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POSADZKA NIEISKRZACA I ANTYSTATYCZNA  ESD  

 
 
*  KONSTRUKCJA WARSTWOWA POSADZKI ZBROJONEJ O CECHA CH  
        NIEISKRZĄCYCH I ANTYSTATYCZNYCH  
   *   MATERIAŁ Z NAPEŁNIACZAMI Z GRUPY NANOTECHNOLOGII   
     * DOSKONAŁE PARAMETRY MECHANICZNE I ELEKTRYCZN E 
        * PODWYŻSZONA GRUBOŚĆ CAŁKOWITA 
           * PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE         
               * RELATYWNIE NISKI KOSZT JEDNOSTKOWY   
           
 
 
OPIS OGÓLNY: 
 
 Posadzka "zbrojona" o cechach nieiskrzących oraz właściwościach antystatycznych jest 
unikalną konstrukcją z tworzyw posadzkowych typu PLASTIPOX  produkowanych na bazie 
odpowiednio modyfikowanych żywic epoksydowych. Tworzywa te opracowane zostały do 
wykonywania z nich profesjonalych posadzek o estetycznym wyglądzie oraz żądanych 
właściwościach np. nieiskrzących oraz antystatycznych.  
 Cechy "nieiskrzące" posadzki uzyskuje się poprzez użycie submikronowo rozdrobnionych 
napełniaczy oraz aplikację masy podłogowej do dużej (min. 3 mm ) grubości, tak aby 
wyeliminować możliwość powstania iskry przy zetknięciu się jakichkolwiek twardych przedmiotów 
z podłożem betonowym. W oferowanej przez Amepox konstrukcji - proponujemy dodatkowe 
wzmocnienie warstwy posadzki nylonową siatką "zbrojeniową". Uzyskujemy w ten sposób 
wielokrotne zwiększenie odporności posadzki np. na udary (w przypadku spadających na 
posadzkę przedmiotów metalowych).  
 Dla usunięcia ładunków elektrycznych z powierzchni posadzki - na warstwę "grubowarstwową 
- zbrojoną" nakładana jest powłoka o właściwościach antystatycznych PLASTIPOX ESD 5FI-m . 
Warstwa ESD ma napełniacze z nano-wymiarowe. Wykonana w ten sposób konstrukcja spełnia 
jednocześnie dwie funkcje oraz umożliwia łatwą regenerację (naprawy) każdej z nich w 
przypadku jakichkolwiek uszkodzeń.  
 Przy wyborze i aplikacji konkretnego układu posadzki należy brać pod uwagę fakt, że 
formalnym wymaganiem jest aby konstrukcję samej posadzki projektował specjalista z 
odpowiednimi upraw-nieniami – który bezwzględnie musi dokonać sprawdzenia wykonanej pracy 
dając jednocześnie protokoł stanowiący podstawę odbioru posadzki. 
 
 Posadzka według proponowanej konstrukcji składa się z: 
 
1. Podłoża betonowego (min. B20) – beton zatarty na gładko, lub podłoże pokryte stosowną 

masą wyrównującą np. ARDUR E70, E80, K14 lub inną. 
2. Warstwy masy podkładowej PLASTIPOX 5PD  nasycającej powierzchnię betonu wraz z 

"zatopioną" w niej siatką "zbrojeniową". 
3. Warstwy posadzki grubowarstwowej "pacowej" PLASTIPOX 5FI-P o grubości min. 3 mm. 
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4. Układu odprowadzającego ładunki wykonanego z cienkiej, samoprzylepnej folii np. 
miedzianej lub z warstwy podkładu elektroprzewodzącego PLASTIPOX ESD 100SL . 

5. Warstwy posadzki cienkowarstwowej antystatycznej PLASTIPOX ESD 5FI-m . 
 
 Posadzka według proponowanej konstrukcji odznacza się wyjątkowo dobrymi parametrami 
przewodnictwa ładunków statycznych i dużą odpornością na działania mechaniczne – szczególnie 
ścieranie. Struktura zewnętrzna powierzchni ma fakturę „skórki pomarńczy” – antypoślizgową i 
jest łatwa w utrzymaniu czystości. Schematycznie konstrukcję posadzki nieiskrzącej z 
cienkowarstwową zewnętrzną powłoką antystatyczną przedstawiono na rysunku 1. 
                                                          
                                                              "Szyny" z folii miedzianej na posadzce  
                                                              grubowarstwowej (lub farba podkładowa  
           Zewnętrzna warstwa posadzki               przewodz ąca pr ąd) 
              antystatycznej   ESD 5FI-m                                             Masa gr untuj ąca 5PD z siatk ą 
                                                                                                                    "zbrojeniow ą"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         Podło że betonowe  
 
 
 
                                                                         Rys.1. 
 
PARAMETRY TECHNICZNE : 
 
 Podstawowe parametry techniczne masy zewnętrznej  PLASTIPOX ESD 5FI-m  
przedstawione są w Tabeli 1. 
 

 
         PARAMETRY 
 

 
     PLASTIPOX ESD 5FI-m 

Lepko ść  (A+B)              [Pa s]                1.4 - 1.5 
Ciężar właściwy           [g/cm³]               1.45 - 1.55 
Rozpływno ść                [w 23°]                Min. 20 cm.  
Wytrz. na rozci ąganie   [MPa]                Min. 11.8 
Wytrz. na ściskanie       [MPa]                Min.76.9 
Ścieralno ść                     [mm]                Max. 1.3 
Twardo ść            [wg Shora D]                Min. 80 ± 0.5  
Adhezja do betonu    [kG/cm²]                Min. 32 
Rezystancja skro śna warstwy 
posadzkowej *                   [kΩ] 

      125 - 160  przy średniej  
     grubości warstwy 0.5 mm. 

Rezystancja upływu warstwy 
posadzkowej *                   [kΩ] 

      120 - 160  przy średniej  
     grubości warstwy 0.5 mm. 

                    * Badania wykonane przez Laboratorium Badań Własności Elektrostatycznych I.I.M.W.- 
                            - OCENA nr. 75/NDE/2000. Wartości wymagane przez Normę PN-92/E-05203 wyno- 
                            szą: ≤ 1x10³ kΩ. 
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NIEZBĘDNE WYMAGANIA DODATKOWE : 
 
 Dla instalacji podłogi warstwowej o właściwościach nieiskrzących z pokryciem antystatycznym 
cienkowarstwowym PLASTIPOX ESD 5FI-m  niezbędnym jest uwzględnienie koniecznych 
wymagań, a mianowicie: 
 
1. Podłoże betonowe o klasie betonu min. B20  zatarte na gładko i wyługowane.  
2. Beton przeszlifowany dla usunięcia mleczka cementowego! 
3. Beton suchy (max. 4.5% wilgoci), bez zatłuszczeń, brudu i kurzu. 
4. Powierzchnia betonu zagruntowana masą podkładową PLASTIPOX 5PD  z zatopioną w nim 

siatką nylonowo-szklaną - zużycie masy min. 0.7 kg/m². 
5. Uzyskaną powierzchnię delikatnie przeszlifować i nałożyć warstwę posadzki grubowarstwowej 

PLASTIPOX 5FI-P  w ilości min. 4 kg/m².  
6. Po utwardzeniu się warstwy z pkt.5 – wykonać połączenia uziemiające z taśmy miedzianej lub 

podkładu antystatycznego. Wyjątkowo korzystne parametry materiału PLASTIPOX  ESD 5FI-m 
(bardzo mała wartość rezystywności skrośnej) powodują, że możliwe jest obniżenie kosztów 
gotowej posadzki gdyż nie jest koniecznym stosowanie warstw podkładów przewodzących - a 
wystarczy wykonanie "szyn" z folii miedzianej naklejanej w znacznych odległościach zależnych 
od klasy i przeznaczenia gotowej posadzki. 

 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Beton pokryty podkładem nasycająco - wyrównującym                                                Naklejanie "szyn" zbiorczych z folii miedzianej.                      
 

7. Wykonanie niezbędnych połączeń elektrycznych taśm lub podkładu do instalacji uziemiającej 
oraz dokonanie ich sprawdzenia. 

8. Posadzkę właściwą PLASTIPOX ESD 5FI-m  aplikować można jedynie przy temperaturze 
otoczenia powyżej 16° C i wilgotności otoczenia nie przekraczającej 70%. Nie wolno apliko-
wać materiału j.w. na wilgotne , brudne lub zatłuszczone podłoża. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
                                                                   Widok gotowej hali pokrytej posadzką ESD. 
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9. Posadzka z tworzywa PLASTIPOX ESD 5FI-m  może być eksploatowana po czasie nie krót-

szym ni ż 7 dni od wykonania  (optymalnie po 15 dniach). 
10. Posadzkę nie wolno myć żadnymi metodami przez okres pierwszych dwóch tygodni od jej 

wykonania - tj. do czasu uzyskania przez żywicę odporności chemicznej (należy jedynie 
zamiatać na sucho!). 

11. Po w/w okresie (pkt.10) posadzkę należy myć wodą (w przypadku głębokich zabrudzeń moż-
na posadzkę wyszorować np. CIF-em), wytrzeć do sucha i napastować pastą woskową emul-
syjną (nie stosować past na bazie akryli lub silikonów). Następne mycia i pastowania wykony-
wać w standartowy sposób w miarę potrzeb. 

12. Chronić posadzkę przed uszkodzeniami mechanicznymi zagrażającymi przerwaniem obwodu 
elektrycznego. 

13. Odbiór techniczny posadzki dokonać można po ustabilizowaniu się wskazań pomiaru rezys-
tancji posadzki (po czasie j.w.).  

 
 
 
 
UWAGI BHP : 
 
1. Kompozycje podłogowe - w tym antystatyczne grupy PLASTIPOX ESD 5FI  nie zawierają żadnych 

substancji toksycznych. Jednak ze względu na zawartość rozcieńczalników aktywnych, podczas 
mieszania ze sobą składników "A" i "B" jest wyczuwalny ich zapach. Zaleca się wietrzenie pomieszczeń 
w trakcie pracy. 

 
2. PO  UTWARDZENIU  POWŁOKI  Z  MATERIAŁU PLASTIPOX  SĄ BEZWONNE I BEZPIECZNE. 
 
3. Podczs pracy zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych. 
 
4. W przypadku kontaktu skóry z tworzywem PLASTIPOX  , należy bezzwłocznie umyć ją wodą z mydłem i 

natłuścić kremem ochronnym. 
 
5. Podczas pracy z masami PLASTIPOX   należy stosować przepisy BHP jak przy pracy z żywicami 

epoksydowymi. Chronić oczy przed kontaktem z masami. Należy stosować okulary ochronne. 
Wskazana jest również ochrona skóry przed kontaktem z tworzywem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiał wg PKWiU 25.23.11 - 90.10 
__________________________________________________________________________ 
 
  Życzymy Pa ństwu zadowolenia ze stosowania wyrobów Przedsi ębiorstwa AMEPOX.  
 

 
(ESD warstwowa) 


