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BEVEZETÔ GONDOLATOK
A mûgyanta padlóbevonatok (németbôl átvett, elterjedt szóhasználattal mûgyanta bevonatok) tervezése és készítése összetett feladat. A mûgyanta bevonatok anyagainak, rétegvastagságának, felületi
megjelenésének kölcsönös összhangban kell lenniük az épületszerkezettel, a fogadó- vagy aljzatminôséggel, az adott felületet érô üzemeltetési igénybevételekkel egyaránt.
A mûgyanta padlóbevonatok közötti általános eligazodás érdekében állítottuk össze ezt a „Mûgyanta
padlóbevonati irányelvet”, amely információt nyújt az alapfelületek fajtáiról és azok megkövetelt
minôségi paramétereirôl, a használatos anyagokról, a fontosabb paraméterek vizsgálatáról. Az
irányelv tartalmazza a lehetséges bevonati rétegek fajtáit, tulajdonságait. Külön foglalkozik a mûgyanta bevonatokat érô hatások, terhelések konvencionális fokozataival, az egyes alkalmazási
területeken jelentkezô igénybevételi hatásokkal és az adott terhelések elviselésére alkalmas bevonati
felépítéssel, rétegvastagsággal.
A „mûgyanta padlóbevonati irányelvek” összeállításunk betekintést nyújt:
• a mûgyanta bevonatot hordozó aljzatfelületek és azok állapotának tulajdonságairól,
vizsgálatáról,
• a mûgyanta padlóbevonatok lehetséges alkalmazási területeirôl,
• a padlóbevonatot használat során érô terhelések, mechanikai és vegyi
igénybevételek fokozatairól,
• a mûgyanta padlóbevonatok elfogadott típusairól,
• a padlóbevonatok készítéséhez használatos mûgyantákról és segédanyagokról,
• a mûgyanta padlóbevonatok készítésének technológiai lépéseirôl,
• a kész mûgyanta padlóbevonatok elvárható minôségi követelményeirôl és azok vizsgálatáról,
• a mûgyanta padlóbevonatok használat közbeni tisztításáról és karbantartásáról.
Ez az ajánlás segítséget nyújt abban, hogy a beruházók és tervezôk az adott igénybevételeknek legjobban megfelelô típusú és rétegvastagságú bevonatot válasszák ki, a kivitelezôk arra a bevonatra vállalkozzanak, ami szakmailag megfelelô az adott helyen és az anyaggyártók is ajánlataikban az adott
igénybevételnek legmegfelelôbb mûszaki megoldás mellett döntsenek.

1.1. Kötôanyag szerinti besorolás
• Cement kötôanyagú (beton, cement esztrich) aljzat,
• Anhidrit (kálcium-szulfát kötôanyagú) esztrich,
• Bitumen kötôanyagú aljzat,
• Fém, elsôsorban acél felületek,
• Egyéb felületek, mint pl.: meglévô mûgyanta- padló, lapburkolat.
1.1.1. Cementkötésû aljzatok
Beton aljzat
Cementkötésû teherhordó szerkezet külsô vagy belsô térben, felszín felett vagy felszín alatt. A hagyományos, szerelt vasakat, acélhálókat tartalmazó betonszerkezetek mellett ma már egyre nagyobb
teret hódít a közvetlenül a betonkeverôbe, bedolgozás elôtt bekevert acél és/vagy mûanyagszáladagolás. Megfelelô tervezés esetén ez a módszer nagyobb szilárdságot, repedésmentes beton aljzatot
eredményez. Amennyiben a felületre bevonat kerül, a felület-elôkészítést a kiálló acélhajak, mûanyagszálak miatt fokozott figyelemmel kell végezni.
Normál esztrich
Az esztrich aljzatokat elsôsorban kiegyenlítô, teherelosztó rétegként alkalmazzák különbözô burkolatok alá. A normál esztrichek helyszínen kevert anyagokból (max. 8 mm szemnagyságú homokos kavicsból, cementbôl és speciális adalékokból) készült nagyszilárdságú aljzatok, melyek minimális
vastagsága 4 cm. 2 cm vastagságtól alkalmazhatók a gyári, elôkevert anyagból készült, cementkötésû,
nagyszilárdságú aljzatok. A gyári zsákos szárazkeverék anyagból készült esztrich betonok anyagminôsége teljesen homogén (gyárilag ellenôrzött), így ezeknél az aljzatoknál sokkal kisebb a zsugorodási repedések kialakulásának a veszélye. Bedolgozásuk esztrich pumpával, kézi erôvel történhet,
felületi besimításuk, glettelésük gépesített.
Önterülô esztrich
Kiegyenlítô, teherelosztó réteg különböző burkolatok alá. Alapvetô tulajdonsága, hogy konzisztenciájának köszönhetôen, szerkezetébôl adódóan saját súlyától vízszintessé terül. A 4 cm
terítési vastagságnál teljesen vízszintes, tükör simaságú felületet ad. Bedolgozási ideje más aljzaténál rövidebb. Mûgyanta bevonatok alá csak nagyszilárdságú, legalább C20/25 szilárdságú típusai alkalmazhatóak.

1. ALJZATOK TÍPUSA
1.1.2. Anhidrit esztrich:
Az aljzatok a különféle mûgyantabevonatok fogadófelületei. Az aljatok minôsége, állapota alapvetôen befolyásolja a mûgyanta bevonatok minôségét, tartósságát, ezért ismeretük, bevonatkészítés elôtti alapos vizsgálatuk elengedhetetlen.
Az aljzatok legfontosabb csoportosítási szempontjai a kötôanyag szerinti, valamint a fennálló
állapot (azaz a mûgyanta bevonat készítésének időpontjában meglévô fizikai tulajdonságok)
alapján történô besorolás.
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Kálcium-szulfát kötôanyagú aljzat. Túlnyomórészt esztrich gipszbôl áll, amely lassabban köt, mint
az építési gipsz. Ezt az állapotot azonban lassan éri el. Az egyszerû, gyors bedolgozás mellett igen
nagy hát ránya, hogy nedvességre fokozottan érzékeny. Kötôanyaga nedvszívó, így hátoldalon
párazáró, szigetelô réteg alkalmazása elengedhetetlenül szükséges. Csak beltérben, száraz
területeken alkalmazható. Mûgyanta bevonat alkalmazása az esztrichen a nedvszívás miatt fokozott elôvigyázatosságot igényel. (Szilárdsága már 1% víztartalom esetén is 2/3-ára csökken.) Anhidrit esztrichre készülô mûgyanta bevonat esetében elengedhetetlen az esztich alapos szilárdsági,
nedvességtartami vizsgálata.
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1.1.3. Bitumen alapú aljzat:

1.1.5. Egyéb felületek

Bitumen tartalmú esztrich, más néven öntött, vagy hengerelt aszfalt. Tömör szerkezetû, adalékanyaga általában
bazalt vagy andezit zúzalék, de lehet mészkô és egyéb anyag is (pl. kohósalak, kvarckavics). Töltôanyagaként
általában mészkôörleményt használnak. A kötôanyag (bitumen) mennyiségét úgy tervezik, hogy az öntött- vagy
hengerelt aszfalt légpórusmentes legyen (kb. 8-10m%). Az bitumen alapú esztrichek az ásványi alapú esztrichekkel (cement-, anhidrit-esztrich) ellentétben nem tartalmaznak saját nedvességet. Kötôanyagával rokon
anyagokkal (pl. olaj, zsír, oldószer) szemben érzékeny. Ezek az anyagok káros hatásúak az öntött- vagy hengerelt
aszfaltra nézve, fellágyíthatják a felületet, ezért ilyen szennyezett felületre mûgyanta bevonat nem készíthetô.
A bitumen alapú aljzat felületét felület-elôkészítés során meg kell szabadítani a bitumenes kötô-

Fenti kategóriákba be nem sorolható aljzatok, mint például a régi mûgyanta bevonatok, meglévô lapburkolatok, burkolókövek, stb. Ezeknél a nem általános alapfelületeknél a mûgyanta bevonatok
kiválasztása, elkészítése minden esetben egyedi elbírálást igényel.

anyagtól (kb. a kőzet 75%-át le kell tisztítani marással vagy szemcseszórással). Így biztosítható a bevonat megfelelő tapadása a felületre.
A bitumen alapú aszfalt a bitumen alakváltozási tulajdonságai miatt (kúszás) képlékeny, nagyobb hôés/vagy mechanikai hatásokra tartós alakváltozása következik be. Elôzôek alapján a speciálisan erre
a célra kifejlesztett mûgyanta bevonatok alá elsôsorban belsôtérben alkalmazható.
1.1.4. Fém felületek
Vas/acél
Az építôiparban felhasznált bevonandó felületek egy jelentôs része ebbe a csoportba tartozik. Jellemzôjük
a nagy szilárdság, a jó hô- és elektromos vezetô-képesség, erôs korrodálódási hajlam, és általában az
alakíthatóság. Fenti tulajdonságaik miatt felületükre speciális mûgyanta bevonatok alkalmazhatók.
Horgany
Puha, könnyen sérülékeny felülettel rendelkezik. A horgany felületérôl minden szennyezôdést el kell
távolítani, majd a felületet enyhén (pl.: csiszolással, sweep szemcseszórással) fel kell érdesíteni. A horgany tisztításához vas (acél) tartalmú anyagok (hagyományos drótkefe, acélgyapot) nem használható.

Aljzat típusa

1. Beton

Minimális
szilárdság

C16/20

2. Anhidritesztich

C20/25

3. Öntöttaszfalt

-

Tapadó-húzó
szilárdság

2

min. 1,5 N/mm

Alapfelületekkel szembeni követelmények

Tisztasági fok

Max. 4 CM%
Por és
Speciális alapo- szennyezôdés
zóval max 6 % mentes legyen

min. 2,0 N/mm2 Max. 0,5 CM%

4. Acél

6

Nedvességtartalom

Nincs nedvességtartalma

Nincs nedvességtartalma

Felületelôkészítés

A mûgyanta padlóbevonatok jelentôs része meglévô, már funkcionáló aljzatokra kerül fel, így a helyszíni adottságokhoz kell alkalmazkodni a bevonat kiválasztása és kivitelezése során. A helyszíni adottságok többféle szempont alapján kategorizálhatók, a legjellemzôbbeket az alábbiakban ismertetjük.
1.2.1. Szigetelt vagy szigeteletlen aljzat
Normális állapotnak a szigetelôrétegre készített aljzat tekinthetô. Amennyiben az aljzat alsó
szigetelés nélkül készült, a mûszaki megoldás vízpára-áteresztôképesség szempontjából gondosan
tervezett, speciális bevonatot igényel. Szükséges megjegyezni, hogy a mûgyanta padlóbevonatok
hátoldali vízterhelés, víznyomás elviselésére nem, vagy csak nagyon korlátozottan alkalmasak.
A tartós páranyomás, illetôleg a betonból kioldódó sók hatására egy ozmotikus nyomás-emelkedés
következik be, illetôleg a tartós nedvesség hatására az epoxigyanta lebomlik, degradálódik,
károsodik, ezért ilyen típusú igénybevételek esetén csak erre minôsített epoxigyanták alkalmazhatók,
illetve olyan megoldást kell választani, amelyben az elkészült ipari padló bevonat páraáteresztô tulajdonságú, és a pártáteresztés mértéke meghaladja a párautánpótlás mennyiségét.
1.2.2. Normál, száraz aljzat
A cementkötésû alapfelületek nedvességtartalma légszáraz állapotban 4 CM%, vagy annál kisebb (anhidrit esztrich esetében 0,5 CM%). Ez a nedvességtartalom tekinthetô mûgyanta padlóbevonatok
készítésénél elfogadható nedvességtartalomnak.
1.2.3. Nedves aljzat

Szemcseszórás
Az aljzatok nedvességtartalma több ok miatt is meghaladhatja az elfogadott max. 4 CM%-os (anhidrit
aljzat esetében 0,5 CM%-os) víztartalmat:

Por és
szennyezôdés
mentes legyen

Csiszolás

Töltôanyag
75 %-a látható
legyen

Marás,
szemcseszórás

Sa 2½

1.2. Fennálló állapot szerinti osztályozás

Szemcseszórás

• frissen készített aljzat,
• elázott, eredetileg száraz felület,
• alulról nedvességet kapó aljzat.
Ezeknél a felületeknél fontos a nedvességtartalom pontos, mérésen alapuló ismerete a megfelelô
mûszaki megoldás kiválasztása érdekében. Amennyiben a megadott nedvességtartalom meghaladja
a gyártmányismertetôben megengedett értékeket, abban az esetben különleges epoxigyantákkal
lehet az alapozást elvégezni. Ezek részben lehetnek oldószer vagy vizes bázisú, illetôleg különleges
oldószermentes rendszerek.
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1.2.4. Olajjal szennyezett felület
Régi csarnokok, mûhelyek funkcióváltásánál jelentkezô adottság a beton, vagy más aljzatfelület részleges, vagy teljes felületû olajszennyezettsége. Az olajok egy része jó behatoló-képességgel rendelkezik, így az aljzat eredeti porozitásától is függôen az olaj mélyen behatolhat az alapfelületbe. Az olajjal
szennyezett felületek mûgyantával történô bevonása speciális tisztítási technológiát igényel.
1.2.5. Az aljzat szívóképessége
A meglévô alapfelületek szívóképességének ismerete a megfelelô elsô bevonati réteg (impregnáló, vagy
alapozó) kiválasztásához fontos. Például: a betonfelületek szívóképesek. Az aszfalt, kerámia burkolat, vagy
a meglévő műgyanta bevonat nem szívóképes fogadófelület. Ezekben az esetekben tapadó alapozókat
kell alkalmazni. Az alkalmasság tekintetében a gyártói nyilatkozat az irányadó.
1.2.6. Dinamikus (teherfüggô alakváltozásnak kitett), vagy statikus szerkezeti felület
Más bevonati felépítést igényelnek az alaplemez aljzatok, és más bevonatban célszerû gondolkodni a mozgásnak kitett közbülsô födémek esetében. Amennyiben alakváltozásnak kitett aljzaton követelmény a bevonat teljes repedésmentessége, abban az esetben rugalmas, repedésáthidaló bevonatot kell választani.

Jelentôsége: A bevonandó aljzat megfelelô tapadó-húzószilárdságának a rákerülő bevonat megfelelô
tapadásában van jelentôs szerepe. Mérése minden esetben javasolt.
Követelmény: általánosan, nemzetközileg elfogadott átlagos tapadó-húzószilárdsági érték min. 1,5 N/mm2.
1.3.2. Az aljzatfelület nedvességtartalmának meghatározása
Javasolt a CM készülékes módszer, az ÚT 2-3.406:2000 M10 pontjának magyar útügyi elôírás, ill, a ZTVSIB 90 német irányelvek figyelembe vételével. Az említett elôírások értelmében a mûgyanta padlóbevonatok felhordása elôtt nem a közvetlen felszíni, hanem a mélységi (több cm mélyrôl vett minta)
nedvességtartalom ismerete szükséges. A gépi simítással besimított aljzat(beton) felszíne rendkívül
tömörré válik és visszatarthatja a fölösleges nedvességtartalmat.
Jelentôsége: A nedvesség meghatározásának az aljzatra kerülô mûgyanta felválásának és felhólyagosodásának elkerülése érdekében van szükség. Mivel a legtöbb mûgyanta bevonat megszilárdulása
után párazáró, az alapfelületbe bezárt nedvesség pára formájában csak a bevonat roncsolásával tud
eltávozni. Mérése minden esetben célszerû.
Követelmény: általánosan elfogadott nedvességtartalom max. 4 CM% (anhidrit aljzat esetében 0,5 CM%).
Speciális alapozók vagy rendszerek alkalmazása esetében ennél magasabb is lehet ez az érték.
1.3.3. Az aljzatfelület szilárdságának tájékoztató jellegû mérése (Schmidt-kalapáccsal)

1.2.7.Kültéri vagy beltéri felület
A kültéri mûgyanta bevonatoknál számításba kell venni a külsô idôjárási viszonyokat/behatásokat, az
UV-sugárzásnak bizonyos mûgyantákra gyakorolt jelentôs degradáló hatását.

Roncsolásmentes vizsgálati módszer a visszapattanási érték meghatározása alapján, az MSZ EN 125042:2001 nemzeti és nemzetközi szabvány figyelembe vételével.
Jelentôsége: A bevonandó alapfelület szilárdságának ellenôrzése tájékoztató jelleggel, különösen
abban az esetben, ha a tapadó-húzószilárdság vizsgálat eredményei nem megfelelôek. Kontroll mérés
szükség esetén.

1.3. Az aljzatok vizsgálatai
1.3.4. Egyenetlenségek, repedések vizsgálata, felmérése
A mûgyanta padlóbevonatok minôségét, tartósságát jelentôs mértékben határozza meg az alapfelületelôkészítés minôsége, ebbôl következôen a bevonatot fogadó alapfelület minôsége (cementtej ill. egyéb
laza réteg mentes állapot, pórusok feltárása stb.).
Annak érdekében, hogy a mûgyanta bevonatok kialakításánál a fogadó betonfelület minôsége
megfelelô legyen, a felület-elôkészítés után, az alábbi ellenôrzô, ill. minôsítô vizsgálatokat célszerû
elvégezni vagy végeztetni minôsítô vizsgáló társasággal.
Az ellenôrzô és minôsítô vizsgálatokat mindig az adott munkára, kivitelezésre kidolgozott minôsítési– és
mintavételi terv szerint kell (vagy célszerû) végezni. A minôsítési– és mintavételi tervnek tartalmaznia kell
az elvégzendô vizsgálatokat, a vizsgálati követelményeket, a vizsgálatok gyakoriságát (db/m2), valamint
a vizsgálati módszereket és azt, hogy kinek kell végezni a vizsgálatokat (kivitelezô, minôsítô labor).
Javasolt, hogy a terv a kivitelezési szerzôdés melléklete legyen, a késôbbi minôségi viták elkerülése érdekében.
1.3.1. Az aljzatfelület tapadó-húzószilárdságának meghatározása
Merôleges irányú leszakításos vizsgálat az MSZ EN ISO 4624:2003 és az MSZ EN 1542:2000 nemzeti és
nemzetközi szabványok figyelembe vételével, célszerûen 35,7±0,3 vagy 50±0,5 mm átmérôjû acélkorongok alkalmazásával.
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Szemrevételezéssel, ill. lézeres módszerrel elvégezhetô vizsgálat.
Jelentôsége: A bevonatnak nem csak funkcionalitását tekintve kell megfelelnie, hanem esztétikailag is.
A mûgyanta bevonatok vastagsága néhány mm-es, ill. repedés áthidalóságuk korlátozott, bár típusonként
és felhordott anyagmennyiségektôl függôen ezek a tulajdonságok változóak lehetnek, ugyanakkor az
alapfelületek egyenetlenségei és repedései esetleg több mm-esek, vagy cm-esek lehetnek. A bevonat kiegyenlítés, illetve repedésjavítás nélkül nem fogja kiegyenlíteni, eltakarni az egyenetlenségeket és a
repedéseket. Ezért mindenképpen szükség van az alapfelület egyenetlenségeinek, repedéseinek elôzetes
vizsgálatára. Amennyiben az alapfelület egyenetlenségei esztétikailag vagy funkció szempontjából nem
elfogadhatóak, gondoskodni kell a felület megfelelô mértékû kiegyenlítésérôl. A repedések vizsgálatánál
ki kell térni a repedések dinamikájának vizsgálatára, nyugvó repedések (zsugorodási, nem megfelelô
tömörítésbôl származó, vagy nem mozgó repedések) esetében elegendô lehet a repedések szakszerû
kitöltése, feltöltése, esetleg varrása. Mozgó repedések esetében gondoskodni kell a repedések rugalmas
kitöltésérôl, illetve megfelelô repedésáthidaló bevonatrendszer alkalmazásáról.
Ha a bevonandó aljzat repedezett, a repedések tágasságának és mélységének ismerete a mûgyanták
repedésáthidaló képességének jelentôs eltérése miatt feltétlenül szükséges. A repedések tágasságának
mérésére egy résmérô sorozat használata célszerû.
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Az aljzatfelületi egyenetlenségek, síkeltérések, az aljzat lejtésviszonyainak legegyszerûbb vizsgálata az adott
aljzat geometriájától függôen 2m-es vagy 4 m-es alumínium vízmérték, valamint magassági ék használatával
történhet. Ha a mûgyanta padlóbevonattal kapcsolatos sík-követelmények a szokásosnál szigorúbbak (pl.: magasraktár), akkor a síkeltérési viszonyokat mindenképpen célszerû mûszeres (teodolit) méréssel feltérképezni. Amennyiben a síkeltérések, vagy a nem megfelelô lejtésviszonyok kiegyenlítésére van szükség, abban az esetben az
alkalmazandó kiegyenlítô anyag tulajdonságainak meg kell egyeznie a bevonati anyag fôbb tulajdonságaival.

3.2. Követelményszint és bevonati rétegvastagság
A 3. számú táblázat az egyes alkalmazási területeken elôforduló követelményszintek figyelembevételével a kívánatos minimális padlóbevonati rétegvastagságokat tartalmazza. (A táblázat a Mellékletben található.)

4. BEVONATRENDSZER TÍPUSOK ÉS KÖVETELMÉNYEIK
2. TERHELÉSI FOKOZATOK

Az ipari épületek padlófelületei általában a statikus és dinamikus terhelések felvételére megtervezett padlólemezbôl
(fogadófelület, alapfelület, vagy aljzat), valamint a vegyi- és mechanikai behatások ellen védô padlóbevonatokból
állnak. Az ipari mûgyanta padlóbevonat csak akkor felelhet meg az alkalmazás céljának, ha a terhelések összessége
már a tervezési idôszakban elôre meghatározott. A tényleges használhatóságot alapvetôen a tervezett padlólemezre
(fogadófelület, alapfelület, vagy aljzat) kiválasztott mûgyanta bevonatrendszer határozza meg.

A 4. számú táblázatban meghatározásra kerültek a bevonatrendszerek 5 tárgyalt típusának, a terhelési fokozatoknak (alacsony, közepes, magas) és a mûgyanta bevonatok számtalan mérhetô
paraméterének összefüggései.
A táblázat iránymutatás a mûgyanta bevonatok kiválasztásához. A táblázatot a Mellékletben helyeztük el.

5. A MÛGYANTABEVONAT KÉSZÍTÉS ANYAGAI
2.1. Mechanikai terhelési fokozatok jellemzôi (példa)
1. számú táblázat (A táblázat a Mellékletben található.)

2.2. Vegyi terhelés
A mûgyanta bevonat anyagainak forgalmazói kivétel nélkül rendelkeznek részletes, vizsgálati eredményeken alapuló
vegyszeres terhelhetôségi vizsgálati táblázattal. A vegyszeres igénybevételi hatásokat a mûgyanta bevonat kiválasztása
elôtt egyedileg a gyártóval közösen kell megállapítani és értékelni. A vegyi terhelések mértékének a meghatározásához
ismerni kell a vegyszerek megnevezését, oldat esetén annak koncentrációját, a vegyszeres igénybevétel gyakoriságát
és más igénybevételi hatásokkal (pl.: magas hômérséklet, koptatóhatás, stb.) való együttes jelenlétét.

3. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK – KÖVETELMÉNYEK
– HOZZÁRENDELHETÔ RÉTEGVASTAGSÁGOK

A mûgyantapadló készítéshez vegyipari technológiával elôállított, térhálósodásra képes mûgyanták, mint
pl.: epoxigyanta, poliuretán gyanta, polimetil-metakrilát gyanta, szervetlen kötôanyagot is tartalmazó
mûgyanta anyagok, (epoxi-cement, poliuretán-cement), adalékanyagok, tixotrópizálók, kvarchomok
adalék - szilárdságnövelés és kopásállóság növelés céljából, kvarchomok az érdesítéshez, beszóráshoz,
pigmentek, chipsek, pigment-paszták, oldószerek, egyéb kiegészítôk és segédanyagok használatosak.
5.1. Mûgyanták
A mûgyanták kismolekulájú alapanyagokból kémiai úton elôállított folyékony, nagy-molekulájú, reakcióképes anyagok, amelyek a megfelelô mûgyanta komponenssel reagálva egyetlen nagymolekulává
szilárdulnak meg. Egy- vagy többkomponenses anyagok, melyeknél a mûgyanta komponensek a mûszaki adatlapoknak megfelelô keverési arány szerinti kiszerelésben kerülnek forgalomba.
Ipari padlóbevonatokhoz alkalmazható mûgyanták az epoxi-, poliuretán-, poliészter-, és polimetilmetakrilát-gyanták. Ezeket önmagukban, egymással vagy töltôanyagokkal, illetve pl. cementtel, más
mûgyantával kombinálva használjuk.
5.1.1. Epoxigyanta

3.1. Alkalmazási területek - követelmények
A 2. számú táblázat a teljesség igénye nélkül a leggyakrabban elôforduló alkalmazási területeket és
a hozzájuk rendelhetô alapvetô, a bevonattal szemben támasztható követelményeket rendszerezi.
Az egyes alkalmazási területekhez rendelhetô terhelési fokozatok megjelenítése a táblázatban
elôsegíti a megfelelô felépítésû és rétegvastagságú mûgyanta padlóbevonati rendszer kiválasztását.
(A táblázat a Mellékletben található.)
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Az építôiparban leggyakrabban alkalmazott kétkomponensû mûgyanta. Oldószermentes, szerves
oldószertartalmú, és vizes diszperziós formában léteznek. Az „A” komponens általában az epoxigyanta,
a térhálósítási reakció létrehozásához szükséges „B” komponens (edzô, térhálósító) pedig többnyire
amin származék. A kémiai reakció során keletkezô anyag általában kemény, kopásálló, viszonylag kis
rugalmassággal rendelkezô bevonat. Kültéri igénybevétel során az UV-fény hatására bemattul, krétásodik. Kültéri igénybevételnél poliuretán fedôréteg használata javasolt.
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5.1.2. Poliuretángyanta

5.2.3. Kvarchomok

Az építôiparban gyakran alkalmazott, általában kétkomponensû mûgyanta. A poliuretán molekulaszerkezet poliizocianátok és poliolok reakciója során jön létre. Külön csoportot alkotnak a levegô nedvességtartalmára szilárduló poliuretán készítmények, ahol a poliol szerepét a levegôben levô vízpára adja.
Az epoxigyantákhoz viszonyítva általában rugalmasabb bevonati anyagok.

Szilícium-dioxid anyagú, 0-2 mm szemcsenagyságú, mosott, szemcseméret-tartomány szerint osztályozott,
tûzi-szárított, éles szemcséjû, vagy gömbszimmetrikus homokszemcse.
A mûgyanták szilárdságot, kopásállóságot javító töltésére általában finomabb szemcseszerkezetû pl.

5.1.3. Modifikált epoxigyanta

0-1,2 mm kvarchomok adalékok alkalmazása célszerû.
A bevonatok csúszásmentesítésére alkalmazhatóak finomabb és durvább szemszerkezetû kvarchomokok is.
Bevonati rétegek mechanikai kapcsolatának erôsítésére általában 0,2-1,2 mm szemnagyságú frakciót

Az epoxigyanták valamely tulajdonságát (pl. rugalmatlanság) az epoximûgyanta gyártása során más

kell alkalmazni.

mûgyantákkal (pl. poliuretánnal) kedvezôen lehet befolyásolni. A modifikált epoxigyanták tulajdonságai az epoxi és a módosító gyanta arányaitól függenek.

Habarcspadlók készítésénél folyamatos szemszerkezetû, az adott feladathoz, rétegvastagsághoz
megfelelôen megválasztott, kevert kvarchomok frakciókat célszerû alkalmazni.

5.1.4. Poliakrilát-gyanták (metil-metakrilátok)

5.2.4. Töltôanyagok, különleges töltôanyagok (szilícium-karbid, korund, PU-szál)

A metil-metakrilátokat polimerizációval állítják elô akril-, és metakrilsavak származékaiból. A poli-metilmetakrilát gyanták általában magas reakciósebességûek, lényegében percek alatt szilárdulnak meg.
Elsôdleges alkalmazási területüknek a gyors javítások számítanak.

Anyagok, melyek a mûgyanta habarcsok térfogatát növelik. A rugalmas rendszerek rugalmasságát rendszerint csökkentik, a merev rendszerek szilárdságát növelik. A különleges töltôanyagok kiemelkedô szilárdságú
és kopásállóságú anyagok, melyek a mûgyanta bevonatok szilárdsági tulajdonságait tovább fokozzák.

5.1.5. Epoxi-cement rendszer

5.2.5. Egyéb szemcsék

Vizes diszperziós epoxigyanta és ennek víztartalmával reagálni képes cement kötôanyagú por kompo-

Mûgyanta padló készítéséhez a kvarchomok mellett egyéb anyagú szemcsék is használatosak, mint
például vezetôképes padlóknál a vezetôképességet segítô szilícium-karbid, speciális padlóknál a bazaltszemcsék az ismertebbek, illetve a korund.

nens keverékébôl álló habarcs.
5.1.6. Poliuretán-cement rendszer

5.2.6. Pigmentek/színezékek
Vizes diszperziós poliuretán mûgyanta komponensek és cementpor, mint harmadik komponens, kémiai
reakciójából keletkezô, hô-sokknak, mechanikus terhelésnek jól ellenálló padlóbevonati anyag.

A mûgyantáknak, illetve a belôlük képzett habarcsoknak színt adó anyagok. A gyakorlatban por, paszta
vagy folyadék formában kerülnek forgalomba, magas koncentrációjú anyagok. Szokásos adagolási
arányuk 5-10% (a habarcs mûgyantatartalmához viszonyítva).

5.2. Segédanyagok
5.2.7. Mûanyag „chips”
A mûgyanta padló készítése során használatos anyagok, amelyek általában nélkülözhetetlenek a végtermék minôsége szempontjából.

A mûgyanta bevonatok felszínére dekorációs céllal szórt, a friss bevonatba beletapadó, rendszerint színes,
1-3 mm méretû lapkák.

5.2.1. Korróziógátló alapozók
5.2.8. Öntapadó rézszalag + spray
Acél alapfelületre készülô padlóbevonatoknál, padlóburkolatoknál használatos, a leggyakrabban
epoxigyanta-cinkfoszfát alapozófesték, amely az acélfelület korrózió elleni védelmére szolgál.

Vezetôképes padlók készítésénél nélkülözhetetlen segédanyag, amely megfelelô hálóban a vezetôréteg alá ragasztva illetve fújva biztosítja a padló felületén keletkezô töltések összegyûjtését és levezetését a földelô-hálózatba.

5.2.2. Tixotrópiát biztosító adalék
5.2.9. Fugakitöltô massza
A mûgyanták, illetve a belőlük képzett habarcsok függôleges felületre megcsúszás- és megfolyásmentes felhordását elôsegítô anyagok. Megkülönböztetünk mikroszálas mûanyag, illetve finomszemcsés
szervetlen szilikát állagjavítókat.
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Rendszerint poliuretán alapú, pasztaszerû, rugalmassá térhálósodó színezett anyag. A betonaljzatok dilatációinál készített dilatációs (tágulási) hézagok kitöltésére használatosak.
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5.2.10. Háttérkitöltô zártcellás habzsinór
A betonaljzatok dilatációs hézagbevágásába, a fugakitöltô massza alá beszorított, kör keresztmetszetû, rugalmas, habszerkezetû zsinór, amely biztosítja, hogy csak a szükséges mélységig legyen a hézag a rugalmas masszával kitöltve, továbbá a massza csak a fuga két oldalához tapadjon.

megjelenése a bevonat kialakításától függ, lehet sima, csúszásmentes, strukturált. Rétegvastagság 1,05,0 mm. Általában egy alapozórétegbôl, valamint 2-3 réteg töltött, legfelsô rétegében színezett mûgyanta-rétegbôl álló bevonat.

6.5. Habarcspadlók
5.2.11. Hígítók, oldószerek
A mûgyanták, illetve a belôlük képzett habarcsok viszkozitását csökkentô, reakcióba nem lépô illékony
anyagok. Elsôdlegesen eszköz- és szerszámmosáshoz használatosak. Hígítószerként csak a gyártó által
javasolt termék és mennyiség alkalmazható.

Habarcspadlókról akkor beszélünk, amikor egy vastag teherelosztó, kiegyenlítô réteget képezünk az aljzaton.
A felület esztétikai megjelenése függ a kivitelezett padló kialakításától. Rétegvastagság 5 mm feletti. Általában
egy alapozó rétegbôl és tûzi-szárított kvarchomokkal töltött gyanta-habarcs rétegbôl tevôdik össze. A habarcspadló önálló burkolatként ipari padlóként, vagy mûgyanta bevonatok fogadó felületeként is alkalmazható.

6.6. Dekorbevonatok

6. BEVONATOK ÉS BEVONATRENDSZEREK VASTAGSÁG SZERINTI
CSOPORTOSÍTÁSA

6.1. Impregnálás
Magas oldószertartalmú vagy vízzel hígítható töltôanyag nélküli mûgyanta-oldat használata esetén
a mélyen beszívódó gyanta az aljzat pórusait, kapillárisait részlegesen kitölti. Az oldószer (illetve víz)
eltávozása (min. 2 nap), és a mûgyanta térhálósodása után az aljzat felsô rétege (1-5 mm) szilárdabbá
válik. Nem képzôdik filmréteg.

6.2. Alapozás
Az oldószermentes, oldószer tartalmú alapozó gyanta, vagy a csekély vízmennyiséget tartalmazó,
vízzel hígítható epoxigyanta beszívódik a pórusokba. Az aljzat felületén vékony (0,1-0,3 mm) réteget
képezhet, amelyet a következô réteg jobb tapadása érdekében egyes esetekben javasolt finomabb
kvarchomokkal beszórni a gyanta megkötése elôtt.

A dekorbevonatok olyan fokozott esztétikai igényt is kielégítô mûgyanta bevonatok, melyek különleges
megjelenésû, dekoratív felületeket biztosítanak. Fajtáinak csak az emberi fantázia és a kivitelezhetôség
összehangolása szab határt, ennek megfelelően rétegvastagságukra általános szabály nem állítható fel.
A dekor bevonatokra a jelen mûszaki kiadványban meghatározott alkalmazási területre és mûszaki
követelményekre vonatkozó javaslatok ugyanúgy érvényesek.
Néhány kivitelezhetô típus:
• Színtelen kötôanyag és színezett kvarchomok keverékébôl készített, általában színtelen
fedôréteggel ellátott bevonat.
• Színes vékonybevonat beszórása színes chips-el, csillám chips-el, és átvonása színtelen mûgyantával.
• Színes mûgyanta bevonatra megkötés elôtt csurgatott más színû mûgyanta.
• Színes mûgyanta bevonat megkötés elôtti átfröcskölése más színû mûgyantával.

7. KIVITELEZÉSI ELJÁRÁSOK, FOGALMAK

7.1. Az aljzatok felületének elôkészítése
6.3. Vékonybevonatok (védôbevonatok)
Védôbevonat készítésével megszüntetjük az aljzat felületi porozitását és jelentôsen megnöveljük
kopásállóságát. Az aljzaton vékony filmréteg képzôdik, mely a felület struktúráját kis mértékben, esztétikai megjelenését jelentôsen megváltoztatja. Rétegvastagság 0,3-1 mm. Általában 2-3 vékony
rétegbôl álló, felsô rétegében színes bevonat.

6.4. Vastagbevonatok (bevonatok)
A bevonatkészítés célja egy vastagabb, mechanikailag ellenállóbb felület képzése. A felület optikai
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A mûgyanta bevonat elsô rétegét fogadó aljzatnak portól, laza, málló, lepattogzó részektôl, szerves
(pl. zsír, olaj), vagy szervetlen (pl. mész, cement, betonrögök, stb.) részektôl mentesnek kell lennie.
Ennek elérését hivatott megvalósítani az aljzatok felületének elôkészítési mûvelete.
A mûgyantabevonat aljzatául szolgáló felületet bevonatkészítés elôtt kézi és/vagy gépi úton elô kell készíteni, hogy az aljzatra épített bevonat arra tartósan tapadni tudjon. Az alapfelületet legalább a minimális követelményeknek megfelelően (Minôsítés, vizsgálatok pont szerint) kell elôkészíteni.
A mûgyanta bevonatok illetve burkolatok aljzatául szolgáló betonfelületek zömét acél-forgólapátos
gépi simítóval simítják be, aminek következtében cementben feldúsult rideg kéreg képzôdik a beton
felületén. Ezt a vékony kérget a megfelelô tapadás biztosítása érdekében el kell távolítani.
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Acéllemez aljzatok esetében a mindig jelen levô hengerlési revét és a képzôdô rozsdát hasonló okokból
szintén el kell távolítani.

Az aljzatbeton készítése során elôfordul, hogy betonmaradványok, behintetlen részek maradnak a
felületen, sarkokban, valamint a gépi simítás során - elsôsorban kültéri felületeken a gyorsabb betonkötés miatt - össze nem terülô foltok keletkeznek. A nem tapadó részeket célszerû kalapáccsal,
vésôvel a gépi felülettisztítás elôtt eltávolítani.

a tisztítandó felületre lövelli. A tisztítást a vízcseppek nagy ütközési energiája biztosítja. A speciális
szórófejjel a nehezen hozzáférhetô sarkok is megtisztíthatóak. Elsôsorban függôleges illetve olajos
felületek esetén alkalmazható. Mivel a munkamûvelet során víz kerül az aljzatbetonba, alkal-mazása
megfelelô körültekintést igényel.
Olajos felületek esetén az olajszennyezettség mértékének függvényében a nagynyomású vizes
tisztítást a szennyezett részek felmarása elôzheti meg. A vízbe adagolt tisztítószert a felületrôl tiszta
vízzel el kell távolítani víz-visszaszívó berendezéssel, ezt követôen az alapozást minél előbb el kell
végezni. Ehhez - a felülettisztítási technológia függvényében - a gyártók által javasolt megfelelô
alapozó rendszerek használhatóak / alkalmazhatóak.

7.1.2. Szemcseszórás

7.1.6. Portalanítás

A szemcseszórás a leghatékonyabb felület-elôkészítési eljárás, amelynek során nagy sebességre gyorsított kvarchomok-, vagy acélsörét szemcséket ütköztetnek a tisztítandó felülettel. Az ütközés mechanikai energiája következtében a vékony cementkéreg összetörik. A munkamûvelet során a szemcsék
az egyéb szennyezôdéseket is eltávolítják, az alapfelület érdessé, pórusossá válik.

A bevonatkészítés az aljzat anyagától és a felület-elôkészítési eljárástól függetlenül csak pormentes
alapfelületen kezdhetô el. Akár marás, akár szemcseszórás vagy csiszolás tartozik a felületelôkészítési eljárások közé, mindenkor szükséges a bevonandó felületek teljes, ipari porszívóval
történô portalanítása. A kézi módszerrel (söprû, partvis) történô „takarítás” csak a felszíni porréteget mozgatja meg, az érdességbe beülô porszemcsék visszamaradnak. A kézi portalanítás
felület-elôkészítésként nem fogadható el.

7.1.1. Kézi, kisgépes elôtisztítás

A szemcseszórás lehet szabadsugaras, vagy zárt önvisszaszívó rendszerû. A szabadsugaras szemcseszórás
környezetében más munkát végezni nem lehet, ezért különösen csarnokok, ipari üzemek esetében elôtérbe
került az acélsörét szemcsével tisztító, önvisszanyerôs zárt gépi berendezések használata. Az acélaljzatok
esetén a tisztítás fokozatait szabvány tartalmazza, célszerû az Sa 2½ tisztasági fokozat elérése.

7.2. Bevonatkészítés

7.1.3. Marás

7.2.1. Repedések kezelése

A szemcseszórással nem alternatív felület-tisztítási eljárás. Rendszerint erôs, jól tapadó felületi szennyezettségnél, nem megfelelô felületi szilárdság esetén lehet szükséges a betonfelület felsô rétegének eltávolítása. A cserélhetô marófejû, állítható marásmélységû marógépek a milliméterestől a centiméteres
nagyságrendig képesek a betont eltávolítani.
A marás során eltávolított betonmennyiséget rendszerint vissza kell pótolni, célszerûen a mûgyantapadlókészítés anyagaival.

A repedéseket alapvetôen két csoportba kell sorolni: a beton-zsugorodásból, vagy egyszeri túlterhelésbôl származó, továbbiakban nem mozgó repedések, illetve a dinamikus terhelésekbôl (hômozgásból, stb.) származó, idôben változó tágasságú, mozgó repedések.
A repedéseknek az építmény állékonyságára vonatkozó veszélyességének megítélése statikus mérnök
feladata. Fennálló veszélyesség esetén a repedések kezelésére vonatkozó mûszaki megoldást a padlóbevonat készítését megelôzôen kell elvégezni.

7.1.4. Csiszolás

7.2.1.1. Nem mozgó repedések

Az aljzatok csiszolásos felület-elôkészítése ipari gyémánt alapú koronggal, vagy - a felület szilárdságának függvényében - csiszolókô alkalmazásával történik. Alkalmazásuk a marást követôen is célszerû.
A csiszolás maga az aljzat felületérôl a felsô réteget egyenletesen eltávolítja, de a kapillárisokat teljesen nem nyitja meg, és a felület megkívánt érdesítését sem tudja biztosítani. Ezért másodlagos
felület-elôkészítési eljárásnak számít a szemcseszórással összehasonlítva.

A nem mozgó repedéseket a szemcseszórást követôen lehet megítélni, illetve az alapozást követôen
minden ilyen típusú felületi hiba kirajzolódik. Amennyiben látható, hogy az alapozással ezeket a
repedéseket nem sikerül tömíteni, úgy feltétlenül szükséges a felület újbóli átglettelése, amely glettelés történhet sûrítôszert tartalmazó alapozó gyantával, illetôleg színes bevonati gyantával.
Az ilyen típusú repedések kitöltésénél arra ügyelni kell, hogy a mélyrepedéseket csak kis viszkozitású
rendszer képes feltölteni.

A csiszolás csiszolóvászon alkalmazásával jó szolgálatot tesz a bevonati munkálatok során keletkezô
bedolgozási nyomok eltüntetésénél, a felület egyenletessé tételénél.
7.1.5. Nagynyomású vizes tisztítás
A nagynyomású szórógép az 500-2000 bar nyomású vizet a szórófejen keresztül nagy sebességgel
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7.2.1.2. Mozgó repedések
Mozgó repedések esetében minôsített repedésáthidaló rendszert kell alkalmazni. Ebben az esetben
is javasolt a szemcseszórás után megjelenô repedések lezárásáról, tömítésérôl az alapozás során
gondoskodni.
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A bevonattal áthidalható maximális mozgó repedéstágasság 0,3 mm. E fölötti mozgás esetén a hézag
rugalmas tömítésérôl gondoskodni kell.
A repedésáthidaló rendszereket a gyártómûvek minôsítési bizonylataiban adják meg. A rendszerválasztásnál a hômérséklettől függő besorolást is figyelembe kell venni.
7.2.2. Impregnálás
Magas oldószertartalmú vagy vízzel hígítható töltôanyag nélküli mûgyanta-oldat használata esetén a mélyen
beszívódó gyanta az aljzat pórusait, kapillárisait részlegesen kitölti. Az oldószer eltávozása (min. 2 nap) és a
mûgyanta térhálósodása után az aljzat felsô rétege (1-5 mm) szilárdabbá válik. Nem képzôdik filmréteg.
7.2.3. Alapozás
Oldószermentes alapozó epoxigyanta beszívódik a pórusokba. A gyanta beszívódása kisebb mélységû,
mint az oldószeres impregnáló esetén. Az aljzat felületén vékony (0,1-0,3 mm) réteget képezhet, amelyet a következô réteg jobb tapadása érdekében javasolt finomabb kvarchomokkal beszórni a gyanta
megkötése elôtt.
Speciális esetekben (olajos aljzat, nagyobb maradék nedvességtartalmú vagy szigeteletlen aljzat, nem
szívó aljzat) esetében gyártói ajánlás alapján kell az alkalmas alapozót megválasztani.
7.2.4. Felület kiegyenlítés és javítás
Az aljzat adottságaitól függôen a felületeket javítani vagy kiegyenlíteni szükséges. Felületkiegyenlítés
az aljzat hullámosságát csökkentô, változó vastagságú habarcsréteg, mely készülhet egy rétegben vagy
többszöri felhordással. Javítás, az alapfelület lokális, foltszerû hibáinak kijavítása mûgyanta habarccsal.
A javításokhoz és felületkiegyenlítésekhez alkalmazott mûgyanta habarcs általában a mûgyanta és tûzi
szárított kvarchomok keverékébôl áll (a töltési arány a rétegvastagságtól illetve a reaktív gyanta tölthetôségétôl függ), de alkalmazhatóak vegyes vagy cementbázisú anyagok is, melyek teljesítik a bevonattal szemben támasztott mechanikai követelményeket.
7.2.5. Póruszáró réteg készítése
Az alapozott rétegeket önterülô bevonatok készítése elôtt póruszáró réteggel javasolt ellátni a buborék-képzôdés elkerülése és az egyenletesebb bevonatkészítés érdekében. A póruszáró réteg vagy reaktív
mûgyanta és tûziszárított kvarchomok keverékébôl áll, vagy alapozóréteg újbóli felhordása, utólagos
homokhintéssel.

Az öntött bevonati réteg általában önterülô, mûgyanták felhasználásával készül, fogazott glettvas
vagy fogazott lehúzó léc felhasználásával.
7.2.7. Szemcsehintés
Az egyes rétegek egymáshoz való tapadásának elôsegítésére, vagy a járásbiztonságot jelentô felületi
érdesség kialakítására tûzi szárított kvarchomok, vagy azzal egyenértékû más szemcse (pl.: korund)
használható az adott réteg egyenletes beszórására. A csúszásgátolt padlóknál a beszórást a könnyebb
takaríthatóság céljából egy vékony fedôréteggel célszerû átvonni. A fedôréteg mennyiségét úgy kell
megválasztani, hogy az az érdességet jelentôsen ne csökkentse.
7.2.8. Felületi záróréteg (sealer)
A bevonat fedôrétegére felhordott, a vegyi és fizikai ellenállóképességet fokozó réteg.

7.3. Környezeti feltételek (levegô- és tárgy hômérséklet, relatív páratartalom, harmatpont)
ellenôrzése
A környezeti feltételek mérése és regisztrálása a kivitelezés elôtt és közben is alapvetô érdeke
a kivitelezônek.
Jelentôsége: A környezeti feltételeket több okból is mérni kell. A mûgyanta bevonóanyagok fizikai
és kémiai tulajdonságait jelentôsen befolyásolják a hômérsékleti viszonyok. Anyagtípus specifikus
ugyan, de minden mûgyantának bizonyos, rá jellemzô hômérséklet alatt jelentôsen nô a viszkozitása, romlik a terülése, kevésbé feszül ki, buborékosabb lesz, a térhálósodási reakció ideje elhúzódik, esetleg teljesen leáll. Ennek a következménye a minôségileg nem megfelelô, kifehéredô
padló a karbamát képzôdésbôl adódóan.
Minden levegô hômérsékleti értékhez és az ugyanakkor mért relatív páratartalom értékhez tartozik
egy harmatponti hômérsékleti érték, amely azt a hômérsékleti értéket jelenti, amikor is a pára kicsapódik az adott felületen. A mindenkori bevonandó felület felületi hômérséklete 3 oC-al meg kell
haladja az adott levegô hômérsékleti értékhez és az ugyanakkor mért páratartalomi értékhez tartozó harmatponti hômérsékleti értéket, hogy ne párafilmre kerüljön a bevonat (különben felválik),
illetve ne csapódjon le a pára a frissen kialakított bevonaton. A páratartalmat a kivitelezônek minden esetben kötelezô mérnie!
A mérések módja: A környezeti feltételeket egyezményesen levegô hômérôvel, tapintó hômérôvel,
páratartalom mérôvel (higrométer) kell mérni. A harmatpontot vagy egy olyan higrométer-hômérô
kombinációs mûszerrel kell meghatározni, amely számított értékek alapján megadja a harmatpontot
is, vagy a szakirodalomban fellelhetô, a számított értékek alapján rögzített harmatpont táblázatból
kell meghatározni. (5. számú melléklet)

7.2.6. Bevonatkészítés
A bevonatok általában több egymásra épülô réteg felhordásával készülnek. A rétegek a beépítés
módja szerint készülhetnek kenéssel (szórással) vagy öntési technológiával.
A kent bevonati réteget festôhengerrel, gumilehúzóval vagy glettvassal (esetleg szórással) lehet
felhordani.
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Általánosan elfogadott és igazolt követelmény, hogy a mért hômérsékleti és páratartalmi viszonyokhoz tartozó harmatpontot 3 oC-al meg kell haladja a mért felületi hômérséklet. Ha ez nem teljesül,
nem szabad bevonatot kialakítani. 80 %-os relatív páratartalom felett a levegô hômérsékletének kis
csökkenése páralecsapódást eredményezhet.
A bevonati anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait befolyásoló hômérsékleti viszonyok anyagspecifikusok.
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Ajánlott kivitelezési hômérsékleti határok az alapfelületre és a környezetre vonatkozóan:
Anyag és mûvelet

Minimum (°C)

Maximum (°C)

Oldószeres anyagok

2

25

Oldószermentes anyagok

8

40

Vízzel hígítható anyagok

8

40

-10

25

PMMA

7.4. Mûgyanta padlóbevonatok anyagainak munkahelyi kezelése
A bevonatkészítés során felhasználásra kerülô anyagok számbavétele, tárolása, elôkészítése jelentôs mértékben befolyásolhatja a mûgyanta padlóbevonat esztétikai megjelenését és más mûszaki paramétereit.

8.1.1. Munkahelyi mintafelület
A munka megkezdése elôtt az aljzat jellemzô részén kialakított 1-30 m2 alapterületû, az ajánlattal
azonos módon készített felület a minta vagy referencia felület. Ennek készítésében célszerû a megrendelôvel megállapodni, és elkészülte után írásban elfogadtatni. Elkészítését úgy kell elvégezni,
hogy a beépített rétegek egyenkénti bemutatásával a beépített rendszer egyértelmûen értelmezhetô
legyen. A munkahelyi mintafelületnek a munka átadásáig megtekinthetônek kell lennie.
8.1.2. Tapadószilárdsági követelmények
A mûgyanta bevonatok fogadására alkalmas beton és egyéb aljzatok merôleges irányú leszakításos
felületi tapadószilárdságának vizsgálati értékére nincs általános elôírás, a terméket minôsítô vizsgálóintézetek, az anyaggyártók, és az Útügyi Mûszaki elôírás átlag 1,5 N/mm2, minimum 1,0 N/mm2
értékeket vesznek alapul.
Értelemszerûen a mûgyanta bevonat tapadószilárdságának is ezt a követelményt (átlag 1,5 N/mm2)
kell teljesítenie, illetve azt meg kell haladnia.

7.4.1. Anyagtárolás
8.1.3. Síkeltérés, hullámosság
Az anyagok tárolására száraz, fedett, a téli idôszakban lehetôleg temperált, zárható helyiséget szükséges biztosítani. A poliuretán alapú mûgyanták érzékenyek a nedvességre, a megnedvesedô kvarchomok töltô- vagy szóróanyag a bevonatot felhólyagosítja.
7.4.2. Gyártási számok számbavétele
Ajánlott egy adott munkát minél kevesebb számú gyártásból származó mûgyanta használatával megvalósítani. Ez elsôsorban a színes fedôanyagoknál lényeges a színazonosság lehetô legjobb biztosítása
érdekében. Célszerû az eltérô gyártási számú bevonati (fedô) anyagokat szétválogatva tárolni és felhasználni, mert így teljesen kiküszöbölhetôk a mezôn belüli árnyalati színeltérések.

A hatályos Építô- és Szerelôipari Épületszerkezetek MSZ-04-803/-1 Kômûves szerkezetek építésügyi
ágazati szabvány az aljzatbetonok esetén 2 mm/2 m síkeltérést engedélyez. A mûgyanta padlóbevonatok rétegenkénti rétegvastagsága általában 0,3–1 mm közötti, ami azt jelenti, hogy a mûgyanta bevonat ezt az eltérést csak kismértékben tudja korrigálni, jellemzôen a bevonat követi az
aljzat síkeltérését.
Az egységes felületi megjelenés, valamint a surlófény, a tükrözôdés a bevonat felületi egyenetlenségeit, hullámosságát kiemeli. Amennyiben ezen hibák az aljzat egyenetlenségeire vezethetôk vissza,
akkor nem tekinthetôk kivitelezési hibának.
8.1.4. Rétegvastagság

8. MINÔSÉGI KÖVETELMÉNYEK, AJÁNLOTT VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

8.1. Elvárható minôségi követelmények
A mûgyanta alapú padlóbevonatok minôségi követelményeit sem szabvány, sem mûszaki elôírás nem
határozza meg. A jelenleg is hatályos MSZ- 04-803-14 Építésügyi Ágazati Szabvány sorozat padlókra
vonatkozó szabványa - amely az elkészített munka osztályba sorolásának feltételeit hivatott rögzíteni
– nem terjed ki a mûgyanta padlóbevonatokra, így ezeknek a mûgyanta alapú bevonatoknak az osztályos minôsítésére nincs szabvány, vagy mûszaki elôírás.
Természetesen az anyagforgalmazók mûszaki adatlapjai tartalmaznak minôségi követelményeket,
amelyek zömében külföldi elôírásokon alapszanak. A következôkben az elvárható minôségi követelményeket igyekeztünk csokorba gyűjteni.

20

Tekintettel arra, hogy a mûgyanta bevonatok készítése zömében betonaljzatra történik, annak eredendô síkeltérése, a felület szemcseszórásos tisztítása, érdesítése és a kézi felhordási technológia miatt
teljesen egyenletes bevonati rétegvastagság nem érhetô el.
A mûgyanta bevonatok rétegvastagságának meghatározására nemfémes aljzatok (beton, anhidrit
esztrich, öntött aszfalt) esetén egzakt vizsgálati módszer nincs szabványosítva. A rétegvastagság
alatt mind szívó, mind nem szívó aljzatokra felhordott bevonatok esetén csak a tiszta, nem beszívódott réteg értendô.
Elfogadott eljárás a rétegvastagság megközelítô meghatározására a mûgyanta bevonat merôleges
irányú leszakításos tapadásvizsgálatánál létrejövô minta alapján történik.
Fémfelületeken a rétegvastagság az MSZ EN ISO 2808 alapján roncsolásmentes módszerrel is
meghatározható. A szabvány az elôírt átlagtól 20 %-os negatív eltérést elfogad (a mérések
számának 20 %-ánál), amennyiben az elôírt átlag elérése a mérések során igazolódik. A szabvány által biztosított rétegvastagság-tolerancia érvényesítése célszerû az egyéb, nemfémes
aljzatok esetén is.
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8.1.5. A bevonat makro-érdességének és csúszásmentességének meghatározása
Általánosan elfogadottak és alkalmazottak a DIN 51130 szerinti R9-R14 csúszásmentességi osztályok,
a V1-V6 térfogati módszerrel történô érdességi minôsítések, valamint az MSZ EN 13036-1:2003 szabvány alkalmazása. A követelményeket a munkabiztonsági szabályzatok, illetôleg az alkalmazási
területek elôírásai szabályozzák. Minden gyártó cég rendelkezik egy olyan technológiai útmutatással,
melynél az alkalmazott hintôanyag, illetôleg az arra rákerülô végsô bevonat minôsége meghatározza
ezeket a csúszásmentességi és térfogati osztályokat.
Amennyiben ilyen elôírások az érdességre vonatkozóan nem kerülnek megadásra, az érdesség megfelelôségét a mintafelülettel való összehasonlítással kell meghatározni.

Mivel a mûgyanta vékony- és vastagbevonatok az aljzat hullámosságának megszüntetésére nem alkalmasak, ezért erre vonatkozó mérést az elkészült ilyen bevonaton nem kell végezni. Kiegyenlítésre
vonatkozó megrendelôi igény esetén habarcspadlót kell készíteni, ilyenkor a megkövetelt síkpontosságot, és annak mérési és értékelési módszerét elôzetesen kell meghatározni.

8.1.6. Felületi hibák

8.2.3. Átlagos rétegvastagság közelítô meghatározása

A kész bevonatok felületének lehetôleg mentesnek kell lennie leszívódásoktól, buborékoktól, húzásnyomtól, de ezek meglétét kizárni nem lehet. Különösen nehéz elkerülni - sárga színû gyanták esetében - tavasszal a legyek és egyéb különbözô rovarok aljzatba ragadását. A vezetôképes gyanták
esetében a vezetôképességet biztosító szénszálak alkalmazása miatt felületi csomók, kisebb méretû
kidudorodások jelenhetnek meg. Hasonlóan a homokkal töltött rendszereknél a legnagyobb gondosság mellett is elképzelhetô, hogy a homokba bekerülô nagyobb szemcsék az elkészült bevonatot átüthetik. A kivitelezônek mindent meg kell tennie ezen hibák csökkentése érdekében (zárt munkaterület
biztosítása, a munkahely tisztaságának fenntartása), de ezen hibákat teljes mértékben megszüntetni
nem lehet.

A kivitelezésre kerülô, nem repedésáthidaló ipari mûgyanta bevonati rendszerek végleges tulajdonságait
(tartósság, kopásállóság, vezetôképesség stb.) a fedôréteg tulajdonságai határozzák meg, erre az esetleges
kiegyenlítéseknek, hizlalt közbensô rétegnek illetve alapozásnak hatása nincs. Az elôírt rétegvastagságot
a bevonattal szemben támasztott követelmények függvényében általában a fedôrétegre kell vonatkoztatni, kivételt képeznek a transzparens bevonatok, habarcspadlók, felületkiegyenlítések

8.1.7. Vezetôképesség
A vezetôképesség meghatározásánál mindenkor a mûszaki specifikáció az irányadó.

8.2. A kész bevonat vizsgálatai
Az elkészült bevonatrendszerek vizsgálatával kapcsolatos javaslatokat, eszközöket, az ajánlott vizsgálati gyakoriságot, egy mintaként összeállított Mintavételi és Minôsítési Tervben (MMT) foglaltuk
össze, melyet a 6 számú melléklet tartalmaz.
Általánosságban megjegyezzük, hogy a mûgyanta alapú bevonatrendszerek minôsítô jellegû vizsgálatait 20 °C hômérséklet esetén a bevonat 7 napos korában, a teljes térhálósodás végbemenetelét
követôen javasoljuk. A vizsgálhatóságig eltelő idôtartam alacsonyabb hômérsékletnél növekszik.
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A bevonat tapadása haladja meg a betonra elfogadott átlagosan 1,5 N/mm2, de minimum 1,0 N/mm2
értéket. A bevonat tapadásától az aljzat saját tapadó-húzó szilárdságát meghaladó érték nem várható el.
A méréseket 1000 m2-ként három helyen kell elvégezni.
8.2.2. Síkeltérés, hullámosság

A rétegvastagság a repedésáthidaló rendszerek esetében (födémek, hidak, stb.) is jelentôs, mivel a repedésáthidalási tulajdonság az anyagtulajdonságon kívül a rétegvastagságnak is függvénye. A rétegvastagságot úgy
kell mérni, hogy az alkalmazott rendszerre vonatkozó elôírt rétegfelépítés megítélhetô legyen.
A mûgyanta bevonat rétegvastagsága vagy a nedves rétegek mérésével (az MSZ EN ISO 2808:2007 szabvány figyelembevételével), vagy a száraz réteg roncsolásos módon vett minta mérésével határozható meg.
Ezen mérés során a legcélszerűbb egy ún. magminta vétele, melynél feltétlenül szükséges a betonig
történő körbefúrás. Ebben az esetben tolómérôvel lehet meghatározni a rendszer vastagságát.
Figyelembe kell venni, hogy a tolómérôs mérés pontossága min. ±0,5 mm. Amennyiben ennél pontosabb mérésre van szükség, akkor ennek megvalósítását a következôképpen lehet kivitelezni. A korábban vett magmintáról csiszolással a betonréteget lecsiszoljuk mindaddig, míg az alapozóval erôsen
átitatott réteghez érünk, és ezt követôen csavar mikrométerrel tized mm pontossággal meg tudjuk
határozni a burkolat teljes vastagságát.
A méréseket 1000 m2-ként három helyen kell elvégezni.
8.2.4. A bevonat makro-érdességének és csúszásmentességének meghatározása
Az elkészült bevonat makro-érdességét és csúszásmentességét a megrendelô által megadott szabvány
szerint kell elvégezni, az abban foglaltak betartásával.

8.2.1. A bevonat tapadásának meghatározása

8.2.5. Felületi hibák

Merôleges irányú leszakításos vizsgálat az MSZ EN ISO 4624:2003 és az MSZ EN 1542:2000 nemzeti és
nemzetközi szabványok figyelembevételével, célszerûen 35,7±0,3 vagy 50±0,5 mm átmérôjû acélkorongok alkalmazásával történik.
A bevonat megfelelô tapadásának jelentôs szerepe van a bevonat tartóssága, használhatósága, igénybevehetôsége szempontjából. Ha nem megfelelô a tapadószilárdsága, akkor idônek előtte felválik az
alapfelületről, tönkremegy már kisebb terhelések esetén is.

A felületi hibák megítélése szubjektív, ezért mindenkor az elkészített mintafelülettel történô összehasonlítás az irányadó.
8.2.6. Vezetôképesség
A vezetôképesség minôsítésénél mindenkor a mûszaki specifikáció az irányadó.
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9. MINÔSÍTÉS, A MINÔSÉG ÉRTÉKELÉSE

Az elkészült bevonatok megítélésénél figyelembe kell venni, hogy az az eredeti célkitûzéseket milyen
mértékben teljesíti. Így ipari padlóbevonatok esetében az iparszerû munkavégzésre való alkalmasság
az elsôdleges szempont, míg dekoratív bevonatok esetében a speciális megrendelôi esztétikai igényeket
is ki kell elégíteni.
Célszerû a kivitelezônek a megrendelôvel a késôbbi viták elkerülése érdekében közösen egy ún.
mintafelületet lefektetni. Ezen mintafelület minden esetben minôsítési felületként szolgál, ezért a 8.
pontban részletezett vizsgálatokat el kell rajta végezni.
A padló akkor tekinthető I. osztályúnak, ha a 8. pontban részletezett mûszaki követelményeket a felület
minimum 95%-án teljesíti. Egy mimôsítési egységfelület megfelel az elkészített mintafelület méretének.

10. MÛGYANTA PADLÓBURKOLATOK ÁPOLÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

A következôkben néhány fontos, a padlóbevonatok tisztításával és ápolásával kapcsolatban betartandó tudnivalót ismertetünk. Tapasztalatokra alapozva három fontos pontot részletesen
kiemelünk:

10.2. Ápolás
A padlóbevonatokat a kopóréteg hosszabb idejû tartóssága és védelme, a külsô megjelenés javítása
(fényesség növelése), és a karbantartó tisztítás könnyebb és gyorsabb elvégzése érdekében ápolószerrel kell bevonni. A megfelelô ápolószert a bevonat fajtájától, a terület használatától, illetve az igénybevételétôl függôen kell kiválasztani.

10.3. Karbantartó tisztítás (napi tisztítás)
A karbantartó tisztítást a szennyezôdés mértékétôl illetve az esztétikai elvárásoktól függôen naponta
vagy hetente kell elvégezni. A lazán tapadó, durva szennyezôdést és a port porszívóval kell felszedni.
A finom szennyezôdést egyszerû, nedves törlôeszközzel (felmosó ruha, mop) kell eltávolítani. A nedves
áttörlés elôfeltétele az ép felületû, zárt, lehetôleg ápoló diszperzióval bevont padló. Ehhez az eljáráshoz alkalmazható termékek az úgynevezett semleges tisztítószerek. A napi járkálás okozta, erôsen
tapadó szennyezôdéseket szívóberendezéssel ellátott gôztisztítóval lehet eltávolítani. Tartósan erôs
szennyezôdés-felhordás esetén rendszeres nedvestisztítást kell végezni. Ennek során meleg vízbôl és
semleges tisztítószerbôl álló folyadékot kell szakaszosan felhordani a padlóra, majd kefés súrolóval
át kell súrolni. Ezt követôen a folyadékot az oldott szennyezôdéssel együtt fel kell szívni.

- Alaptisztítás
- Ápolás
- Karbantartó tisztítás
Kerülni kell a szennyezôdések behordását!
A szennyezôdéseket lábtörlôvel vagy beépített szennyezôdésgyûjtô zónákkal (úgynevezett szennyezôdéskoptató rendszerek) kell kordában tartani. Ez különösen érvényes a nagy forgalmú bejárati
és átjáró területekre. A tisztítás gyakorisága és intenzitása alapvetôen a szennyezôdés mértékétôl
függ. A bejáratnál felfogott erôs szennyezôdés a bevonatot nem károsíthatja és szennyezheti. Az élettartam megnô, a tisztítási költségek csökkennek. Ezért ezeket a szennyezôdésfogó zónákat már a
padlófelépítés tervezésénél és a bevonat kiválasztásánál figyelembe kell venni. Fajtától és igénybevételtôl függôen különbözô megoldások léteznek.

10.1. Alaptisztítás
Az objektum átvételét követôen mindig az alaptisztítással kell kezdeni. Ez lényegesen alaposabb,
mint a karbantartó tisztítás. Azt jelenti, hogy a padlót megfelelô termékekkel alaposan, mélyen
meg kell tisztítani a szennyezôdésektôl és az esetleges ápolószer maradékoktól. A makacs szennyezôdések és bevonatok eltávolítása nagyon idôigényes. Csak a helyesen végrehajtott alaptisztítás
teremti meg az ápolás elôfeltételét és gondoskodik a „tiszta kezdetrôl”, a késôbbi karbantartó
ápolás tekintetében is.
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1.sz. melléklet
Terhelési összetevôk

2.1. Mechanikai terhelési fokozatok jellemzôi (példa)

Gyalogosok,
kerékpárosok,
személygépkocsi,
stb.

Személygépkocsi,
villástargonca
pneumatikus kerékkel,
emelôtargonca, stb.

Teherautó,
villástargonca tömörgumi kerékkel,
stb.

A terhelés gyakorisága

Közepes

Közepes

Nagy

A terhelés mértéke

Kicsi

Közepes

Nagy

A terhelôeszköz tömege

Kicsi

Közepes

Nagy

Nyomóerô kerekek/
légnyomás/keménység

Kicsi

Közepes

Nagy

Együttes besorolás

Alacsony

Közepes

Magas

2.sz. melléklet
Alkalmazási terület

2.1. Mechanikai terhelési fokozatok jellemzôi (példa)

Figyelembe veendô követelmények

Kopásállóság, karcállóság, mérsékelt vegyi terhelhetôség (tisztítószerek), pontszerû közepes
terhelésekkel (görgôs-szék) szembeni ellenálló
Irodák, közlekedô terek
képesség, könnyû tisztíthatóság, karbantarthatóság, színtartósság,
UV-stabilitás, színes, esztétikus megjelenés

Egyéb követelmények
Mindenkori OTSZ,
hanggátlás (hangelnyelés,
kopogó hangok),
dekoratív kialakíthatóság,
tervezhetôség

Tárolók, 1-2 állásos
garázsok

Kopásállóság, mérsékelt karcállóság, közepes
vegyi terhelhetôség (tisztítószerek, olaj,
benzin), könnyû tisztíthatóság, közepes
színtartósság, színes, esztétikus megjelenés.

Csúszásmentesség

Logisztikai területek
(raktárak, stb.)

Kopásállóság, mérsékelt karcállóság, közepes
vegyi terhelhetôség (tisztítószerek, olaj, benzin), könnyû tisztíthatóság, közepes színtartósság, színes, esztétikus megjelenés.

Átütôdés -állóság
(aljzat-burkolat összhangja),
elektromos targonca okozta
terhelés,
magas-raktári terhelés

Parkolóházak, mélygarázsok – alaplemez

Kopásállóság, mérsékelt karcállóság, közepes
Páraáteresztô-képesség,
vegyi terhelhetôség (tisztítószerek, olaj, benvarratmentes lábazat,
zin, olvasztósó), könnyû tisztíthatóság,
hajlatlábazat, alkalmazható ill.
közepes színtartósság, színes, esztétikus
kapcsolt közlekedés-technikai
megjelenés, csúszásmentesség
jelfestés

Parkolóházak, mélygarázsok – közbensô
födém

Kopásállóság, mérsékelt karcállóság, közepes
Varratmentes lábazat,
vegyi terhelhetôség (tisztítószerek, olaj, benzin,
hajlatlábazat, alkalmazható ill.
olvasztósó), könnyû tisztíthatóság, közepes
kapcsolt közlekedés-technikai
színtartósság, színes, esztétikus megjelenés,
jelfestés, épület-dilatációk
csúszásmentesség, statikus repedésáthidaló
képesség, dinamikus repedésáthidaló képesség

Parkolóházak,
mélygarázsok – nyitott
felsôszint

Kopásállóság, magas karcállóság, közepes
vegyi terhelhetôség (tisztítószerek, olaj,
Varratmentes lábazat,
benzin, olvasztósó), könnyû tisztíthatóság,
hajlatlábazat, alkalmazható ill.
karbantarthatóság, magas színtartósság,
kapcsolt közlekedés-technikai
UV-stabilitás, színes, esztétikus megjelejelfestés, épület-dilatációk,
nés,csúszásmentesség, statikus repedésáthidaló
épületszigetelési funkció
képesség, dinamikus repedésáthidaló képesség

Ipar - üzemi területek

Kopásállóság, magas karcállóság, magas és
speciális vegyi terhelhetôség, tisztíthatóság,
karbantarthatóság, antibakteriálistulajdonságok, közepes színtartósság, csúszásmentesség,
hôállóság, hôsokk-állóság, átütôdéssel
szembeni ellenállóság

Ipar - kiszolgáló
területek

Varratmentes lábazat,
hajlatlábazat,
gyorstechnológiával
javítható, korrigálható,
tartós csúszásmentesség

Varratmentes lábazat, hajlatlábaKopásállóság, magas karcállóság, magas és
zat, gyorstechnológiával javíthaspeciális vegyi terhelhetôség, tisztíthatóság,
tó, korrigálható, tartós csúszáskarbantarthatóság, antibakteriális tulajdonsá- mentesség, átütôdéssel szembeni
gok, közepes színtartósság, csúszásmentesség ellenállóság, hôállóság, hôsokkállóság, rejtett dilatációs kialakítás

Kopásállóság, magas karcállóság, magas és
Varratmentes lábazat,
speciális vegyi terhelhetôség, tisztíthatóság,
Ipar - Élelmiszeripar
hajlatlábazat, gyorstechkarbantarthatóság, antibakteriális tulajdon– üzemi konyhák
nológiával javítható, korrigálságok, magas színtartósság, tartós csúszás(zárt/nyílt technológiájú
ható, tartós csúszásmentesség,
mentesség, átütôdéssel szembeni ellenállóság,
hôkezelés)
rejtett dilatációs kialakítás
hôállóság, hôsokk-állóság
26
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3.sz. melléklet
Alkalmazási terület

Figyelembe veendô követelmények

Egyéb követelmények

Ipar – Élelmiszeripar
- hûtôházak

Kopásállóság, magas karcállóság, magas és
speciális vegyi terhelhetôség, tisztíthatóság,
karbantarthatóság, antibakteriális
tulajdonságok, magas színtartósság, tartós
csúszásmentesség, átütôdéssel szembeni
ellenállóság, hôállóság, hôsokk-állóság

Varratmentes lábazat, hajlatlábazat, gyorstechnológiával
javítható, korrigálható

Ipar - Elektrotechnika
– üzemterületek,
munka-helyek

ESD szabványok szerinti vezetôképességi
tulajdonságok, kopásállóság, magas karcállóság, alacsony-közepes vegyi terhelhetôség,
tisztíthatóság, karbantarthatóság, közepes
színtartósság

Varratmentes lábazat, hajlatlábazat, rejtett dilatációs
kialakítás

Ipar – Vegyipar
- üzemi területek

Kopásállóság, magas karcállóság, magas és
speciális vegyi terhelhetôség, tisztíthatóság,
karbantarthatóság, közepes színtartósság,
csúszásmentesség, jó hôállóság, hôsokk-állóság, átütôdéssel szembeni ellenállóság

Varratmentes lábazat, hajlatlábazat, gyorstechnológiával
javítható, korrigálható, tartós
csúszásmentesség

ESD szabványok szerinti vezetôképességi
tulajdonságok, kopásállóság terheléstôl függôen, közepes-magas karcállóság, alacsony/
közepes/magas vegyi terhelhetôség (jellegtôl
függôen), tisztíthatóság, karbantarthatóság,
közepes színtartósság, csúszásmentesség
funkciótól függôen

Mindenkori Országos
Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)

Tûz-,
és robbanásveszélyes
(A.B.) – üzemterületek

Alkalmazási terület

Irodák, közlekedôterek

Tárolók, 1-2 állásos
garázsok, egyéb
alárendelt helyiségek

Logisztikai területek
(raktárak, stb.)

Mélygarázsok,
parkolóházak

Ipari üzemi területek

Ipari hûtôházak
Ipari üzemi konyhák
(Élelmiszeripar)

Ipari – vegyipari üzemi
területek

Elektronikai ipar, tûz- és
robbanásveszélyes üzemi
területek
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3.2. Követelményszint és bevonati rétegvastagság

Követelményszint

Ajánlott bevonati rétegvastagsági minimum (mm)

Alacsony

legalább 0,3

Közepes

1

Magas

2

Alacsony

Impregnálás vagy 0,3

Közepes

0,6

Magas

1

Alacsony (pl. pormentesítés)

Impregnálás vagy 0,3

Közepes

1

Magas (targoncázható nehéz targoncával)

2

Szigeteletlen alaplemez (alacsony)

0,3

Szigeteletlen alaplemez (közepes)

1,5

Közbensô födémek, rámpák

2

Közbensô födémek, rámpák (repedésm.)

3

Kültéri felsô szint

4

Alacsony

legalább 0,3

Közepes

1

Magas

2

Magas

2

Általános

2

Közbensô födémek (repedésmentes)

4

Alacsony

0,3

Közepes

1

Magas

2

Elektromos tervnek megfelelôen a gyártói elôírások alapján.
Mechanikai, esztétikai stb. szempontból az ipari üzemi területeknél
megadottak a mértékadóak.
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4.sz. melléklet
Követelmények

4. Bevonatrendszer típusok és követelményeik

Impregnálás

Vékonybevonat-

Vastagbevonat

Habarcspadló

Terhelhetôség

Vékonybevonat-

Vastagbevonat

Habarcspadló

Elvárható 0,2 mm

-

-

+ (min.3-4 mm)

-

Elvárható 0,3 mm

-

-

+ (min. 4 mm)

-

Alacsony / üzemeltetôi nyilatkozat,
vegyi terhelési lista szerint,

-

+

+

+

Közepes / üzemeltetôi nyilatkozat,
vegyi terhelési lista szerint,

-

+
+
+
(gyártói állás- (gyártói állás- (gyártói állásfoglalás)
foglalás)
foglalás)

-

+
+
+
(gyártói állás- (gyártói állás- (gyártói állásfoglalás)
foglalás)
foglalás)

Repedésáthidaló képesség

Alacsony / személyforgalom, gumi
kerekes kocsik, állványos tárolás,

+

Közepes / gumi kerekes targoncák és
gumi kerekes kocsik, állványos tárolás
vagy könnyû anyagok raklapos tárolása,

-

Magas / nehéz targoncák és kemény
mûanyag kerekes anyagmozgató eszközök, állványos vagy raklapos tárolás,

Impregnálás

Követelmények

+

++

++

Vegyi ellenálló képesség

-

+

-

+ / ++

+

++

++

Kopásállóság
Alacsony / személyforgalom
vagy kis terhelésû gumi kerekes
eszközök forgalma,

+

+

++

++

Magas / üzemeltetôi nyilatkozat,
vegyi terhelési lista szerint,

Közepes / nagy terhelésû gumi kerekes
eszközök forgalma, személygépkocsi
forgalom és könny teherautó forgalom,

-

+

+ / ++

+ / ++

Hôálló képesség / állandó száraz
terhelés mellett

Magas / nagy terhelésû gumi vagy kemény
mûanyag kerekes eszközök forgalma,
könnyû vagy nehéz teherautó forgalom,

-

-

+

+ / ++

Pontszerû erôhatásokkal szembeni
ellenálló képesség

Alacsony / személyi forgalom, könnyû
tárgyak, könnyû bútorok,

Az alábbi kritérium esetében figyelemmel
kell lenni arra, hogy a bevonati alapfelület is teljesítse
a bevonallal szempen támasztott elvárásokat.

+

+

+

Az alábbi kritérium esetében figyelemmel kell lenni arra,
hogy a bevonati alapfelület is teljesítse a bevonallal szempen támasztott elvárásokat.

Alacsony / kb. 60ºC-ig.

-

+

+

++

Magas / kb. 60ºC felett

-

-

+

+

Hôálló képesség / állandó nedves
terhelés mellett.
Maximum terhelhetôséggel a gyártói állásfoglalás alapján.

+
Hôsokk álló képesség

Közepes / görgôs székek, gumi kerekes
kiskocsik vagy targoncák forgalma,
Magas / gumi kerekes nehéz
targoncák, kemény mûanyag kerekes
szállítóeszközök,

-/+
-/+
(alapfelület) (alapfelület)

-

-

+

+

-/+
-/+
(alapfelület) (alapfelület)

Ajánlás a bevonatrendszer típusok alkalmazásának egységes követelményrendszerére
+

Nem felel meg, nem áll ellent, lehetôleg ne alkalmazzuk,
Megfelelô, ellenálló, amennyiben az alapfelület tulajdonságai is az elvárható mûszaki
követelményeknek megfelelôek, alkalmazása javasolt,
++ Kiváló, fokozottan ellenálló, amennyiben az alapfelület tulajdonságai is az elvárható
mûszaki követelményeknek megfelelôek,
( ) Amire a bevonatrendszer kiválasztásánál figyelni kell pl. alapfelület, rétegvastagság stb.
30

Kis hômérsékleti különbség / általános logisztikai terek, folyosók, irodák, hagyományos tisztítási eljárás, maximum 60ºC
hômérsékletkülönbségig.
Magas hômérsékleti különbség értékû /
hideg tárolók, sokk-fagyasztók,
hûtôkamrák, nedves feldolgozás
helységei, konyhák, magas nyomású
forró vizes vagy gôzös tisztítási eljárás

-

-

-

-

+

++

+ / ++
+
(rugalmas poli(rugalmas
uretán epoxi,
poliuretán illetve ezek cevagy epoxi) menttel kombinált változatai)
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Követelmények

Impregnálás

Vékoybevonat-

Vastagbevonat

Habarcspadló

Csúszásmentesség
Alacsony / száraz feldolgozási technológiák, logisztikai területek, irodák,
Közepes / nedves feldolgozási technológiák, kapcsolati terek, garázsok,
(különbözô érdesítô anyag / adalék alkalmazása kötelezô pl. kvarchomok, kvarcliszt, korund egyéb.)
Magas / nedves feldolgozási technológiák, parkolóházak, mélygarázsok,
(különbözô érdesítô anyag / adalék
alkalmazása kötelezô pl. kvarchomok,
kvarcliszt, korund egyéb.)

7.3. Környezeti feltételek ellenôrzése

Relatív páratartalom/
30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Éghetôség
Az anyagtulajdonságoktól függô tulajdonság, kérje ki a
gyártó / forgalmazó véleményét, olvassa el a választott,
vagy javasolt termék Mûszaki vagy Technikai Adatlapját
Követelmények

5.sz. melléklet

Impregnálás

Vékonybevonat

Vastagbevonat

Habarcspadló

Páraáteresztô képesség
Az összes bevonati típus lehet páraáteresztô vagy
párazáró. A páraátereszt képességgel kapcsolatban
ki kell kérni a gyártó állásfoglalását.
Szikramentesség
Az anyagtulajdonságoktól és a rendszerfelépítéstôl
függô tulajdonság, kérje ki a gyártó / forgalmazó
véleményét, olvassa el a választott, vagy javasolt
termék Mûszaki vagy Technikai Adatlapját.
Vezetôképesség
-

+

+

+

ESD vezetôképesség
-

-

+

+

Oldószertartalom
Az anyagtulajdonságoktól függő tulajdonság, kérje ki a
gyártó / forgalmazó véleményét, olvassa el a választott,
vagy javasolt termék Mûszaki vagy Technikai Adatlapját

Levegôhômérséklet
30 ºC

10,5 12,9 14,9 16,8 18,4 20,0 21,4 22,7 23,9 25,1 26,2 27,2 28,2 29,1

29 ºC

9,7

12,0 14,0 15,9 17,5 19,0 20,4 21,7 23,0 24,1 25,2 26,2 27,2 28,1

28 ºC

8,8

11,1 13,1 15,0 16,6 18,1 19,5 20,8 22,0 23,2 24,2 25,2 26,2 27,1

27 ºC

8,0

10,2 12,2 14,1 15,7 17,2 18,6 19,9 21,1 22,22 23,3 24,3 25,2 26,1

26 ºC

7,1

9,4

11,4 13,2 14,8 16,3 17,6 18,9 20,1 21,2 22,3 23,3 24,2 25,1

25 ºC

6,2

8,5

10,5 12,2 13,9 15,3 16,7 18,0 19,1 20,3 21,3 22,3 23,2 24,1

24 ºC

5,4

7,6

9,6

11,3 12,9 14,4 15,8 17,0 18,2 19,3 20,3 21,3 22,3 23,1

23 ºC

4,5

6,7

8,7

10,4 12,0 13,5 14,8 16,1 17,2 18,3 19,4 20,3 21,3 22,2

22 ºC

3,6

5,9

7,8

9,5

11,1 12,5 13,9 15,1 16,3 17,4 18,4 19,4 20,3 21,2

21 ºC

2,8

5,0

6,9

8,6

10,2 11,6 12,9 14,2 15,3 16,4 17,4 18,4 19,3 20,2

20 ºC

1,9

4,1

6,0

7,7

9,3

10,7 12,0 13,2 14,4 15,4 16,4 17,4 18,3 19,2

19 ºC

1,0

3,2

5,1

6,8

8,3

9,8

11,1 12,3 13,4 14,5 15,5 16,4 17,3 18.2

18 ºC

0,2

2,3

4,2

5,9

7,4

8,8

10,1 11,3 12,5 13,5 14,5 15,4 16,3 17,2

17 ºC

-0,6

1,4

3,3

5,0

6,5

7,9

9,2

10,4 11,5 12,5 13,5 14,5 15,3 16,2

16 ºC

-1,4

0,5

2,4

4,1

5,6

7,0

8,2

9,4

10,5 11,6 12,6 13,5 14,4 15,2

15 ºC

-2,2

-0,3

1,5

3,2

4,7

6,1

7,3

8,5

9,6

10,6 11,6 12,5 13,4 14,2

14 ºC

-2,9

-1,0

0,6

2,3

3,7

5,1

6,4

7,5

8,6

9,6

10,6 11,5 12,4 13,2

13 ºC

-3,7

-1,9

-0,1

1,3

2,8

4,2

5,5

6,6

7,7

8,7

9,6

10,5 11,4 12,2

12 ºC

-4,5

-2,6

-1,0

0,4

1,9

3,2

4,5

5,7

6,7

7,7

8,7

9,6

10,4 11,2

11 ºC

-5,2

-3,4

-1,8

-0,4

1,0

2,3

3,5

4,7

5,8

6,7

7,7

8,6

9,4

10,2

10 ºC

-6,0

-4,2

-2,6

-1,2

0,1

1,4

2,6

3,7

4,8

5,8

6,7

7,6

8,4

9,2

Minden érétk ºC-ban van megadva.
Példa:
Ha a környezeti levegô hômérséklete 20 ºC, a relatív páratartalom pedig 65 %,
akkor a párakicsapódás 13,2 ºC-on következik be.

Dekontaminálhatóság
Az anyagtulajdonságoktól és a rendszerfelépítéstôl
függô tulajdonság, kérje ki a gyártó / forgalmazó
véleményét, olvassa el a választott, vagy javasolt
termék Mûszaki vagy Technikai Adatlapját.
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6.sz. melléklet

8.2. A kész bevonat vizsgálatai

Mûgyanta bevonat készítése betonaljzat felületen
Munka- Mennyiség Ellenôrzés Ellenôrzés Ellenôrzés
mûvelet gyakoriság idôpontja
módja
eszköze
a technológiában

Javaslat a Mintavételi és Minôsítési Terv alkalmazásához
1. Az MMT használata a mûgyanta padlóbevonati munkák során nem kötelezô elôírás, de
beépítése a mûszaki dokumentációba ajánlatos, mert az elvégzendô vizsgálatok megfelelô biztosítékot nyújtanak az építési folyamat minden résztvevôje számára.
2. Az MMT vizsgálatokra vonatkozó tartalma csökkenthetô és bôvíthetô egyaránt a szerzôdô
felek megállapodása, valamint a padlóbevonat használati céljából adódó paraméterek
alapján (például csúszásmentes padlóknál az érdesség, vezetôképes padlóknál a levezetési ellenállás mérése).

01.

Anyagátvétel

Tételes

02.

Munkaterület
átvétel

Tételes

3. Az MMT táblázatban az ellenôrzést végzô személy/személyek normál esetben a kivitelezô,
vagy annak megbízottja lehet, de végezheti a méréseket a megrendelô megbízottja, illetve
közös megegyezéssel megbízott akkreditált laboratórium is. A vizsgálatokról ajánlatos a partnerek kölcsönös értesítése az ellenôrizhetôség miatt.

Szállításkor Gyári csomagolás
Mûbizonylat Szavatossági idô
Bevonat- Tapadás: Tapadókészítés 1000 m2/3 db.
húzó
elôtt
szilárdság
mérô
Nedvességtartalom:
szükség CM mûszer
szerint

Követelmények

Ellenôrzést végzô
Belsô

Rögzítés
helye

Külsô
Ellen- Megôrzési bízott
pont neve

Sértetlen
csomagolás, szav.
Idôn belüli
anyag

Belsô
Igény
Min. ell. szerint

Építési
napló

Átlag
1,5 N/mm2,
min.
1,0 N/mm2

Belsô
Igény
Min. ell. szerint

Építési
napló,
vagy
jegyzôkönyv

Belsô
Igény
Min. ell. szerint

Építési
napló

Max. 4 %
(Spec. esetben 6 %)

Síkeltérés: Vízmérté- 2 m-en max
kes léc,
2 mm
szükség
mérôék
szerint
03. Környezeti Naponta
Bevonat
feltételek min. két felhordása
alkalomelôtt és
mal
alatt
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Mintavételi és Minôsítési terv

Léghômérsékletmérés
Páratartalom mérés
Tárgyhômérséklet
Harmatpont

Levegô
hômérô
Tapintó
hômérô
Hygrométer

Elôírás,
termékismertetô
szerint

04.

Felületelôkészítés

Teljes

Alapozás
elôtt

Szemrevételezés

Belsô
Igény
Min. ell. szerint

Építési
napló

05.

Alapozó
réteg felhordása

Teljes

Munkaközben

Szemrevételezés

Belsô
Igény
Min. ell. szerint

Építési
napló

06.

Kiegyenlítô,
közbensô
réteg(ek)
felhordása

Teljes

Munkaközben

Szemrevételezés

Belsô
Igény
Min. ell. szerint

Építési
napló

07.

Készmunka
ell. szemrevételezés

Teljes

1 nap után

Szemrevételezés

Bels
Igény
Min. ell. szerint

Építési
napló
vagy
jegyzôkönyv

Tapadásvizsgálat

Átlag
7 nap után 1000 m2/3 db. Tapadóhúzó
1,5 N/mm2,
szilárdság
min.
mérô
1,0 N/mm2

Réteg
vastagság

7 nap után Tapadási
20 °C-nál helyeken
szükség
szerint

Digitális
tolómérô

Elôírt
vastagsági
átlag, min.
egyedi
érték= -20%
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Mûgyanta padlóbevonatok általános felületi struktúrái
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Mûgyanta padlóbevonatok helyszíni mérési eljárások

Sima felületû bevonati réteg megjelenése

Mûanyag chips beszórással készített bevonat
megjelenése

Megfelelôen elôkészített cement bázisu alapfelület

Felületi érdesség mérése

Struktúrált felületû bevonat megjelenése

Korund beszórással csúszásmentesített bevonat
megjelenése

Tapadó-húzó szilárdság mérô

Tapadó-húzó szilárdság mérés megfelelô szakadási képére példa

Szemcsehintéssel csúszásmentesített és fedôbevonattal ellátott padlóbevonat megjelenése

Enyhén érdes transzparens fedôbevonattal ellátott mûgyanta habarcs burkolat megjelenése

Tapintó vagy tûs nedvességtartalom mérô
berendezés

CM karbid kapszulás nedvességtartalom mérô
berendezés
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Mûgyanta padlóbevonatok helyszíni mérési eljárások
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Hô és páratartalom mérô

Hô és páratartalom mérô

Shore A keménység mérô

Padlóbevonatok
mérése

elektromos

Mûgyanta padlókészítés munkafolyamatai képekben

ellenállásának

Beton alapfelület szemcseszórásos felületelôkészítése

Beton alapfelület csiszolással történô felületelôkészítése

A munkaterület berendezése, anyag keverés

Az elôkészített alapfelület alapozása

Foltszerû vagy teljes felületen történô vékony
glettelés pórus zárás vagy nullglett

Glettelés utáni csiszolás
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Mûgyanta padlókészítés munkafolyamatai képekben

A bevonati anyag terítése

Öntött bevonat eldolgozása

Ipari csarnok padlóbevonata
Száraz technológiájú helységek

Ipari csarnok padlóbevonata
Nedves technológiájú helységek

Öntött bevonat légtelenítése tüskés hengerrel

A bevonat csúszásmentesítése szemcsehintéssel

Ipari csarnok padlóbevonata
Száraz technológiájú helység, elektrosztatikus
vezetôképességi igény

Tisztatéri, magas higinéiai követelményû helységek padlóbevonata

Parkolóházak padlóbevonata

Üzletek padlóbevonata

Csúszásmentesített, szemcsehintéssel ellátott
bevonat fedôbevonatának felhordása
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Mûgyanta padlóbevonatok fôbb felhasználási területei
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Mûgyanta padlóbevonati irányelv

Magyar Építôkémia és Vakolat Szövetség

SAKRET

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.

Cím: H-9241 Jánossomorja, Új Ipartelep

Cím: H-1108 Budapest, Gyömrôi út 140.

Telefon: +36 96 565 191

Telefon: +36 1 264 8914 • Fax: +36 1 262 0467

Web: www.sakret.hu

Email: caparol@caparol.hu • Web: www.caparol.hu

Saint-Gobain Construction Products Hungary
Sto Építôanyag Kft.

Kft. Weber divízió

Cím: H-2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 17.

Cím: H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út külterület 07/05 Hrsz.

Telefon: +36 24 510 210 • Fax +36 24 490 770

Telefon: +36 26 567 600 • Fax: +36 26 567 601

Email: info.hu@stoeu.com

Email: info@weber-terranova.hu

Web: www.sto.hu

Web: www.weber-terranova.hu

Elérhetôségek:
MAGYAR ÉPÍTÔKÉMIA ÉS VAKOLATSZÖVETSÉG (MÉSZ)
Cím: 1103. Budapest Noszlopy u.2.
Email: mesz@invitel.hu • Web: www.m-e-sz.hu
Felelős kiadó: MÉSZ 1103. Budapest Noszlopy u. 2.
2012. február
IMPRESSZUM / Jogi nyilatkozat:
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Mapei Kft

Sika Hungária Kft.

Cím: H-2040 Budaörs, Sport Utca 2

Cím: H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Telefon: +36 23 501 667

Telefon:+36 1-371-2020

Fax: +36 23 501 666

Fax: +36 1 371-20-22

Email: mapei@mapei.hu

Email: info@hu.sika.com

Web: www.mapei.hu

Web: www.sika.hu

Murexin Kft.

MC-Bauchemie Kft.

Cím: H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.

Cím: H-1117 Budapest, Hengermalom u. 47/a

Telefon: +36 1 262 6000

Telefon: +36 1 481 38 40

Fax: +36 1 261 6336

Fax: +36 1 481 38 45

E-Mail: murexin@murexin.hu

Email: info@mc-bauchemie.hu

Web: www.murexin.hu

Web: www.mc-bauchemie.hu

Ezen mûszaki irányelvet átfogó gyakorlati tapasztalataink
valamint legjobb szakmai ismereteink alapján állítottuk össze.
Az ismertetô kizárólag tájékoztatás célját szolgálja, mely alapján Szövetségünket semmi nemû jogi kötelezettség nem terhelheti. Azok az információk, melyeket a szakemberek részérôl
ismertnek feltételeztünk, az ismertetôben nem kerültek felsorolásra. A MÉSZ tagjai az ismertetôben foglalt mûszaki megoldásokat saját maguk részére kötelezônek tekintik és partnereik részére ajánlják. A mûszaki irányelv a MÉSZ tulajdonát képezi, szerzôi jogvédelem alatt áll, tartalmát részben,
vagy egészben csak a MÉSZ engedélyével lehet sokszorosítani.
Az irányelvbôl kivonat nem készíthetô.
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