
                                                           Baurent.pl     1

POSADZKI ŻYWICZNE

Bez względu na rodzaj posadzki poddanej renowacji – niezbędne prace 
naprawcze wykonamy możliwie szybko, gwarantując doskonałą jakość 
oraz długoletnią wytrzymałość odnowionej posadzki czy elementu 
konstrukcyjnego. Z czasem posadzki betonowe i żywiczne mogą ulegać 
degradacji, co objawia się powstawaniem różnego rodzaju pęknięć, 
wyszczerbień, a także uszkodzeń w miejscu dylatacji. Na niszczenie 
betonu mają wpływ między innymi skurcz betonu, oddziaływanie 
różnego rodzaju środowiska podczas eksploatacji, jak i sama długoletnia 
eksploatacja oraz brak systematycznego serwisu posadzki.
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Wykonujemy nowe posadzki żywiczne w różnych technologiach (w tym szybkie, błyskawicznie 

utwardzające się żywice z możliwością pełnej eksploatacji po 1-2 godzinach od nakładania oraz 

wykonywania prac w niskich temperaturach), jastrychy i wylewki mineralne.

Przeprowadzamy również renowacje starych posadzek przemysłowych i użytkowych, naprawę 
betonów zbrojonych i nie zbrojonych, dziur i spękań w betonie, naprawę stopni schodów itp. 
Wykonujemy rampy, podjazdy, fundamenty pod maszyny, remonty i modernizacje obiektów 
przemysłowych, użytkowych, mieszkalnych itp.

Posadzka żywiczna to jeden z najbardziej uniwersalnych sposobów na wykończenie powierzchni 
produkcyjnej, magazynowej, biurowej, a także mieszkaniowej. Bardzo szeroka oferta systemów 
posadzek żywicznych sprawia, że można dostosować idealną technologię dla potrzeb klienta. 
Nic zatem dziwnego, że posadzki żywiczne są tymi najczęściej stosowanymi w przemyśle, a ich 
popularność w budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnym wciąż rośnie. Podłogi żywiczne są 
dostępne w kilku różnych typach. Nasza firma zajmuje się wykonywaniem posadzek:

poliuretanowych - o wysokiej odporności chemicznej i znacznej elastyczności,

epoksydowych - o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporności na obciążenia dynamiczne,

poliuretanowo-polimocznikowych - o bardzo krótkim czasie utwardzania (2-3 godziny),

metylometakrylowych - z możliwością wylewania i obróbki przy temperaturze ujemnej (zimą),

antyelektrostatyczne

antypoślizgowe

chemoodporne

sportowe

mikrocement

System posadzek żywicznych



                                                           Baurent.pl     3

System posadzek żywicznych
Stosowane obecnie mineralne posadzki samopoziomujące stale zyskują na popularności, 
a szeroka gama możliwych zastosowań czyni je prawdziwie uniwersalnym produktem. Posadzki 
samopoziomujące są dziś spotykane w obiektach przemysłowych, komercyjnych, ale także w wielu 
domach jednorodzinnych. Mogą być wykorzystywane jako podbudowa dla systemów na bazie 
odpornych chemicznie żywic, jako warstwa wyrównująca w różnego typu podłogach, ale również 
jako warstwa wykończeniowa o atrakcyjnym wyglądzie, dostępna w wielu wersjach kolorystycznych. 
Duże znaczenie i wpływ na rozpowszechnienie stosowania posadzek samopoziomujących miała 
łatwość ich stosowania. Przyśpieszają one również bieg prac budowlanych, zmniejszając tym samym 
koszty robocizny. Wśród wielu zalet tego typu posadzek mineralnych należy wymienić między innymi:

• dobra paroprzepuszczalność,
• atrakcyjny wygląd,
• duża łatwość utrzymania w czystości,
• znaczna odporność na obciążenia dynamiczne,
• szybki czas utwardzania,
• dostępność w wielu wersjach kolorystycznych,
• bardzo duży wybór wersji wykończenia,
• znakomita przyczepność do betonu.

Zazwyczaj wszystkie prace budowlane są planowane wcześniej i przeprowadzane kompleksowo 
podczas budowy lub adaptacji budynku. Jednak renowacje i remonty użytkowanych obiektów często 
łączą się z wyłączeniem części lub całości powierzchni obiektu na czas przeprowadzanych robót.

W celu uniknięcia lub minimalizacji przestojów produkcyjnych, stosujemy tzw. szybkie systemy 
posadzkowe na bazie żywic poliuretanowo-polimocznikowych, metylometakrylowych, czy purcemów. 
Wybór odpowiedniej technologii zależy od warunków eksploatacyjnych posadzki, takich jak 
obciążenia mechaniczne, termiczne czy chemiczne. W naszej ofercie posiadamy systemy uznanych 
na całym świecie producentów.

Zalety szybkich technologii posadzkowych:

• bardzo krótki czas utwardzania - nawet w ciągu ok. 2-3 godz., od momentu ukończenia prac 
posadzki uzyskują pełną wytrzymałość mechaniczną i chemiczną (w zależności od systemu);

• możliwość obróbki, wylewania i utwardzania posadzki przy temperaturze ujemnej,                                                   
a więc również zimą;

• odporność na działanie kwasów, tłuszczy, ługów, olejów, soli i innych agresywnych substancji;

• długotrwała przyczepność do betonu i odporność na ścieranie.

     Szybkosprawne naprawy (serwis posadzek)

System posadzek mineralnych
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Oferujemy usługi czyszczenia i renowacji wszystkich rodzajów posadzek. Podczas prac korzystamy 

ze sprawdzonych rozwiązań dotyczących preparatów do konserwacji oraz solidnych maszyn 

do czyszczenia, usuwania, mycia czy polerowania. Dysponujemy kilkunastoletnim doświadczeniem 

w branży. Prace wykonujemy w całej Polsce i na terenie Unii Europejskiej.

Oferujemy:

• mycie posadzek przemysłowych (betonowe, żywiczne),

• zamiatanie/odkurzanie posadzek,

• impregnacja posadzek betonowych,

• systemy antygraffiti,

• sprzątanie hal przemysłowych,

• naprawa i wymiana dylatacji,

• usuwanie plam po oleju, kwasach itp.,

• doczyszczanie silnie zabrudzonych powierzchni,

• usuwanie oznakowania poziomego,

• modernizacja posadzek (dostosowywanie posadzki

        pod potrzeby końcowego klienta),

• malowanie pasów komunikacyjnych,

• usuwanie mleczka cementowego.

Zadzwoń, napisz – zaproponujemy skuteczne rozwiązanie dla Twojej posadzki!

Konserwacja posadzek, utrzymanie ruchu


