
KARTA TECHNICZNA 

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność 

materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet  
pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji. 

 POSADZKA CEMENTOWA AD03 
 

 

PRODUKT 

Sucha mieszanka najwyższej klasy cementów portlandzkich, kruszyw mineralnych i dodatków 

modyfikujących 

ZASTOSOWANIE 

Do wykonywania podkładów podłogowych oraz posadzek użytkowych metodami tradycyjnymi. Grubości 

warstwy powinna wynosić od 20 mm do 100 mm. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

Charakteryzuje się dobrą przyczepnością, wysoką plastycznością i łatwością w stosowaniu. 

DANE TECHNICZNE 

Lp. Właściwości Wymagania  

1 Proporcja mieszania od 0,1 do 0,15 l wody na 1 kg zaprawy 

2 Proporcja mieszania od 3,0 do 4,5 l wody na 30 kg zaprawy 

3 Czas zużycia  do 1 godz. 

4 Użytkowanie posadzki (chodzenie)  po 24 - 36 godz. 

5 Temperatura podłoża od + 5º C do + 25º C 

6 Dopuszczalna temperatura stosowania produktu od + 5º C do + 25º C 

7 Wydajność 
ok. 17 kg suchej masy / m² , przy 

grubości warstwy 1 cm. 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA SPOSÓB UŻYCIA: 

Podłoże powinno być czyste, suche, bez ubytków i pęknięć, odkurzone i nie zatłuszczone. Podłoża 

szczególnie chłonne należy wstępnie zagruntować preparatem ANSERGLOB GŁĘBOKO PENETRUJĄCY, który 

wzmacnia podłoże na głębokość 10 mm, jednocześnie polepszając przyczepność podkładu do podłoża.  

 

Posadzkę cementową przygotowuje się wsypując suchą mieszankę do naczynia z odpowiednią ilością wody 

i mieszając do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Mieszanie można wykonywać 

mechanicznie lub ręcznie. Przygotowaną masę należy zużyć w ciągu 1 godziny. Wszystkie prace należy 

prowadzić zgodnie z technologią robót podłogowych. 

Przygotowaną posadzkę układa się między listwami kierunkowymi. Nadmiar zaprawy ściąga się po listwach 

ruchem zygzakowatym lub za pomocą listwy wibracyjnej. Po około 3 godz. posadzkę zaciera się i wygładza 

pacami (można stosować zacieraczkę mechaniczną). Wylaną powierzchnię należy chronić przed zbyt 

szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością przez polewanie wodą  

lub przykrywaniem folią. Użytkowanie wylewki można rozpocząć po około 24 godzinach, a obciążanie  

po około 14 dniach. 
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Podkład podłogowy – posadzka 
cementowa ANSERGLOB  

PN-EN 13813 CT-C20-F5-A12-B2,0 

Właściwości Wymagania  

Max. średnica kruszywa 3 mm 

Wytrzymałość na ściskanie, N/mm2 ≥ 20 (klasa C20) 

Wytrzymałość na zginanie, N/mm2 ≥ 5 (klasa F5) 

Odporność na ścieranie w cm3/50 cm2 ≥ 12 (klasa A12) 

Przyczepność do podkładu betonowego, N/mm2 ≥ 2,0 (klasa B 2,0) 



KARTA TECHNICZNA 

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność 

materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet  
pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji. 

 

MAGAZYNOWANIE 

W oryginalnych opakowaniach w suchym miejscu do 12 miesięcy. 

OPAKOWANIE 

Worek  dwuwarstwowy z przekładką PE (30 kg). 
 

PODSTAWA PRAWNA 

Wyrób spełnia wymagania PN-EN 13813:2003 CT-C20-F5-A12-B2,0 

GWARANCJA 

Producent przyjmuje odpowiedzialność gwarancyjną za jakość produktu jedynie w przypadku zastosowania 

się użytkownika do zaleceń instrukcji producenta, przy jednoczesnym przestrzeganiu podstawowych zasad 

sztuki budowlanej i zasad bhp. 

 

Deklaracja zgodności EC nr 34 z dn. 04.06.2007 r. 

 

 

 

 

 

 


