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POSADZKA PODKŁADOWA 
 

OPIS WYROBU 
Sucha mieszanka wchodząca w skład systemu posadzek 
dekoracyjnych SLID ART.  

ZASTOSOWANIE 
PRIMER I10 służy do wykonywania warstwy podkładowej 
posadzki SLID ART.  

WŁAŚCIWOŚCI 
▪ Sucha mieszanka w kolorze białym 
▪ Bardzo łatwy do mieszania 
▪ Uziarnienie do 0,25 mm 
▪ Zapewnia wysoką wytrzymałość posadzki 

PODŁOŻE 
Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,5 
N/mm2 (test pull-off). Jastrychy cementowe i anhydrytowe, 
zarówno pływające jak i związane z podłożem, muszą mieć min. 

28 dni. Podłoża betonowe muszą mieć min. 6 miesięcy. 
Nierówności podłoża muszą wynosić max. 2mm na łacie 2m. W 
przypadku większych nierówności lub podłoża o dużej 
szorstkości, podłoże należy przeszlifować lub wykonać 
samopoziomujący podkład podłogowy. 
Podłoże musi być suche. Pomiar wilgotności należy wykonywać 
jak najbliżej terminu wykonania posadzki SLID ART. 
Rekomendowaną metodą pomiaru jest metoda karbidowa (CM) 
 

Podłoże Wilgotność 

Beton < 4,5% 

Jastrychy cementowe < 4,5% 

Jastrychy anhydrytowe < 0,5% 

 

Powierzchnia musi być czysta, wolna od kurzu, tłuszczu itp. 
substancji mogących obniżać przyczepność posadzki SLID ART 
do podłoża. 
Posadzkę SLID ART należy układać na podłożu bez spękań. W 
celu uwidocznienia wszystkich pęknięć, powierzchnię należy 
zwilżyć wodą. Na suchej powierzchni część pęknięć może być 
niewidoczna. Pęknięcia włosowate, o szerokości mniejszej niż 
0,3 mm nie wymagają specjalnej naprawy i wystarczy 
zabezpieczenie ich przez warstwę gruntującą z preparatu 
PRIMER EPOXY. W przypadku pęknięć o szerokości 0,3-1 mm, 
pęknięcia należy zszyć. 
W przypadku ogrzewania podłogowego, przed rozpoczęciem 
układania posadzki SLID ART, podłoże należy wygrzać zgodnie 
z wytycznymi dostawcy ogrzewania oraz jastrychu 
podłogowego. 
 

WARUNKI WYKONANIA 
Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i 
podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 3 dni 
powinna wynosić +5°C - +30°C. Wykonaną powierzchnię 
należy chronić przed oddziaływaniem wysokich temperatur, 
przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia 
wysokiej jakości, wszystkie prace należy prowadzić 
odpowiednimi, czystymi narzędziami w otoczeniu 
zabezpieczonym przed kurzem, pyłem itp. zanieczyszczeniami. 

GRUNTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoża bez ogrzewania podłogowego 
Jastrychy cementowe i podłoża betonowe podłogowego należy 
zagruntować gruntem uniwersalnym CEMEX CX-G120 zgodnie z 
opisem na opakowaniu.  
Jastrychy anhydrytowe należy zagruntować preparatem 
PRIMER ANHYDRITE, zgodnie z opisem w karcie technicznej. 
 
Podłoża z ogrzewaniem podłogowym 
Wszystkie podłoża z ogrzewaniem podłogowym należy 

zagruntować preparatem PRIMER EPOXY, zgodnie z opisem w 
karcie technicznej. 

MIESZANIE 
Pigmentowanie  
Dokładnie odważoną ilość pigmentu COLOR (0,5-5% wagowo w 
stosunku do masy PRIMER I10) należy wymieszać na sucho z 
mieszanką PRIMER I10. 
Mieszanie 
Do rozcieńczonego wodą preparatu POLYMER I10 wsypać 
suchą mieszankę PRIMER I10 z pigmentem. Całość mieszać 
mieszadłem spiralnym aż do uzyskanie jednorodnej mieszaniny 
(nie stosować mieszadeł łopatkowych). 
 
Proporcje mieszania 

Temperatura pomieszczenia 5-25°C 25-30°C 

Ilość rozcieńczonego preparatu 
POLYMER I10 

1 część 
wagowo 

1,5 części 
wagowo 

Ilość mieszanki PRIMER I10 z 
pigmentem 

2 części 
wagowo 

2 części 
wagowo 

 
Aby zapewnić jednakowy kolor na całej powierzchni, proporcje 
mieszania POLYMER I10 i PRIMER I10 muszą być takie same w 
trakcie wykonywania posadzki. Przygotowaną mieszankę 
posadzki należy zużyć w ciągu 2 godzin (przy temp. +20 C). 
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WYKONANIE 
Powierzchnię zagruntowanego podłoża lekko zwilżyć wodą 
(mgiełką wodną). Mopem z mikrofibry usunąć ewentualne 
kałuże. 
Przygotowany materiał wylewać na podłoże partiami i rozkładać 
pacą stalową z ostrymi krawędziami (efekt zacieranej posadzki) 
lub pacą magnezjową (powierzchnia o większej jednorodności 
kolorystycznej). Długość pacy dobrać do wielkości 
pomieszczenia. Materiał ściągać krawędzią pacy uzyskując 
gładką powierzchnię.  
Posadzkę pozostawić do wyschnięcia na: 
- ok. 3 godz. w temp. 20-30°C 
- ok. 24 godz. w temp. ok. 5°C 
Następnie wszelkie mikronierówności i przeschnięte krople 
mieszanki na powierzchni posadzki usunąć krawędzią gładkiej 
pacy stalowej. Całą posadzkę przeszlifować szlifierką z 
papierem ściernym o ziarnistości 24-60 aż do uzyskania gładkiej 
powierzchni i dokładnie odkurzyć. 
UWAGA 
W przypadku prowadzenia prac przez kilka osób, zaleca się 
zmiany na stanowiskach pracy, aby uzyskać w miarę 
jednorodny efekt posadzki (każda osoba ma własny, 
charakterystyczny sposób układania posadzki). 
Nie stawiać pojemników z materiałem bezpośrednio na 
podłożu, na którym będzie wykonywana posadzka SLID ART. 
Pojemniki stawiać na czystym i suchym kartonie. 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI 
Bezpośrednio po użyciu sprzęt i narzędzia należy czyścić wodą. 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 
Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach 
użytkowania nie stwarza zagrożenia. Pracownicy powinni 
używać ubrań, butów, okularów, masek przeciwpyłowych i 
rękawic ochronnych. W przypadku zanieczyszczenia: oczy 
natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę 
umyć mydłem i wodą. W razie wystąpienia uczulenia udać się 
do lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 

INFORMACJE DODATKOWE 
Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów stosowanych 
zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze  
i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane 

doświadczenie firmy CEMEX. Użytkownik zobowiązany jest  
do stosowania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem  
i zaleceniami firmy CEMEX. Wszystkie podane dane techniczne 
bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki 
pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, 
umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które 
firma CEMEX nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych 
pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz 
z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą 
ważność. 
 

OPAKOWANIA 

Wiadra 25 kg 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Przechowywać i przewozić w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C. 
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty 
podanej na opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych, deszczu i mrozu. 

DANE TECHNICZNE 

 

Kolor  biały 

Uziarnienie max. 0,25 mm 

Gęstość ok. 1,46 g/cm3 

Zużycie  

• suchej mieszanki ok. 0,3 kg/m2  
powierzchnie gładkie, nieporowate 

ok. 1,2 kg 
powierzchnie szorstkie i porowate 

• gotowej zaprawy po 
wymieszaniu z 
POLYMER I10 

ok. 0,5 kg/m2  
powierzchnie gładkie, nieporowate 

ok. 2 kg 
powierzchnie szorstkie i porowate 

Temperatura stosowania od +5°C do +30°C 

Ilość warstw 1 

Czas schnięcia* 3-24 godzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


