośliny. Ponadto, jest trwałe i może być wielokrotnie użyte np. do powtórnej izolacji po wymianie lub naprawie rurociągów.
Rurociągi w gruncie można izolować Leca® KERAMZYTEM na kilka sposobów. Najbardziej popularny polega na zasypaniu wykopu z ułożonym rurociągiem kruszywem luzem. Rurociąg układa się na klasycznej podsypce piaskowej, natomiast po bokach i nad rurociągiem wysypuje się
Leca® KERAMZYT budowlany L (gruboziarnisty). Aby ograniczyć zawilgocenie takiego wypełnienia
wskazane jest przykrycie go od góry folią, na której układa się wierzchnią warstwę gruntu lub
nawierzchnię chodnika na podbudowie z tłucznia czy piasku.
Aby szybko wykonać izolację można zastosować worki z keramzytem. Wówczas z boku rurociągu wysypuje się kruszywo luzem, natomiast nad rurociągiem układa się całe worki
z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L.
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Izolacja rur instalacyjnych w gruncie
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Zamarzające rury to problem, który się pojawia, gdy silny mróz trzyma przez kilka dni. Jeśli rury
kanalizacyjne w budynku są na takim poziomie, że nie ma możliwości poprowadzenia ich poza budynkiem poniżej strefy przemarzania gruntu, to odcinki rur (lub zbiorniki) znajdujące się powyżej
tej strefy można zaizolować przez ułożenie na nich warstwy Leca® KERAMZYTU budowlanego L
luzem.
Aby zmniejszyć wilgotność kruszywa i nie obniżać jego termoizolacyjności, należy na wypełnieniu
ułożyć warstwę folii.

Rys. Izolacja rurociągów w wykopach • Leca® KERAMZYT układany luzem.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Wykop pod rurę instalacyjną

2. Podsypka piaskowa i rura instalacyjna

3. Wypełnienie wykopu Leca® KERAMZYTEM
budowlanym L

4. Folia przykrywająca izolację

5. Wyrównanie terenu i ew. podbudowa oraz
nawierzchnia
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Izolacja rur instalacyjnych w gruncie • Leca® KERAMZYT w workach
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Zamarzające rury to problem, który się pojawia, gdy silny mróz trzyma przez kilka dni. Jeśli rury
kanalizacyjne w budynku są na takim poziomie, że nie ma możliwości poprowadzenia ich poza budynkiem poniżej strefy przemarzania gruntu, to odcinki rur znajdujące się powyżej tej strefy można zaizolować poprzez ułożenie na nich Leca® KERAMZYTU izolacyjnego L w pełnych workach.

Rys. Izolacja rurociągów w wykopach • Leca® KERAMZYT układany w workach.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Wykop pod rurę instalacyjną

2. Podsypka piaskowa i rura instalacyjna

3. Obsypanie rury Leca® KERAMZYTEM
izolacyjnym L

4. Przykrycie rur warstwą Leca® KERAMZYTU
izolacyjnego L w workach

5. Przykrycie rur kolejnymi warstwami worków

6. Folia przykrywająca izolację i wyrównanie
terenu
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Izolacja instalacji wentylacyjnych w kanale

ROZWIĄZANIA • IZOLACJE INSTALACJI

Najczęściej stosowane w kanałach podposadzkowych izolacje wykonywane są z materiałów
palnych. Aby wyeliminować zagrożenie pożarowe, do tych aplikacji można wykorzystać Leca®
KERAMZYT. Rurociągi oraz blaszane kanały grzewcze i wentylacyjne obsypuje się Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L. Kruszywo to jest niepalne oraz izoluje termicznie instalację. Ponadto jego
struktura sprawia, że niechętnie przebywają w nim takie zwierzęta, jak szczury, myszy i owady.

Rys. Izolacja przewodów wentylacyjnych w kanałach • Leca® KERAMZYT układany luzem.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Kanał instalacyjny pod posadzką

2. Przewody wentylacyjne w kanale

3. Wypełnienie kanału Leca® KERAMZYTEM
izolacyjnym L

4. Przykrycie żelbetowymi płytami
nadkanałowymi

5. Podłoże i posadzka
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Geotechnika

Budowa i remont drogi na słabym gruncie

ROZWIĄZANIA • GEOTECHNIKA

Budowa nowej i remont starej drogi to codzienny widok dla osób podróżujących po całym kraju. Nie zawsze droga przebiega po dobrych i nośnych gruntach. Często się zdarza, że niektóre
jej odcinki wypadają na gruntach o bardzo małej nośności (np. torfach czy wysypiskach śmieci).
Wówczas najczęstszym rozwiązaniem jest wymiana gruntu lub posadowienie jej na palach. Przy
dużych grubościach gruntów o słabej nośności rozwiązania te mogą okazać się bardzo kosztowne.
Wówczas sprawdza się częściowa wymiana gruntu ciężkiego i o małej nośności na lekkie i nośne
wypełnienie z Leca® KERAMZYTU geotechnicznego 8/10-20 R owiniętego w geotekstylia.

Rys. Budowa drogi na gruncie o niskiej nośności.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Wykopy i wyrównanie podłoża o niskiej
nośności

2. Ułożenie geotkaniny z zapasem na dnie
wykopu

3. Ułożenie i zagęszczenie Leca® KERAMZYTU
geotechnicznego 8/10-20 R i uzupełnienie
nasypów

4. Przykrycie Leca® KERAMZYTU geotkaniną

5. Ułożenie podbudowy drogi i poboczy

6. Nawierzchnia
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Odciążenie podłoża • najazd na przyczółek mostowy

ROZWIĄZANIA • GEOTECHNIKA

Mosty buduje się najczęściej nad rzekami. Płynąca woda niesie i odkłada na brzegach kolejne warstwy mułu, piasku, korzeni czy śmieci, a koryta rzek zmieniają swoją szerokość. Podczas budowy
najazdu na most najczęściej fundamentowanie wykonuje się na podłożu o słabej nośności. Aby
najazdu na most nie obciążać ciężkim piaskiem, można go wypełnić Leca® KERAMZYTEM geotechnicznym 8/10-20 R owiniętym w geotekstylia.

Rys. Odciążenie nasypu najazdu do przyczółka mostowego i zróżnicowanie grubości
warstw Leca® KERAMZYTEM.

Ekspert radzi
▶▶

Najskuteczniejsze jest układanie keramzytu warstwami o grubości 0,5-1,0 m.

▶▶

Każdą z warstw należy zagęścić. Najlepiej jest to zrobić maszynami budowlanymi
przemieszczającymi się na gąsienicach (spycharkami, koparkami).

▶▶

!

Stopień zagęszczenia każdej z warstw kruszywa można sprawdzić np. płytą VSS.

Wskazówka
Duże dostawy keramzytu realizowane są samochodami samowyładowczymi
o pojemności 65-70 m3. Aby przyspieszyć proces układania kruszywa, szczególnie
w miejscach trudno dostępnych, można zastosować pompę zamontowaną na samochodzie dostawcy. Ten sposób pozwala na ułożenie ok. 20 m3 keramzytu w czasie godziny.
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Odciążenie podłoża • najazd na przyczółek mostowy

1. Schodkowe wyrównanie wykopu przy
przyczółku mostowym

2. Ułożenie geotkaniny z zapasem na dnie
wykopu

3. Ułożenie i zagęszczenie części Leca®
KERAMZYTU geotechnicznego 8/10-20 R

4. Ułożenie materaca z kruszywa łamanego w
geotkaninie

5. Ułożenie i zagęszczenie pozostałej części
Leca® KERAMZYTU geotechnicznego 8/10-20 R

6. Podwalina żelbetowa

Wykonanie „krok po kroku”

7. Żelbetowa płyta przejściowa

8. Ułożenie podbudowy drogi

9. Nawierzchnia
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Odciążenie podłoża • przepust pod drogą

ROZWIĄZANIA • GEOTECHNIKA

Niewielkie przepusty wąskich rzeczek, strumieni czy rowów melioracyjnych przykrywane są często konstrukcjami lekkimi. Aby ich nadmiernie nie obciążać nasypami z piasku, można je przykrywać lekkimi i nośnymi wypełnieniami z Leca® KERAMZYTU geotechnicznego 8/10-20 R owiniętego w geotekstylia. Takie wypełnienia nie obciążają nadmiernie podłoża przy przepustach i nie
powodują dużych obciążeń oddziałujących na samą konstrukcję przepustu.

Rys. Posadowienie przepustu pod drogą w trudnych warunkach gruntowych.

Ekspert radzi
▶▶

Leca® KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 ma gęstość nasypową ok. 320 kg/m3,

▶▶

Keramzyt to materiał charakteryzujący się właściwościami ściernymi, np. dla sier-

czyli ponad pięciokrotnie mniejszą niż ciężar klasycznego gruntu lub piasku.
ści zwierząt. W takich wypełnieniach nie gniazdują myszy, szczury czy bobry. Tym
samym podłoża przyległe do przepustu nie są niszczone przez szkodniki.

!

Wskazówka
Poprawnie ułożona i połączona ze sobą geotkanina zapewnia właściwą nośność
wypełnienia z keramzytu. Przed rozłożeniem geotkaniny należy oczyścić podłoże
z korzeni, resztek gruzu i innych zanieczyszczeń.
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Odciążenie podłoża • przepust pod drogą

1. Wykop pod przepust drogowy

2. Ułożenie materaca z Leca® KERAMZYTU
geotechnicznego 8/10-20 R w geotkaninie

3. Ułożenie geotkaniny z zapasem

4. Ułożenie przepustu rurowego na ławie
piaskowej

5. Obsypanie i zagęszczenie przepustu Leca®
KERAMZYTEM geotechnicznym 8/10-20 R

6. Przykrycie wypełnienia geotkaniną

Wykonanie „krok po kroku”

7. Ułożenie dolnej warstwy geosiatki

8. Warstwa kruszywa łamanego

9. Ułożenie górnej warstwy geosiatki

10. Ułożenie podbudowy drogi

11. Nawierzchnia
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Rolnictwo i ogrodnictwo

Nowe nasadzenia roślin

ROZWIĄZANIA • ROLNICTWO I OGRODNICTWO

Przy przesadzaniu starych i sadzeniu nowych roślin skutecznie pomaga Leca® KERAMZYT ogrodniczy. Drenaż pod korzeniami magazynuje nadmiar wody i oddaje ją w suchych porach. Dodatek
keramzytu do ziemi urodzajnej spulchnia ziemię oraz ułatwia dopływ wody i powietrza do gruntu
pod rośliną. Kilkucentymetrowa podsypka z keramzytu na poziomie terenu ogranicza odparowywanie wody, zmniejsza konieczność częstego podlewania oraz zapobiega porastaniu chwastów,
a jednocześnie stanowi estetyczne uzupełnienie terenu w ogrodzie.

Rys. Przesadzanie lub nowe nasadzenia krzewów i drzew.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Wykopanie dołka pod roślinę

2. Warstwa drenażowa z Leca® KERAMZYTU
ogrodniczego L

3. Sadzenie rośliny

4. Obsypanie korzeni ziemią urodzajną z
dodatkiem spulchniającego Leca® KERAMZYTU
ogrodniczego M lub L

5. Warstwa Leca® KERAMZYTU ogrodniczego L
na wierzchu terenu pod rośliną
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Mała architektura • lekki nasyp

ROZWIĄZANIA • ROLNICTWO I OGRODNICTWO

Do urozmaicenia terenu na działce nie zawsze trzeba sprowadzać wywrotki z ciężkim piaskiem
czy ziemią. Czasami można w bagażniku samochodu przywieźć kilka worków Leca® KERAMZYTU
ogrodniczego, a następnie usypać z tego lekkiego kruszywa górkę lub wypełnić nim przestrzeń
przy murku oporowym. Takie wypełnienie można pokryć agrowłókniną, następnie warstwą ziemi, a na koniec obsiać trawą lub obsadzić kwiatami.

Rys. Nasyp przy murku • Leca® KERAMZYT układany luzem.

Wykonanie „krok po kroku”

1. Usunięcie ziemi urodzajnej z terenu i izolacja
przeciwwilgociowa murku

2. Ułożenie agrowłókniny separacyjnej z
zapasem

3. Usypanie górki z Leca® KERAMZYTU
ogrodniczego L

4. Przykrycie keramzytu agrowłókniną

5. Obsypanie górki ziemią urodzajną

6. Nasadzenia roślin
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Zaprawy i betony

Receptura ciepłochronnej zaprawy murarskiej
Murarska zaprawa ciepłochronna na bazie Leca® KERAMZYTU to obecnie najtańsza murarska
zaprawa ciepłochronna.
Składniki

Sposób dozowania
Wagowo

Objętościowo (1:2:6)

Cement 32,5

17 kg

1

Wapno hydratyzowane

13 kg

2

Leca® Keramzyt do zapraw

61 kg

6 (100 dm3)
26 dm3

Woda

0,12 dm3

Betostat*

* Betostat - dodatek napowietrzający (dystrybutor: Lubanta, tel. 61 813 08 53)

Tak przygotowana zaprawa ma gęstość równą 970 kg/m3 i współczynnik λ = 0,23 W/mK

ROZWIĄZANIA • ZAPRAWY I BETONY

Wykonanie „krok po kroku”
1. Wsypać keramzyt do mieszarki i zalać połową wody zarobowej.
2. Odczekać 7-10 minut, aby suchy keramzyt się zwilżył.
3. Dodać cement, wapno i pozostałą część wody.
4. Wymieszać, a pod koniec mieszania dodać Betostat.

m3

280

0,98

N/mm2

Wytrzymałość R28

Nasiąkliwość

Klasa gęstości wg. PN-EN
206- 1:2003

Gęstość

%

kg/m3

0,49

N/mm2

Wytrzymałość R7

1,04

21,99

--

503

--

570

kg

Łącznie

Klasa betonu wg. PN-EN
206-1:2003

100

m3

--

l

kg

Leca® KERAMZYT
budowlany L

m3

Woda

kg

Leca® KERAMZYT
budowlany M

--

--

kg

Piasek

kg

--

kg

CEM I 42,5

Leca® KERAMZYT
budowlany S

190

kg

Jednostka

1

CEM II B-S32S/5R

Składnik

Numer receptury

260

110

0,85

0,26

33,17

--

790

--

3,29

2,46

890

150

--

150

--

220

2

0,85

0,28

D 1,0

938

--

5,96

4,99

1050

170

--

230

--

270

29,99

260

120

4

5

1150

180

--

0,33

0,47

17,00

D 1,2

1075

LC 8/9

10,70

10,25

100

200

320

--

350

1445

200

--

--

0,73

15,84

D 1,4

1363

LC 16/18

19,18

16,20

315

510

--

420

Ilości składników na 1 m3 lekkiego betonu

3

14,31

12,58

1350

180

--

0,46

0,49

12,56

D 1,4

1262

LC 12/13

140

210

470

350

--

6

19,17

14,85

1598

220

--

0,29

0,44

7,79

D 1,6

1498

LC 16/18

88

190

660

440

--

7

Receptury lekkich betonów
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Receptury łatwych w wykonaniu lekkich betonów
Aby szybko przygotować lekki podkład betonowy wystarczy wymieszać jeden worek (55 L)
Leca® KERAMZYTU izolacyjnego z trzema workami zaprawy weber.floor 1000.
W zależności od grubości warstwy należy zastosować odpowiedni keramzyt
Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu do 6 cm
Składniki

Leca® KERAMZYT
izolacyjny S

weber.floor 1000

1

worek

3 worki
[25 kg]

Wytrzymałość [MPa]

Gęstość
suchego lekkiego betonu
[kg/m3]

Wydajność [m3]

5,5

1396

0,078

Wytrzymałość [MPa]

Gęstość
suchego lekkiego betonu
[kg/m3]

Wydajność [m3]

5,0

1435

0,068

55 [l]

75 [kg]
14,2 [l]

Woda

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu 3-9 cm

ROZWIĄZANIA • ZAPRAWY I BETONY

Składniki

Leca® KERAMZYT
izolacyjny M

1 worek

55 [l]

weber.floor 1000

3 worki
[25 kg]

75 [kg]
11,8 [l]

Woda

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu powyżej 8 cm
Składniki

Leca® KERAMZYT
izolacyjny L

1 worek

55 [l]

weber.floor 1000

3 worki
[25 kg]

75 [kg]

Woda

11 [l]

Wytrzymałość [MPa]

Gęstość
suchego lekkiego betonu
[kg/m3]

Wydajność [m3]

4,5

1473

0,059

Wykonanie „krok po kroku”
1. Keramzyt w betoniarce zamoczyć w 1 ⁄2 ilości wody zarobowej.
2. Odczekać ok. 5 minut.
3. Dodać mieszankę weber.floor 1000 i resztę wody zarobowej.
4. Całość mieszać przez ok. 3-4 minuty.
5. Ułożyć lekki beton i pielęgnować zwilżając kilkakrotnie wodą przez okres 7 dni.

Lekki beton zwarty

Lekki beton jamisty
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Realizacje

Podłogi na gruncie

Budynek mieszkalny, Tczew

Realizacje • PodłogI na gruncie

Leca® KERAMZYT zastosowano do wykonania podłogi na gruncie.

Podłogę na gruncie wykonano na warstwie zagęszczonego Leca®
KERAMZYTU. Konstrukcja budynków wykonana jest na płycie
fundamentowej posadowionej na 40 cm warstwie keramzytu co
znacznie podwyższyło parametry energetyczne.
Obiekt: Budynek mieszkalny dwulokalowy
Lokalizacja: Tczew
Data realizacji: 2014 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT impregnowany
Ilość: 98 m3

Budynek wielorodzinny, Warszawa
Leca® KERAMZYT zastosowano do wykonania podłogi na gruncie.

Podłogę na gruncie wykonano na warstwie zagęszczonego Leca®
KERAMZYTU. To lekkie kruszywo dobrze izoluje termicznie i jednocześnie stanowi mocne podłoże pod posadzkę.
Obiekt: Budynek wielorodzinny na Woli
Lokalizacja: Warszawa
Data realizacji: 2012 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT impregnowany
Ilość: 1200 m3
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Kościół, Mława

Realizacje • PodłogI na gruncie

Leca® KERAMZYT zastosowano do wykonania podłogi na gruncie.

Podłogę na gruncie na całej powierzchni kościoła wykonano na
warstwie zagęszczonego Leca® KERAMZYTU. To lekkie kruszywo
dobrze izoluje termicznie i jednocześnie stanowi mocne podłoże
pod posadzkę.
Obiekt: Kościół
Lokalizacja: Mława
Data realizacji: 2007 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT impregnowany
Ilość: 100 m3

Hale spedycyjne, Żabieniec
Leca® KERAMZYT zastosowano do odciążenia podłoża pod posadzkę.
Z uwagi na niejednorodności i niską wytrzymałość podłoża gruntowego posadzkę w hali spedycyjnej wykonano na warstwie Leca®
KERAMZYTU owiniętego geotkaniną. Wypełnienie to ułożono
w miejscu z którego wcześniej usunięto 1 m nienośnego gruntu.
Rozwiązanie to pozwoliło na wykonanie podłoża i pełną eksploatacje hali.
Obiekt: Posadzka w hali magazynu spedycyjnego
Lokalizacja: Żabieniec, gmina Nadarzyn
Projekt wzmocnienia podłoża: dr inż. Jerzy Rzeźniczak
Data realizacji: 2004 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT geotechniczny
Ilość: 600 m3
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Suszarnie drewna, Koszalin

Realizacje • PodłogI na gruncie

Leca® KERAMZYT zastosowano do izolacji podłóg na gruncie.

Leca® KERAMZYT ułożony w miejsce starej zasypki z piasku i gruzu zmniejszył obciążenie, poprawił izolacyjność termiczną oraz
pozwolił na zwiększenie obciążeń użytkowych na posadzce.
Obiekt: Suszarnie drewna
Lokalizacja: Koszalin
Data realizacji: 2003 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT impregnowany
Ilość: 250 m3

Budynek handlowy, Żnin
Leca® KERAMZYT zastosowano do odciążenia podłoża pod posadzkę na gruncie.

W nowo budowanym budynku handlowym naturalne podłoża pod
posadzkami okazały się niestabilne, posadowione na słabym gruncie i nasypach. Pod posadzką zastosowano odciążające wypełnienie
z Leca® KERAMZYTU, o średniej grubości warstwy 40-50 cm.
Obiekt: Budynek handlowy
Lokalizacja: Żnin
Data realizacji: 2003 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT impregnowany
Ilość: 120 m3
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Stropy

Rewaloryzacja budynku, Gdańsk
Leca® KERAMZYTU użyto w celu odciążenia stropu.
W trakcie remontu obiektu Leca® KERAMZYT izolacyjny L wypełnił przestrzenie stropu zmniejszając jego obciążenie. Materiał
ten prócz tego, że jest lekki dobrze zaizolował budynek termicznie.
Obiekt: Rewaloryzacja budynku z funkcją biurową
Lokalizacja: Gdańsk
Data realizacji: 2014 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT izolacyjny L

Realizacje • STROPY

Ilość: 70 m3

Centrum Nauki i Techniki, Łódź
Leca® KERAMZYT zastosowano na stropie łącznika pomiędzy budynkami.

Leca® KERAMZYT ułożony w warstwie od 80 do 140 cm pod podłogą podniesioną łącznika pomiędzy budynkami stanowi wypełnienie i wyrównanie remontowanego stropu. W keramzycie przeprowadzono niezbędne instalacje. Prace zostały wykonane w budynku starej Elektrociepłowni w ramach projektu Łódź Miastem
Kultury.
Obiekt: Centrum Nauki i Techniki
Lokalizacja: Łódź
Data realizacji: 2014 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT izolacyjny L
Ilość: 60 m3
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Klasztor, Lublin
Leca® KERAMZYT zastosowano podczas remontu stropów.

Leca® KERAMZYT ułożony na remontowanych stropach ceglanych
stanowi warstwę izolacyjną i wypełniającą.
Obiekt: Zabytkowy klasztor
Lokalizacja: Lublin
Data realizacji: 2012 r.

Realizacje • STROPY

Kruszywo: Leca® KERAMZYT izolacyjny L
Ilość: 210 m3

Hotel Saski, Warszawa
Leca® KERAMZYT zastosowano do wypełnienia stropu Kleina.
Dzięki wypełnieniu starych stropów Leca® KERAMZYTEM osiągnięto zmniejszenie obciążeń przenoszonych na strop i ściany.
Mniejsze obciążenie na stropie pozwoliło na zwiększenie obciążeń
użytkowych.
Obiekt: Hotel Saski (obecnie budynek biurowy)
Lokalizacja: Warszawa
Data realizacji: 2011 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT izolacyjny L
Ilość: 800 m3
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Wydział Archeologii UW, Warszawa
Leca® KERAMZYT zastosowano do wypełnienia starych sklepień.

Leca® KERAMZYT ułożony w miejscu starej zasypki z piasku i gruzu zmniejszył obciążenie, poprawił izolacyjność termiczną oraz
pozwolił na zwiększenie obciążeń użytkowych na stropie.
Obiekt: Budynek Wydziału Archeologii UW
Lokalizacja: Warszawa

Realizacje • STROPY

Data realizacji: 2004 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT izolacyjny L
Ilość: 500 m3

Budynek sakralny, Kamień Śląski
Leca® KERAMZYTU użyto do odciążenia stropów.

Dzięki Leca® KERAMZYTOWI ułożonemu w miejsce starej zasypki
z piasku i gruzu, zmniejszyło się obciążenie i poprawiła izolacyjność termiczna stropu. Mniejsze obciążenie na stropie pozwoliło
na zwiększenie obciążeń użytkowych.
Obiekt: Budynek sakralny
Lokalizacja: Kamień Śląski
Data realizacji: 2002 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT izolacyjny L
Ilość: 70 m3
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Stropodachy

Hotel Akvilon, Suwałki
Leca® KERAMZYT zastosowano do izolacji stropodachu i nadania mu spadku.
Leca® KERAMZYT zastosowany przy budowie stropodachu w hotelu Akvilon pełni jednocześnie dwie funkcje: izolatora termicznego i warstwy kształtującej spad dachu.
Obiekt: Hotel Akvilon
Lokalizacja: Suwałki
Data realizacji: 2011 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT izolacyjny L

Realizacje • STROPODACHY

Ilość: 150 m3

Park Technologiczny, Ełk
Leca® KERAMZYT zastosowano do izolacji stropodachu.

Leca® KERAMZYT ułożony na stropodachu zapewnia skuteczną
izolację termiczną i jednocześnie stanowi warstwę kształtującą
spady dachu.
Obiekt: Park Technologiczny
Lokalizacja: Ełk
Data realizacji: 2011 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT izolacyjny L
Ilość: 300 m3
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Centrum handlowe Arkadia, Warszawa
Leca® KERAMZYT zastosowano do wykonania stropodachu.
Warstwa Leca® KERAMZYTU w stropodachu jednocześnie pełni
rolę izolacji termicznej i kształtuje spad dachu. Ponadto keramzyt dodany do ziemi urodzajnej ułatwia napowietrzenie podłoża
i zmniejsza ciężar warstwy wegetacyjnej.
Obiekt: Centrum handlowe Arkadia
Lokalizacja: Warszawa
Data realizacji: 2004 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT izolacyjny M i L

Realizacje • STROPODACHY

Ilość: 600 m3

Budynek mieszkalny, Lublin
Leca® KERAMZYT zastosowano do izolacji stropodachu.

Leca® KERAMZYT zastosowany w trakcie remontu stropodachu
budynku mieszkalnego pełni jednocześnie dwie funkcje: izolatora
termicznego i warstwy kształtującej spad dachu.
Obiekt: Budynek mieszkalny
Lokalizacja: Lublin
Data realizacji: 2001 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT izolacyjny L
Ilość: 400 m3
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Dachy zielone

Sky Tower, Wrocław
Leca® KERAMZYT zastosowano do izolacji i drenażu zielonego dachu.

Jedna z warstw stropodachu wykonana z Leca® KERAMZYTU
pełni jednocześnie dwie funkcje: izolatora termicznego i drenażu.

Realizacje • DACHY ZIELONE

Obiekt: Budynek Sky Tower
Lokalizacja: Wrocław
Data realizacji: 2011 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT budowlany L
Ilość: 300 m3

Zespół mieszkalny Namysłowska, Warszawa
Leca® KERAMZYT zastosowano do wykonania warstwy wegetacyjnej dachu zielonego.

Warstwa Leca® KERAMZYTU na zielonych dachach jednocześnie
pełni rolę: drenażu, izolacji termicznej i podbudowy pod nawierzchnię.
Obiekt: Zespół mieszkalny przy ul. Namysłowskiej
Lokalizacja: Warszawa
Data realizacji: 2004 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT budowlany L
Ilość: 120 m3
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Osiedle przy Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
Leca® KERAMZYT zastosowano podczas izolacji zielonych dachów.
Warstwa Leca® KERAMZYTU na zielonych dachach nad krytymi
parkingami pełni rolę drenażu, izolacji termicznej i podbudowy
pod nawierzchnię.
Obiekt: Osiedle przy Centrum Zdrowia Matki Polki
Lokalizacja: Łódź
Data realizacji: 2004 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT budowlany L

Realizacje • DACHY ZIELONE

Ilość: 50 m3

Osiedle Vita Park, Warszawa
Leca® KERAMZYT zastosowano do izolacji stropodachu.
Warstwa Leca® KERAMZYTU na zielonych dachach jednocześnie
pełni rolę: drenażu, izolacji termicznej i podbudowy pod nawierzchnię.
Obiekt: Osiedle Vita Park
Lokalizacja: Warszawa
Data realizacji: 2003 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT budowlany L
Ilość: 120 m3
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Drenaż

Boisko, Bogucin
Leca® KERAMZYT zastosowano do drenażu płyty pod boisko.

Pod płytą boiska i kortu ułożono drenaż z Leca® KERAMZYTU
owiniętego geotkaniną. Warstwa ta równomiernie rozkłada naprężenia na całej powierzchni oraz odprowadza wody opadowe.
Obiekt: Boisko
Lokalizacja: Bogucin

Realizacje • DRENAŻ

Data realizacji: 2011 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 R
Ilość: 1.100 m3

Droga krajowa, Słupca
Leca® KERAMZYT zastosowano do wykonania drenu francuskiego.

Wzdłuż odcinka drogi wykonano wykop podobny do rowu przydrożnego, a następnie ułożono w nim Leca® KERAMZYT owinięty
geowłókniną. To rozwiązanie pozwala na wykorzystanie pasa przy
jezdni na chodnik lub ścieżkę rowerową, jednocześnie podwyższając bezpieczeństwo kierowców i pieszych.
Obiekt: Droga krajowa nr 92
Lokalizacja: Słupca
Data realizacji: 2001 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 R
Ilość: 110 m3
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Geotechnika

Najazd na most, Międzyzdroje
Leca® KERAMZYT zastosowano do wykonania podłoża pod drogę.

Realizacje • GEOTECHNIKA

Dzięki wypełnieniom z Leca® KERAMZYTU, na bardzo słabych
gruntach (namuły i torfy) możliwe było posadowienie drogi dojazdowej na wiadukt, ułożenie kabli energetycznych oraz budowa drogi serwisowej.
Obiekt: Najazd na most
Lokalizacja: Międzyzdroje
Data realizacji: 2007 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 R
Ilość: 4.500 m3

Droga wojewódzka, Mosina-Kórnik
Leca® KERAMZYT zastosowano do odciążenia najazdów na most.
Dzięki warstwie Leca® KERAMZYTU ułożonej na przepuście pomiędzy dwoma jeziorami oraz na fragmentach dojazdów posadowionych na słabym gruncie torfowym, zmniejszono obciążenie
przekazywane na grunt.
Obiekt: Droga wojewódzka nr 431
Lokalizacja: Mosina-Kórnik
Data realizacji: 2007 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 R
Ilość: 700 m3
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Droga krajowa, Gniezno
Leca® KERAMZYT zastosowano podczas remontu osuwającej się skarpy.
Dzięki wypełnieniu z Leca® KERAMZYTU poprawiono warunki
pracy nasypu: zredukowano obciążenie przekazywane na kolumny oraz parcie na ścianę szczelinową. Grubość warstwy odciążającej zabezpieczonej geotkaniną i geowłókniną sięgała 2,35 m.
Rozwiązanie pozwoliło na przeprowadzenie remontu drogi, która wskutek nierówno osiadającego podłoża, po kilkunastu latach
użytkowania zaczęła się odkształcać.
Obiekt: Droga krajowa nr 5
Lokalizacja: Gniezno
Data realizacji: 2004 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 R

Realizacje • GEOTECHNIKA

Ilość: 7.000 m3

Droga na słabym gruncie, Kraków
Leca® KERAMZYT zastosowano do kompensacji dodatkowego nacisku na podłoże.

Zagęszczony nasyp wykonany z Leca® KERAMZYTU owiniętego
w geotkaninę stanowi lekkie i nośne podłoże pod drogę poprowadzoną przez stare wysypisko śmieci. Miąższość warstwy lekkiego
kruszywa wynosi od 1,0 do 3,5 m.
Obiekt: Najazd na estakadę w ciągu ul. J.Turowicza
Lokalizacja: Kraków
PROJEKT: Transprojekt Kraków
PROJEKT GEOTECHNICZNY: IBDiM Żmigród
WYKONAWCA: KPRD S.A.
Data realizacji: 2003 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 R
Ilość: 9.000 m3
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Ogrodnictwo

Afrykarium, Wrocław
Leca® KERAMZYT wykorzystano do wykonania warstwy drenażowej w donicach
do nasadzenia roślin.

Realizacje • OGRODNICTWO

Leca® KERAMZYTEM wypełniono przestrzeń do nasadzenia roślin
(tzw. donice). Warstwa drenażowa o grubości od 30 do 100 cm
była rozkładana przy użyciu pompy, bezpośrednio z samochodu. Dodatkowo, lekkie kruszywo keramzytowe wykorzystano
do przygotowania substratu dla roślin egzotycznych, do wypełnienia elementów małej architektury (sztucznych skał) oraz do
budowy ścianki (bloczki keramzytobetonowe).
Obiekt: Afrykarium w ZOO
Lokalizacja: Wrocław
PROJEKT: Jadorna Studio
WYKONAWCA: Ogrodypro
Data realizacji: 2014 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT 10-20 R i 4-10 R
Inne materiały: bloczki keramzytobetonowe
Ilość: 600 m3

Gospodarstwo ogrodnicze, Wałcz
Leca® KERAMZYT wykorzystano do uprawy kwiatów.

Leca® KERAMZYT, jako materiał jałowy, stanowi doskonałe podłoże do uprawy warzyw i kwiatów.
Obiekt: Gospodarstwo ogrodnicze
Lokalizacja: Wałcz
Data realizacji: 2004 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT ogrodniczy L
Ilość: 80 m3
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Palmiarnia, Łódź

Realizacje • OGRODNICTWO

Leca® KERAMZYT wykorzystano jako składnik podłoża dla roślin egzotycznych.

Leca® KERAMZYT tworzy doskonałe podłoże między innymi do
uprawy roślin egzotycznych. Drenuje podłoże odprowadzając
nadmiar wody, a jednocześnie, w otwartych porach zewnętrznych magazynuje wilgoć. Jako materiał jałowy jest neutralny dla
wszystkich roślin.
Obiekt: Palmiarnia
Lokalizacja: Łódź
Data realizacji: 2002 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT ogrodniczy L
Ilość: 30 m3

Gospodarstwo rolne, Tarnowo Podgórne
Leca® KERAMZYT wykorzystano do uprawy kwiatów.

Leca® KERAMZYT jako materiał jałowy stanowi doskonałe podłoże
do uprawy warzyw i kwiatów. W szklarniach w Tarnowie Podgórnym od wielu lat na takim podłożu uprawia się anturium.
Obiekt: Gospodarstwo rolne
Lokalizacja: Tarnowo Podgórne
Data realizacji: 2001 r.
Kruszywo: Leca® KERAMZYT ogrodniczy L
Ilość: 100 m3
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LOGISTYKA

Dostawy

Dostawy
Opakowania
Rodzaje opakowań:
- worki 55 l (1 paleta 30 sztuk = 1,65 m3)
- big-bag 1,5 lub 2 m3
- dostawy samochodami luzem
- możliwość dostawy samochodem
wyposażonym w pompę
Szczegóły: patrz strona 10, Asortyment

Zamówienie
Aby złożyć zamówienie:
- prosimy o kontakt z lokalnym
Przedstawicielem Techniczno-Handlowym
(patrz informacja na okładce)
- informacja także pod e-mail: info@leca.pl
i tel. 58 772 24 10

LOGISTYKA • Dostawy i pompa

Pomoc
Aby uzyskać pomoc w doborze produktu
i rozwiązania:
- prosimy o kontakt z Doradcą Technicznym
> izolacje tel. 505 172 083
> geotechnika tel. 505 172 097
> bloczki tel. 505 172 082
- lub kontakt z Przedstawicielem TechnicznoHandlowym (patrz informacja na okładce)

Pompa

Pompa
Zakład Produkcji Leca® KERAMZYTU dysponuje
nowoczesną pompą do podawania kruszywa.
Urządzenie jest zamontowane pod skrzynią ładunkową samochodu dostarczającego to lekkie
kruszywo. Zastosowanie pompy pozwala znacznie szybciej ułożyć keramzyt, a także ułatwia
aplikowanie go w trudno dostępnych miejscach.
Do całego procesu układania keramzytu wystarczy zaangażować jedynie dwóch pracowników.

Wydajność pompy to 15-20 m3 na godzinę, a zasięg pracy w poziomie wynosi 40 m. Urządzenie
bez problemu podaje kruszywo na stropy nawet
czterokondygnacyjnych budynków.
Daleki zasięg węży pozwala na układanie keramzytu także z miejsc poza budową. Jest to szczególnie przydatne podczas realizacji remontów
starych kamienic o zwartej zabudowie, gdzie na
ogół brak jest placu budowy. Przy jej użyciu można łatwo podawać kruszywo do trudnodostępnych miejsc budynku.

Dostawy
Keramzyt na budowę dostarczany jest dużymi
samochodami o pojemności do 70 m3.

Wydajność
Pompa jest w stanie podawać 15-20 m3 keramzytu
w ciągu godziny.

Wysoko i daleko
Pompa może podać keramzyt nawet na wysokość
4 piętra i na odległość do 40 m

Więcej informacji
tel.: 58 772 24 10-11
e-mail: info@leca.pl
www.leca.pl
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Gdzie kupić keramzyt
Zapraszamy do kontaktu z naszymi
Przedstawicielami Techniczno-Handlowymi,
którzy zawsze służą wszelką pomocą.
Wizytówki lokalnych Przedstawicieli
są dostępne na stronie www.leca.pl
w zakładce KONTAKT.

Doradcy techniczni
Izolacje i drenaże
tel. 505 172 089 i 505 172 083
Geotechnika
tel. 505 172 097 i 505 172 087

WiĘcej informacji
e-mail: info@leca.pl
www.leca.pl

A Saint-Gobain brand

Leca Polska sp. z o.o.
83-140 Gniew • ul. Krasickiego 9
www.leca.pl • e-mail: leca@leca.pl • tel.: 58 772 24 10

