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1. Usu nąć wszyst kie li stwy  przy
po dło go we i pro gi. 

2. Skro ba kiem usu nąć kruche 
frag men ty podło ża. Tę czyn
ność na le ży wy ko ny wać 
szcze  gól nie do kład nie w miej
scach  sty ku pły tek ce ra micz  
nych lub kle pek. 

3. Nadać wszyst kim szczeli nom 
prze krój w kształ cie li te ry V.

4. Usu nąć od ku rza czem pył i kurz 
ze szcze lin. 

1

2

Za pra wy sa mo po zio mu ją ce umoż li wia ją wy rów na nie wszel kich nie rów  
no ści podło gi, za rów no ce men to wej, jak i obło żo nej płyt ka mi ce ra micz  
ny mi czy klep ka mi, przed uło że niem no wej okła dzi ny. W zależności od 
zastosowanej zaprawy wyrównywać można nierówności od 2 mm do   
30 mm. 

UWA GA! Przed za ku pem na le ży upew nić się, iż da na za pra wa 
od po wia da wy ma ga nym pa ra me trom co do osiąga nych wy rów nań 
nie rów no ści.



500 obr/min

Wykonanie
Przygotowanie zaprawy samopoziomującej
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5. Od tłu ścić szcze li ny pre pa ra tem 
czysz czą cym.

6. Szcze liny za szpa chlować od po
wied nią za pra wą po le caną przez 
pro du cen ta.  

7. Ze drzeć zgru bie nia  powierzchni.

1. Suchą zaprawę wsypać do 
wiadra z odmierzoną, według 
instrukcji na opakowaniu, ilo
ścią wody i mieszać dokładnie 
wiertarką wolnoobrotową 
z mieszadłem (500 obr/min).

2. Zostawić na 5 minut. 

3. Mieszanka powinna mieć 
płynną i jednolitą konsystencję.

4. Niedopuszczalne jest „ulep
szanie” zaprawy przez doda
wanie piasku, cementu, itp.

UWAGA
Przed ułożeniem zaprawy należy określić występujące w pomiesz
czeniu odchyłki od poziomu. 

Posadzki drewniane
Klepki powinny być sztywne, bez widocznych zgięć, prawidłowo 
przyklejone lub przybite. 

Przed położeniem zaprawy samopoziomującej posadzkę drewnianą 
należy wyrównać, uzupełnić wszystkie szpary spec jalnymi masami 
uszczelniającymi i powlec preparatem gruntu jącym.  Drewniane 
podłoża muszą być stabilne i odporne na deformacje.

Płytki ceramiczne
Opukać całą powierzchnię i usunąć obluzowane płytki. Puste  
miejsca wypełnić zaprawą murarską lub masą wyrównującą. 



Rozprowadzanie zaprawy
samopoziomującej
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Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe 
zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa 
instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody 
będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania pro-
duktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób 
niezgodny z instrukcją użytkowania.

UWAGA
• Rozprowadzanie zaprawy samopoziomującej należy zacząć od 
rogu pomieszczenia znajdującego się naprzeciw drzwi wejściowych.
• W pomieszczeniach o dużej wilgotności (np. kuchniach, łazien
kach) zaleca się, przed rozprowadzeniem zaprawy samopoziomu
jącej, pokrycie podłoża preparatem gruntującym, a następnie war
stwą preparatu uszczelniającego.

1. Aby uzy skać ide al ną przy  
czep ność za pra wy sa mo
pozio mu ją cej do podło ża, 
na le ży na nieść na nie pre pa rat 
grun tu ją cy szczot ką lub wał
kiem. 

2. Za pra wę ukła da się pa sa mi. Po 
uło że niu pa sa sze roko ści około 
0,5 m, za pra wę de li kat nie roz
pro wa dzić stalo wą pa cą. 

3. Sa mo po zio mo wa nie trwa  oko
ło 15 mi nut. Nie rów no ści zni
ka ją w mia rę tward nie nia 
za pra wy. 

 Czas schnię cia (od 6 do 10 
go dzin) za le ży od gru bo ści 
war stwy za pra wy i tem pe ra tu
ry pa nu ją cej w po miesz cze niu. 
Przed nało że niem ko lej nej  
war stwy lub no wej okła dzi ny 
na le ży od cze kać 24 go dzi ny. 

Podłoże musi być nośne, twarde, czyste od zanieczyszczeń. Przed 
rozpoczęciem prac ubytki należy zaszpachlować. 

Nierówności o rozmiarach 10-25 mm
Wy peł nić je za pra wą wy rów nu ją cą, nie ma ją cą wła ści wo ści sa mo po zio
mu ją cych. Za pra wę roz pro wa dzać pa cą. Na stęp nie po kryć podło że 
emul sją grun tu ją cą, a na step nie za pra wą sa mo po zio mu ją cą.

Nierówności o rozmiarach około 30 mm
Za le ca się po kry cie podło gi sa mo po zio mu ją cym re no wa cyj nym pod kła
dem podło go wym.




