
Baumit
önterülô esztrichek

Önterülô
esztrichek

Aljzatképzés
pillanatok alatt

■ Tökéletesen sima felület
■ Gyors munkavégzés
■ Kevesebb élômunka
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Baumit
Padló rendszerek

Épületeinknél a padlók, felületüket tekintve az épület egyik
legnagyobb részét képezik. Olyan szerkezetek alkotják, me-
lyekkel naponta kapcsolatba kerülünk anélkül, hogy egyál-
talán tudatában lennénk összetételüknek. A padló járó-
felülete alatt a padlórétegek többé-kevésbé összetett rend-
szere rejtôzik, mely rétegek a végsô, tehát járható felület
(beltéri járólap, szônyeg, laminált vagy fa padlók, stb.) elhe-
lyezésének alapjául szolgálnak. A padló összetételénél, a
járható felület alatti utolsó réteg rendszerint az esztrich
réteg. Az esztrich kiemelten fontos szerkezet, amelynek
egész sor mûszaki elôírásnak kell megfelelnie, mint pl. rugal-
masság, kopásállóság, jó hôvezetés (padlófûtés esetén
fontos), keménység, szilárdság, tûzállóság, egyenletesség
és egyéb jellemzôk. 

Mi az önterülô gipszesztrich?

Az önterülô gipszesztrich egy olyan korszerû aljzatképzô
anyag, melynek segítségével egy mûvelettel elvégezhetô az
aljzatbetonozás és a padlókiegyenlítés. A gipsz kötôanyag
miatt önterülô, ezáltal könnyen bedolgozható, nagy szilárd-
ságú anyag. Bedolgozás után rendkívül sima, egyenes felü-
letet képez.

Kiknek ajánljuk az önterülô gipszesztrichet? 

■ Akik rövid idô alatt nagy felületen szeretnének jó minôsé-
gû, tartós aljzatképzést kialakítani (silós bedolgozás ese-
tén napi 600–800 m2 4 fôvel).

■ Akik a munkaerô költségeket radikálisan csökkenteni akarják.
■ Akik egyszerûen, könnyen bedolgozható aljzatképzô anya-

got keresnek.
■ Akik meg kívánnak felelni az aljzatok számára elôírt akusz-

tikai követelményeknek, de nem akarják a padló rétegvas-
tagságát növelni.

■ Akiknek fontos, hogy a beépített anyag állandó, ellenôrzött
minôségû legyen és rendelkezzen a szükséges engedé-
lyekkel, minôségi bizonyítványokkal.
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Baumit
Padló rendszerek

Miért ajánljuk az önterülô gipszesztrichek alkal-
mazását?

■ kisebb rétegvastagság
■ gyors bedolgozhatóság, rövidebb építési idô
■ az önterülés miatt egyenletes, sík a felület, így nincs

szükség plusz padlókiegyenlítô rétegre
■ nagy nyomó- és hajlítószilárdság
■ jelentôs tûzgátló képesség
■ megfelelô alap minden típusú padló kialakításához
■ csekély zsugorodása miatt lehetséges a nagy dilatációs

egységek kialakítása nagy felületeken
■ a padlófûtés csöveit teljesen körülveszi, így jobb a fûtés

hatásfoka
■ korai járhatóság a gyors kezdeti szilárdulás miatt
■ minden típusú beltéri padlószerkezetnél alkalmazható
■ tiszta, praktikus munkavégzés
■ csekély munkaerô befektetés
■ egyszerû építésszervezés
■ a fajlagos költségek nem magasabbak az egyéb 

esztrichekénél
■ a szabványoknak megfelelôen minôsített termékek
■ hatékonyabb kivitelezés a hagyományos cementes

esztrich-hez képest

Hol nem ajánljuk a gipszesztrich alkalmazását?

■ kültérben
■ ahol lejtés képzése szükséges
■ extrém vízterhelésnek kitett helységekben, pl: medencék

környéke, ipari konyhák
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Padlószerkezetek

Az önterülô kötôesztrich
A kötôesztrich közvetlenül a teherhordó szerkezethez köt. A két réteg közötti kötés létrehozásához alapozás
szükséges (Baumit Grund mélyalapozó), a szívóképesség figyelembe vételével akár több rétegben is. Az alapo-
zás ellenére, az erôsen szívó vagy gyengébb minôségû felületek esetében, fenn áll az öntés közbeni buborék
képzôdés veszélye. Ahhoz, hogy az aljzat kellô szilárdágú legyen és a bedolgozást megfelelô módon el lehes-
sen végezni, a minimális anyagvastagság nem lehet kisebb mint 2,5 cm.

Az önterülô csúszóesztrich
Az esztrichréteg és a  teherhordó szerkezet közé valamilyen elválasztó réteget (legtöbbször építési fóliát) kell
beépíteni az esztrich szabad mozgásának biztosítása érdekében. A függôleges szerkezeteket peremszigetelô
sávval el kell választani az aljzattól. 

Felépítés vázlata Rétegrend
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1. Fal

2. Vakolat

3. Baumit Peremszigetelô Sáv

4. Baumit Alpha 2000 vagy Baumit Alpha 3000

5. Baumit Grund mélyalapozó 

6. Teherhordó fogadó szerkezet

7. Burkolat

8. Lábazat

9. Rugalmas fugázó
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5. Baumit Esztrich Fólia

6. Teherhordó fogadó szerkezet

7. Burkolat
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9. Rugalmas fugázó
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Felépítés vázlata Rétegrend
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Padlószerkezetek

Az önterülô úsztatott esztrich
Az úsztatott esztrich valamilyen lépésálló hô- és hangszi-
getelô anyagra valamint az elválasztó fóliára rádolgozott
aljzat. FONTOS: Emeletközi födémek esetén ügyelni kell a
megfelelô hangszigetelés elérésére, figyelembe véve a fö-
démen futó gépészeti vezetékeket. A hanghidak elkerülé-
se érdekében a csövek közötti részt valamilyen lépésálló táblás szigeteléssel vagy polisztirol könnyûbetonnal
töltsük ki, majd erre helyezzük az egybefüggô lépéshang gátló szigetelôlemezt, hogy megfeleljünk az akusztikai
követelményeknek. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a függôleges szerkezetek mellé beépített perem-
szigetelô sávot csak a padlóburkolás után, a lábazat felrakása elôtt szabad visszavágni, hogy a burkolat se
érjen közvetlenül a hangot vezetô szerkezethez. 

Az önterülô esztrich padlófûtéssel
Alapvetôen itt is úsztatott esztrichrôl van szó, melynek viszont
kellôen vastagnak kell lennie a padlófûtés csôvezetékeinek
elhelyezésére és a kellô hôvezetés biztosítása miatt. Az
esztrich ezen fajtájánál kétrétegû feldolgozás ajánlott. Elsô lépésben a fûtési rendszer csöveit ágyazzuk be egészen a
vezetékek magasságának 2/3 részéig, hogy megakadályozzuk azok felúszását. A réteg szikkadása után (kb. 24 óra)
a kívánt szintre öntjük az aljzatot ügyelve arra, hogy a vezetékek fölött min. 35 mm anyagvastagság legyen.
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5. Baumit Esztrich Fólia
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2. Vakolat

3. Baumit Peremszigetelô Sáv

4. Baumit Alpha 2000 vagy Baumit Alpha 3000

5. Baumit Esztrich Fólia

6. Lépésálló hôszigetelés

7. Teherhordó fogadó szerkezet

8. Rözítô tüske

9. Padlófûtô csô

10. Burkolat

11. Lábazat

12. Rugalmas fugázó
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Felépítés vázlata Rétegrend

Padlószerkezetek

Önterülö esztrich készítése álpadlóra
Az álpadlók esetében az esztrichet valamilyen szerelt szerkezetre öntjük általában elválasztó fólia beépítésé-
vel. A vastagság meghatározásánál a szerkezetgyártó utasításainak megfelelôen kell eljárni.
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2. Vakolat

3. Baumit Peremszigetelô Sáv

4. Baumit Alpha 2000 vagy Baumit Alpha 3000

5. Baumit Esztrich Fólia

6. Padlólapok

7. Fôtartó bordák

8. Kiegyenlítô támasztékok

9. Teherhordó fogadó szerkezet

10. Burkolat

11. Lábazat

12. Rugalmas fugázó
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Baumit önterülô aljzatkiegyenlítô
Baumit Nivello Quattro

Az anyag jellemzôi
Gyárilag elôkevert, por alakú, speciális kötô-
anyagú önterülô aljzatkiegyenlítô, sík és
homogén alapfelületek kialakítására
padlóburkolás elôtt. 
Alkalmazási terület
Gipsz-, cement-, aszfalt-, magnezit- és
gyorskötésû esztrichek felületének kiegyen-
lítésére, sík felületek kialakítására 1–20 mm-
es vastagságban, régi és új épületek
padlóburkolása elôtt (csempék, padlólapok,
parketta, kerámia, padlószônyeg és beltéri
rugalmas padlóburkolat).
Elônyök
■ Síkra terül, nem igényel utólagos csiszolást
■ 3 mm-es rétegvastagságig 24 óra után bur-

kolható
■ Géppel feldolgozható
■ C20 nyomószilárdsági osztály

Mûszaki adatok:
Rétegvastagság: 20 mm
Vízszükséglet: 
kb. 6,0 l (=24%)/25 kg-os zsák
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m2/mm
Feldolgozhatósági idô: kb. 30 min.
Terhelhetô: kb. 2–3 óra után
Burkolható: kb. 24 óra után

(3 mm-es rétegvastagságig)*
Nyomószilárdsági osztály**: C 20
Hajlító- húzó szilárdság**: F 6
Szállítás: 25 kg-os zsákokban 

* részletes leírás tekintetében lásd a 
termék mûszaki lapját

** besorolás EN 13813 szerint
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Baumit Esztrichek
Baumit önterülô esztrichek

Baumit Alpha 2000

Az anyag jellemzôi
Iparilag elôállított gipsz alapú száraz esztrich
keverék, kézi és gépi feldolgozásra egyaránt
alkalmas.
Alkalmazási terület
A Baumit Alpha 2000 kiegyenlítô esztrich, kizá-
rólag beltéri helyiségeknél alkalmazható. Hasz-
nálható kötô, csúszó- és úsztatott esztrich-
ként, valamint alkalmazható padlófûtés esetén
is. Felhasználható üreges padlórendszereknél,
vagy fagerendás födémen levô padló felújítá-
sához is. Az utolsó esztrich réteg ideális aljzat-
ként szolgál az összes kapható padlóburkolat
(beltéri járólap, szônyegek, parketták, bevona-
tok, stb.) alá.
Elônyök
■ A gyors és egyszerû munka lehetôvé teszi

nagyobb területû padlók kivitelezését is
■ Tökéletesen sima és egyenes esztrichfelület
■ Az anyag érési folyamata közben kevésbé

tömörödik – nagyobb felületek dilatáció
nélkül 

■ A padló naprakész és kényelmes megoldása

Mûszaki adatok:
Szemcsenagyság: max. 5% 4 mm felett
Nyomószilárdság 
(28 napos): >20 N/mm2

Hajlító-húzószilárdság 
(28 napos): >5 N/mm2

Hôvezetési tényezô λ: 1,4 W/mK
Rétegvastagság:
kötôesztrich: 25-50 mm
csúszóesztrich: 30-50 mm
úsztatott esztrich: 35-50 mm*
Vízszükséglet: 7,0-7,5 l/40 kg-os zsák
Járhatóság: 24 óra után
Terhelhetôség: 3 nap után
Anyagszükséglet:
kb. 18 kg/m2 1 cm vastagsághoz
Szállítás:
40 kg-os zsákokban vagy ömlesztve silóban

*Az úsztatott esztrichnél az esztrich réteg
vastagsága függ a padló tervezett ter-
helésétôl és a használt szigetelés alakvál-
tozási tulajdonságaitól.

Baumit Alpha 3000

További információk: lásd a mindenkor érvényes mûszaki adatlapon.

Az anyag jellemzôi
Iparilag elôállított gipsz alapú száraz esztrich
keverék, kézi és gépi feldolgozásra egyaránt al-
kalmas.
Alkalmazási terület
A Baumit Alpha 3000 kiegyenlítô esztrich,
kizárólag beltéri helyiségeknél alkalmazható.
Használható kötô- vagy csúszóesztrichként, na-
gyobb szilárdságú esztrich igénye esetén az
anyag alkalmazható úsztatott esztrichekre, ill.
padlófûtés esetén is. Alkalmas aljzat esztrich
kijavítására és kiegyenlítésére, vagy a legfelsô
esztrich réteg kivitelezésére ott, ahol ez csak
minimális rétegvastagsággal oldható meg. A
legfelsô esztrich réteg ideális aljzatként szolgál
az összes kapható padlóburkolat (beltéri
járólap, szônyegek, parketták, bevonatok, stb.)
alá.
Elônyök
■ Különösen alkalmas a meglévô padlók felüle-

tének felújítására 
■ Vékony esztrich réteg is kivitelezhetô vele
■ A réteg 24 óra után járható, 72 óra után ter-

helhetô
■ A padló naprakész és kényelmes megoldása

Mûszaki adatok:
Szemcsenagyság: max. 5% 2 mm felett
Nyomószilárdság 
(28 napos): >30 N/mm2

Hajlító-húzószilárdság 
(28 napos): >5 N/mm2

Hôvezetési tényezô λ: 1,4 W/mK
Rétegvastagság:  
kötôesztrich: 20-30 mm
csúsztatott esztrich: 25-50 mm
úsztatott esztrich: 35-50 mm*
Vízszükséglet: 7,0-7,5 l/40 kg-os zsák
Járhatóság: 24 óra után
Terhelhetôség: 3 nap után
Anyagszükséglet:
kb. 18 kg/m2 1 cm vastagsághoz
Szállítás:
Ömlesztve silóban

*Az úsztatott esztrichnél az esztrich réteg
vastagsága függ a padló tervezett ter-
helésétôl és a használt szigetelés alakvál-
tozási tulajdonságaitól.
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Baumit Esztrichek
Tartozékok

Baumit Grund

Kiváló tapadási jellemzôkkel rendelkezô mély-
alapozó bevonat erôsen, ill. egyenetlenül nedv-
szívó alapfelületekre, cement- és gipsz kötô-
anyagú kötôesztrichek alapozására. Padlófûtés
esetén is alkalmazható.  

Kiadósság: kb. 1 kg/5 m2

Csomagolás:
5 kg-os mûanyag kanna
25 kg-os mûanyag kanna

Baumit Esztrich Fólia 

Az esztrichek és kiegyenlítô esztrichek padló-
szerkezettôl történô elválasztásához alkalmaz-
ható fólia. 

Szükséglet: 1,1 m2/m2-nyi padlófelületre

Baumit Peremszigetelô Sáv

Az esztrichek és falszerkezetek közötti dilatáció
kialakítására alkalmazható polisztirol szalag.

Csomagolás és típus:
100/5, vastagság 5 mm, 
magasság 100 mm, 50 fm/tekercs
100/10, vastagság 10 mm, 
magasság 100 mm, 25 fm/tekercs

Baumit Hôszigetelô Lemezek AT-N100, AT-L2

Baumit Thermo Binder Rapid

Padlószigetelô lemezek nyújtott polisztirolhab-
ból; esztrich aljzatok alatt hôszigetelés (AT-
N100), illetve lépés-, hang és hôszigetelés (AT-
L2) kialakítására szolgálnak.
AT-N100 λ = 0,038 W/mk
AT-L2 λ = 0,045 W/mk

Gyorsan száradó kötôanyag polisztirolbetonok
és könnyû feltöltések készítéséhez.

Méret: 50 x 100 cm
Anyagszükséglet: 2 db/m2

Anyagszükséglet: 
kb. 100 kg/1 m3 polisztirolgyöngy
Csomagolás:
25 kg-os zsák
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A Baumit anyagokat zsá-
kokba, mûanyag vödrökbe
csomagolva, illetve öm-
lesztve silóban szállítjuk.

Siló
Környezetkímélô szállítási
mód.

Ömlesztett anyag rendelése
esetén az ügyfél közvetlenül
az építési területen kapja
meg az árut. Az anyag ára tar-
talmazza az építés helyére
történô szállítást, siló kezelé-
sét, meghatározott helyre

történô felállítását,
valamint az üres siló
elszállítását. 
Az anyag utánrende-

lésénél a siló tartalmát
tartályos tehergépkocsiról

töltjük fel, és az ügyfél csak
az anyagárat fizeti. Kb. 3 x 3 m

területen akár 38 tonna száraz
anyag raktározható, emellett az építkezésen jelentôsen csök-
ken a pormennyiség, nem beszélve az építkezés és környeze-
tének szennyezésérôl, a feldolgozatlan anyagokról, ill. a cso-
magolóanyagokról, amelyek ebben az esetben fel sem merül-
nek. 

Zsákok

Kétrétegû papírcsomagolás színes nyomattal és védô-
fóliával.

Kiszerelés: 40 kg, 35 zsák/raklap = 1400 kg 
A felhasznált csomagolás újrahasznosítható.

Vödör

Újrahasznosítható mûanyagból készült csomagolás 
a termék típusa szerinti színes fedéllel.

Kiszerelés: 5 kg, 25 kg

Baumit Esztrichek
Logisztika és bedolgozás gépei

9
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Baumit Esztrichek
Logisztika és bedolgozás gépei

Miért éri meg silóban rendelni az anyagot?
– nincs csomagolási költség
– nincsenek raklap raktározási problémák
– 3x3 m területen 38 t anyag tárolható
– nincs beázás
– biztonságos építôanyag tárolás

– tisztább munkaterület
– gyors építésszervezés
– teljesen gépesített bedolgozás
– maradék anyag visszavétele

Bedolgozás gépei

PFT G4 vakológép

FERRO siló keverôDuo-mix vakológép

A siló alkalmazásának feltételei:

- 380 V áramcsatlakozás 3 x 32 A
„C” típusú biztosítékkal

- min. 2,5 bar állandó víznyomás
3/4”-os vezetékátmérô ill. min.
2500 l/óra vízhozam

- hozzáférhetôség: a szervizútnak
folyamatosan járhatónak kell
lennie nehéz tehergépjármûvel is

- a siló állítására kijelölt helynek
min. 3 m x 3 m méretûnek és
min 50 tonna teherbírásúnak kell
lennie. 

- 20 tonna fölötti Alpha 2000 ren-
delése esetén javasoljuk, míg
Alpha 3000 esetén kizárólag silós
szállítási formát biztosítunk.
Ömlesztett árurendelés esetén az
ügyfél közvetlenül az építési terü-
leten kapja meg árut. A siló hely-
színre szállítását silószállító autó,
míg a feltöltést tartályos teher-
gépjármû végzi. 
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Baumit Esztrichek
Felhasználás feltételei

Általános feltételek

Padlófûtés feletti esztrich kivitelezésének és a fûtés beindításának feltételei

A gipszesztrichhel való munkavégzés során az aljzat és a levegô hômérséklete nem lehet + 5 °C-nál alacsonyabb és + 30 °C-
nál magasabb, a felületet pedig védeni kell a közvetlen napsugárzással, faggyal, esôvel, erôs széllel és huzattal szemben. 

Az esztrich kivitelezése elôtt el kell végezni a fûtési rendszer
nyomáspróbáját. Ezután lehet csak az öntést elkezdeni,
melyet két lépésben kell végezni. 

Elsô lépésben az anyagot a vezetékek felsô harmadáig
öntjük, majd a réteg megkeményedése után (max. 24 óra)
bedolgozzuk a gipszesztrichet az elôírt magasságig, ügyelve
arra, hogy a csövek feletti takarás min 35 mm meglegyen.
Ha a két réteg öntése között több mint 24 óra eltelt, akkor
a rétegek közötti kötés elérése céljából arra alkalmas
tapadóhidat kell alkalmazni.

Gipsz alapú esztricheknél a padlófûtést a kivitelezés után
min. 10 nappal lehet bekapcsolni, amely az elsô napon ne
legyen a szoba hômérsékletétôl 5 fokkal magasabb.
Ezután lehet a rendszer hômérsékletét napi 3-5 fokkal
emelni a maximumra és ott tartani, majd fokozatosan
csökkentve azt visszatérni a szobahômérsékletig. A cél az,
hogy a burkolás elôtt lejátszódjon egy fûtési ciklus. Ezután
ismét emelhetünk a rendszer hômérsékletén, amíg a kívánt
maradék nedvességtartalmat el nem érjük.

Dilatációk tervezésének alapelvei

Szerkezeti dilatációk

Az épületszerkezetekben található dilatációkat az esztrich ré-
tegben is ugyanazokon a helyeken kell kivitelezni. 

Dilatációk felmenô szerkezek mellett

Az esztrich és a fal, ill. más függôleges szerkezetek elválasz-
tására peremszigetelô sávot kell alkalmazni, melyek
érintkeznek az esztrichhel. Erre a célra rugalmas perem-
szigetelést használunk.

A peremszigetelés vastagsága:
– padlófûtés nélküli esztrichnél 5 mm,
– padlófûtéses esztrichnél 8 mm.

A sávot a falhoz kell erôsíteni a járóréteg tervezett szintje felet-
ti részen, hogy ne képzôdjön híd a fal és az esztrich réteg
között. A csík túlnyúló részét csak a padló járórétegének végsô
beépítése és fugázása után kell levágni.

Mozgási dilatációk 

Biztosítanunk kell az esztrich réteg szabad és független moz-
gását. Alakítsunk ki a keresztmetszet teljes hosszában 10 mm
vastagságú és min. 5 mm tömörödésû rugalmas dilatációt az
aljzathoz teljes felületen ragasztott speciális profilokkal:

■ Fûtött és nem fûtött terek kapcsolódásánál.

■ Ajtónyílásoknál, ha a helység hossza több, mint 5 méter.

■ Nem hagyományos alakú (L, U, E alakú alaprajz) helyiségek-
ben dilatációk létrehozása szükséges a Baumit Esztrichekre
vonatkozó technológiai leírás elôírásai alapján.

■ Padlófûtésen, gipsz alapú esztricheknél (feltételezzük a táb-
la egész felületen történô egyenletes fûtését).

Zsugorodási dilatációk

A gipsz alapú kiegyenlítô esztricheknél nem szükséges a zsugoro-
dási dilatációk kialakítása, mivel ezek az esztrichek a kötés alatt
semmilyen, vagy csak minimális térfogatváltozást mutatnak.
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Baumit Esztrichek
Alkalmazás és beldolgozás feltételei

12

Rétegvastagság-táblázat

         Anyag megnevezése
Minimális vastagság (mm)

Alpha 2000 Alpha 3000 Esztrich 
E225

1. Kötô esztrich 25 20 35

2. Csúszó esztrich 30 25 40

3. Úsztatott esztrich Szigetelôréteg

Felhasználási terület vastagsága összenyomhatósága

A. Lakóhelyiségek      
     ≤ 2,0 KN/m2

≤ 30 mm ≤ 2 mm 35 30 45

≤ 30 mm > 2 ≤ 5 mm 40 30 50

> 30 mm ≤ 2 mm 40 30 50

> 30 mm > 2 ≤ 5 mm 45 35 55

B. Kis irodahelyiségek

     ≤ 3,0 KN/m2

≤ 30 mm ≤ 2 mm 40 30 45

≤ 30 mm > 2 ≤ 5 mm 45 35 50

> 30 mm ≤ 2 mm 45 35 50

> 30 mm > 2 ≤ 5 mm 50 40 55

C. Nyilvános épületek, 
iskolák, nagy 
irodaépületek
     
     ≤ 4,0 KN/m2

≤ 30 mm ≤ 2 mm 50 40 50

≤ 30 mm > 2 ≤ 5 mm 55 45 55

> 30 mm ≤ 2 mm 55 45 55

> 30 mm > 2 ≤ 5 mm 60 50 60

D. Raktárak, 
tornatermek
     > 4,0  ≤ 8,0 KN/m2

≤ 30 mm ≤ 2 mm - 50 60

tetszôleges nincs - 50 60

4. Fûtött esztrich
Az esztrichréteg minimális 
vastagsága a fûtéscsövek felett:

35 35 35

5. Álpadlóra kerülô esztrich

1. Tartólemezekre kerülô esztrich 30 25 40

2. Elôregyártott üreges elemekre kerülô esztrich 30 25 40

Figyelem! A táblázatban megadott értékek tájékoztató jellegûek, a valós beépítési vastagságot a jelen táblázat tapasz-
talati értékeire támaszkodva a teljes padlószerkezet statikai és/vagy akusztikai tervében kell számítással meghatározni.

Az egyes esztrichfajták ajánlott minimális rétegvastagsága az alkalmazási terület, a terhelés, a szerkezeti felépítés és a
szigetelôréteg deformálódási jellemzôinek függvényében.
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Elôkészítés munkálatai

Baumit Esztrichek

Szintezés

Bármely kialakítási módot is választjuk (kötô, csúszó, úsztatott) az
elôkészítést mindig egy vízszintes sík (métervonal) felvételével kezdjük,
melyet a függôleges szerkezetekre min. 2 méterenkénti sûrûséggel
jelölünk fel.

A 4 méternél szélesebb helységek esetén ajánlott a képen látható szin-
tezôbója használata. Ennek segítségével tudjuk meghatározni a füg-
gôleges szerkezetektôl távolabb esô esztrich felületek felsô síkját. A
bója középsô, mozgatható szárát szintezômûszer segítségével kell a
megfelelô magasságra beállítani, a felület elôkészítése után, de az
öntés megkezdése elôtt. 

Önterülô kötôesztrich

Az aljzatnak meg kell felelnie a hatályos szabványoknak, szilárdnak,
por- és szennyezôdésmentesnek kell lennie, elöregedett bevonat  ill.
ragasztó maradékok nélkül. Mélyalapozás elôtt alaposan be kell ned-
vesíteni az aljzatot, így megakadályozzuk a mélyalapozó (Baumit Grund)
gyors kiszáradását. Az anyagvastagság Alpha 2000 esetén min. 2,5
cm-nek, míg Alpha 3000 esetén min. 2,0 cm-nek kell lennie. Ha az
elôírt vastagság nem valósítható meg, akkor Baumit Nivello Quattro
padlókiegyenlítô használatát javasoljuk.
A mélyalapozó az aljzatra henger vagy ecset segítségével hordható fel
a szívóképesség figyelembevételével több soron is. Az esztrich alkal-
mazása elôtt az alapozót ne hagyjuk teljesen megszáradni, az
anyagokat addig hordjuk fel, míg a felület még tapad.

Önterülô csúszóesztrich

Az aljzat teljes felületére elválasztó réteget, pl: építési fóliát terítünk
úgy, hogy azon ne legyenek gyûrôdések, és az egyes elemek illesztését
vízzáró szalaggal kell ellátni. Ahhoz, hogy az önterülô esztrich ne
találjon utat az elválasztó réteg alá, fóliabetétes peremszigetelôt kell
alkalmazni, vagy leterített fóliát kell felhajtani a függôleges szerke-
zetekre. Az anyagvastagság Alpha 2000 esetén min. 3,0 cm, míg Alpha
3000 esetén pedig min. 2,5 cm-nek kell lennie. 
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Elôkészítés munkálatai

Baumit Esztrichek

Padlófûtés esetében az így elôkészített aljzatra csôvezeték rendszert
helyezünk el. Ebben az esetben az esztrichvastagságot úgy kell megha-
tározni, hogy a vezetékek fölött min. 35 mm anyagvastagságnak kell
lennie. Gipszesztrich esetében a csövek rögzítésére betonacél háló
helyett „U” alakú mûanyag rögzítô tüskéket javaslunk alaktartó
vezetékekkel. A háló elhagyásával az esztrichréteg vastagságát is
csökkenteni tudjuk.

14

Önterülô úsztatott esztrich

Az aljzatnak meg kell felelnie a hatályos szabványoknak, szilárdnak,
por- és szennyezôdésmentesnek kell lennie. Erre fektetjük a lépésálló
szigetelô táblákat (polisztirol vagy ásványi alapú anyagból). Figyelni kell
a megfelelô anyag kiválasztására, mert csak a csekély alakváltozású,
lépésálló szigetelés felel meg. A szigetelés vastagságát úgy kell meg-
határozni, hogy az aljzaton fekvô gépészeti csövek legmagasabb pont-
ja se emelkedjen ki a hôszigetelés síkjából. 

A födémen futó gépészeti vezetékek közötti rész kitöltésére Baumit
Thermo Binder Rapidból és polisztirol gyöngybôl készülô könnyûbetont
is alkalmazhatunk. Elônye, hogy nem kell a táblás hôszigetelést be-
szabni a csövek közé valamint felveszi a vasbeton födém egyenlôtlen-
ségeit és így egy vízszintes felületet kapunk.
Az elkészült táblás hôszigetelésre vagy polisztirol betonra lépéshang-
gátló szigetelést fektetünk, hogy az akusztikai követelményeknek
eleget téve, a gépészeti csöveknél keletkezett hanghidakat elkerüljük. 

Az így elôkészített aljzat teljes felületére elválasztó réteget (építési
fóliát) kell teríteni, ügyelve arra, hogy a fólián ne keletkezzenek ráncok
és a folyós anyag ne tudjon az elválasztó réteg alá kerülni. Ezért a fólia
egyes csíkjait vízzáró szalaggal kell egymáshoz csatlakoztatni, és a
peremszigetelôvel együtt rögzíteni a függôleges szerkezetekhez, vagy
olyan peremszigetelô sávhoz kell illeszteni, amely fóliakasírozással van
ellátva.

Önterülô úsztatott esztrich padlófûtésen
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Baumit Esztrichek
Bedolgozás

Konzisztencia beállítása

A terüléspróba elvégzése segít a megfelelô anyagsûrûség beállításá-
ban. A hozzáadott vízmennyiség akkor megfelelô, ha 1,3 liter nedves
anyag terülése 36-39 cm.

A kiöntött anyagot tömöríteni és légmentesíteni két lépésben, egymás-
ra merôleges irányban, majd 3. lépésben csak felszínét érintve kell az
egyengetést elvégezni.

FONTOS! Az elkészült esztrichet az elsô 48 órában védeni kell a
huzattól és a hirtelen hômérsékletváltozástól. A 3. nap után viszont
kötelezô a helyiség rövid idejû, intenzív szellôztetése (napi 4-5-szöri
alkalommal 10-15 percre. A burkolás elôtti maradék nedvességtar-
talom nem haladhatja meg 0,5%-ot.

A termékek alkalmazása elôtt ajánlott a Mûszaki Lapok és a Biztonsági Adatlapok elôzetes átolvasása.

Öntés

A tömlôbôl a keveréket fokozatosan szétterítjük a teljes felületre a kí-
vánt rétegmagasságig. Az anyagot az elválasztó fóliára a sávok leraká-
sához képest mindig ellenkezô irányból öntjük, hogy az anyag ne men-
jen a fólia alá.

A függôleges szerkezeteken elôre felvett métervonaltól, mérôeszköz
segítségével meghatározzuk az esztrich felsô síkját, melyet öntés
közben folyamatosan ellenôrizni kell. Nagyobb helyiségek esetén az
elsô sori egyengetést követôen ellenôrzô méréseket kell végezni. 
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Baumit INFO:

06-33/512-920, -930, -940
06-30/2 baumit

Baumit Kft. A jövô ötletei.

Baumit rendszerek – 
igényelhetô anyagok

Baumit open Klímahomlokzat
Baumit Star Homlokzati Hôszigetelô Rendszer 
Baumit Pro Homlokzati Hôszigetelô Rendszer 
Baumit Ragasztó Tárcsa

Homlokzatok

www.baumit.hu

Baumit Sanova Felújító Rendszer K/N
Baumit Sanova Felújító Rendszer WTA
Baumit Sanova Egyrétegû Trassz Vakolat
Baumit Sanova Trasszit Vakolat

Felújító rendszerek

Baumit Alpha 2000, 3000 (önterülô esztrich)
Térburkoló anyagok

Esztrichek

Baumit NanoporTop
Baumit ArtLineTop
Baumit színvilág – Az élet színei (nemes vakolatok és 
festékek)
Baumit színvilág – Baumit Nemes Vakolatok és Baumit 
Mozaik Vakolatok

Színes vékonyvakolatok

Baumit Kivitelezôi Kézikönyv
Baumit Tervezési Segédlet
Baumit Mûszaki Lapok
Baumit Tervezôi CD

Segédletek

További információk 
és szolgáltatások:

Weboldalunkon néhány kattintással profi infor má    ciókhoz juthat és ár -
jegyzéket, tervezési és kivitelezôi se géd lete ket, számos pros pek tust is 
letölt het.

Pontos elemzés során megállapítjuk a falazat nedves-
ség- és káros só tartalmát, az átnedvesedési fokot 
és a max. vízfelvétel nagyságát. Ezen adatok alapján 
elkészítjük az épületre szabott felújítási javaslatunkat.
Továbbá kiszámítjuk a meglévô fal és a hôszigeteléssel 
ellátott fal hô- és páraátbocsátását, javaslatot teszünk 
az optimális hôszigetelésre. 

A világ 200 legszebb színe.

Intenzív tónusok: további 30 szín.

Színtervezés

Nedvesség és sótartalom meghatározás, optimális 
hôszigetelés számítás

Központ, székhely: 
2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, -920, -930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu, 
baudorog@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park, Gyár út 12.
Levelezési cím: 
3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság út 3.
Levelezési cím: 
3060 Pásztó, Ifjúság út 3.
Tel.: 06-32/460-644, -718 
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3272 Visonta, Erômû út 11.
Levelezési cím: 
3272 Visonta, Erômû út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu
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