BETON

Ultra Series™
Beton lekki
Charakteryzuje się niskim ciężarem – jest lżejszy niż
beton standardowy, jak również dobrymi właściwościami
termoizolacyjnymi i akustycznymi. Lafarge posiada w swojej
ofercie dwa rodzaje betonu lekkiego: na bazie styropianu
(kulek polistyrenowych) oraz na bazie kruszyw sztucznych
(keramzyt i Pollytag).

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ROZWIĄZANIA
Odciążenie konstrukcji. Produkt lżejszy od
klasycznego betonu – pozwala odciążyć budowane
konstrukcje i wykonać spadki.
Izolacja akustyczna – lepsze tłumienie dźwięków
w porównaniu do standardowego betonu.
Właściwości termoizolacyjne – niższe przewodnictwo
cieplne niż w wypadku zwykłego betonu, lepiej chroni
budynki przed utratą ciepła.

RODZAJE BETONÓW LEKKICH
1

Beton na bazie kulek polistyrenowych
(styropianu)
Beton lekki produkowany na bazie cementu,
kruszywa o frakcji 0/8 mm, mikro wypełniacza,
granulatu polistyrenowego, wody oraz domieszek
chemicznych.

2

Beton na bazie keramzytu
Beton lekki produkowany na bazie cementu,
piasku 0/2 mm, kruszywa keramzytowego o frakcji
0/16 mm, wypełniacza, wody oraz domieszek
chemicznych.

3

Beton na bazie kruszywa Pollytag
Beton lekki produkowany na bazie cementu,
piasku 0/2 mm, kruszywa Pollytag o frakcji
0/16 mm, wypełniacza, wody oraz domieszek
chemicznych.

ZASTOSOWANIE
Renowacje starych stropów i odciążenie konstrukcji –
rekomendowany beton lekki na bazie styropianu.
Budownictwo mostowe i drogowe – rekomendowany
beton lekki na bazie kruszywa Pollytag.
Wypełnienia przestrzeni wokół rur, przewodów
itp. – w zależności od wymaganej gęstości może
to być beton lekki na bazie kulek polistyrenowych,
keramzytu, kruszywa Pollytag.
Wyrównanie powierzchni – w zależności od
wymaganej gęstości może to być beton lekki na bazie
kulek polistyrenowych, keramzytu, kruszywa Pollytag.
Jako warstwa spadkowa przy budowie stropodachów.

IZOLACJA
PRZECIWWODNA

PŁYTA
STROPOWA

WARSTWA
OCIEPLENIA

BETON LEKKI
Warstwa kształtująca
spadek

SYSTEM ŁĄCZONY BETON LEKKI +
WYLEWKA PODŁOGOWA AGILIA SOLS A
W przypadku renowacji rekomendujemy zastosowanie
rozwiązania systemowego obejmującego dwa produkty
Lafarge. Takie rozwiązanie daje liczne korzyści:
Odciążenie konstrukcji, jaką dają oba produkty:
— beton na bazie kulek polistyrenowych jest lżejszy od
tradycyjnego betonu i pozwala wyrównać powierzchnię
pod wylewkę bez nadmiernego przeciążania stropu;
— Agilia Sols A umożliwia ograniczenie grubości
wylanej warstwy jastrychu jednocześnie zmniejszając
jego ciężar.
Ograniczenie
potrzebnego
miejsca do prac
budowlanych. Jak wiadomo w przypadku starego
budownictwa zazwyczaj pojawia się problem z miejscem
na składowanie surowców lub dostępem – zarówno
beton na bazie kulek polistyrenowych (gęstość od 900
kg/m3) jak i Agilia Sols A mogą zostać wpompowane
bezpośrednio z ulicy do wysokości kilku pięter.
Właściwości termoizolacyjne – rozwiązanie systemowe
Lafarge poprawia termikę budynku i pozwala na lepsze
wykorzystanie ciepła (szczególnie przy projektach
z ogrzewaniem podłogowym).
Jastrych anhydrytowy w systemie z betonem na bazie kulek
polistyrenowych to prawie 3-krotnie mniejsze obciążenie
na m2 niż tradycyjny jastrych cementowy, dlatego to
rozwiązanie sprawdza się w miejscach, gdzie priorytetem
jest odciążenie powierzchni (np. stropu).

TRADYCYJNY JASTRYCH CEMENTOWY

JASTRYCH ANHYDRYTOWY AGILIA SOLS A
w systemie z betonem na bazie kulek polistyrenowych
Obciążenie na m2 = 157 kg

Obciążenie na m2 = 404 kg

STROP

WARSTWA
WYRÓWNUJĄCA B10
10 cm grubości
(ok. 260 kg/m2)

JASTRYCH
CEMENTOWY B10
6 cm grubości
(ok. 144 kg/m2)

STROP

WARSTWA
WYRÓWNUJĄCA
STYROBETON
10 cm grubości
(ok. 80 kg/m2)

JASTRYCH
ANHYDRYTOWY
3.5 cm grubości
(ok. 77 kg/m2)

PORÓWNANIE PARAMETRÓW

Data wydania: 02.2012 r.

PARAMETR

BETON NA BAZIE
KULEK POLISTYRENOWYCH

BETON NA BAZIE
KERAMZYTU

BETON NA BAZIE
KRUSZYWA POLLYTAG

Przykładowe
zastosowania

a) Renowacje starych stropów
(np. stare kamienice,
stropy drewniane)
b) Wyrównywanie
powierzchni, np. na płycie
betonowej
c) Ochrona przewodów
kanalizacyjnych
d) Podłoże pod ogrzewanie
podłogowe
e) Warstwa izolacyjna dachów
płaskich
f) Warstwa izolacyjna pod
posadzkami, szczególnie
w budynkach o dużej
różnicy temperatur
pomiędzy kondygnacjami

a) Szlichty podłogowe
b) Izolacje stropodachów
c) W budowlach inżynierskich
(odciążanie konstrukcji):
– drogi, mosty, wiadukty
– daje możliwość podwyższenia nawierzchni użytkowej bez obaw przeciążenia
istniejących elementów
konstrukcji
d) Elementy budynków
o niskim stopniu obciążeń
użytkowych

a) Do stosowania na
konstrukcje nośne
(np. mosty, nawet ściany)
b) Warstwa izolacyjnokonstrukcyjna podłóg
c) Izolacja stropów i stropodachów – szczególnie w budynkach remontowanych
d) W budynkach inżynierskich
wymagających odciążenia
konstrukcji (podbudowy
na chodnik na mostach,
najazdy na wiadukty, stabilizacje rur przepustowych
na słabym podłożu)
e) Mosty, wiadukty (kapy chodnikowe) lub konstrukcje
wymagające istotnego
zmniejszenia ciężaru
własnego

Waga/gęstość
na m3 (w stanie
suchym)

Gęstość od 900 kg/m3
do 1400 kg/m3.

Gęstość od 1400 kg/m3
do 2000 kg/m3.

Gęstość od 1600 kg/m3
do 2000 kg/m3.

Wytrzymałość

Wytrzymałość od 2 MPa
do 10 MPa.

Wytrzymałość od 3 MPa
do 20 MPa.

Wytrzymałość od 5 MPa
do 30 MPa.

Minimalne
grubości jakie
należy wylać

Do skonsultowania
z projektantem.

Do skonsultowania
z projektantem.

Do skonsultowania
z projektantem.

Pompowalność
i metody
aplikacji

Z pompy, kosza lub
betonomieszarki. Suche
konsystencje nie są
pompowalne.

Nie. Beton jest podawany
z kosza lub bezpośrednio
z betonomieszarki.

Z pompy, kosza lub gruszki.
Przy niższych gęstościach
mogą być problemy
z pompowalnością.

Możliwość wykonania spadków

Tak, ale należy zaznaczyć
to w zamówieniu.

Tak, ale należy zaznaczyć
to w zamówieniu.

Tak, ale należy zaznaczyć
to w zamówieniu.

Wibrowanie

Tak, jeśli jest konieczne, ale
należy uważać na segregację.

Tak, jeśli jest konieczne, ale
należy uważać na segregację.

Tak, jeśli jest konieczne, ale
należy uważać na segregację.

Zacieranie
(wyrównywanie
betonu)

Beton może być zacierany, ale
nie wymaga tego technologia,
bowiem powierzchnia jest
najczęściej przykrywana
innym materiałem.

Tak, jeśli jest konieczność.

Tak, jeśli jest konieczność.

Zbrojenie

Tak, ale zbrojenie stosuje się
rzadko do tego rodzaju
betonów.

Tak, jeśli wymaga tego projekt.

Tak, jeśli wymaga tego projekt.

