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LIAPOR-MIX

GOTOWA, SUCHA MIESZANKA 
LEKKIEGO BETONU KERAMZYTOWEGO

Z KRUSZYWEM LIAPOR 4-8mm

DEFINICJA PRODUKTU:
LIAPOR-MIX - to gotowa, sucha mieszanka do łatwego         
i szybkiego przygotowywania lekkiego betonu 
keramzytowego, z kruszywem ceramicznym LIAPOR 
4-8mm, cementu oraz specjalnych dodatków. Może być 
stosowany w miejscach o dużych nierównościach, na 
wszystkich najczęściej spotykanych, nośnych podłożach 
ale nie jest zalecany do stosowania w przypadku 
konstrukcji drewnianych. Połączenie niskiej gęstości 
ob ję tośc iowe j o raz doskona łych w łaśc iwośc i 
termoizolacyjnych tej zaprawy daje szeroki zakres 
zastosowań. 

ZASTOSOWANIE:
LIAPOR-MIX może być stosowany przede wszystkim 
jako: beton lekki, lekki beton izolacyjny, lekki beton 
drenażowy oraz jako lekka wylewka betonowa 
przeznaczona do: 
• rekonstrukcji i napraw posadzek betonowych;
• wykonywania nowych posadzek;
• wykonywania posadzek z ogrzewaniem podłogowym;
• rekonstrukcji i napraw ceramicznych stropów łukowych;
• wykonywania warstw izolacyjnych;
• ochrony przeciwpożarowej sieci inżynieryjnych; 
• wykonywania lekkich warstw wypełniających i 

wyrównujących.

DANE TECHNICZNE:
• klasa betonu: LAC 2 - D 0,7 S1;
• gęstość objętościowa: 600kg/m3;
• klasa wytrzymałości: 2,0MPa;
• przewodność cieplna: 0,14W/m*K;
• odporność ogniowa: klasa A1, niepalny;
• czas schnięcia: ok. 7 dni przy grubości 50mm;
• można wchodzić: po ok. 24h po aplikacji;
• zużycie: ok. 34kg/1m2/50mm.

ZALETY LIAPOR-MIX:
• szybkie przygotowanie i łatwa aplikacja;
• materiał o wysokiej izolacyjności termicznej;
• bardzo lekki;
• wytrzymały;
• niepalny i żaroodporny materiał;
• w pełni ekologiczny - nieorganiczny, całkowicie 

naturalny materiał ceramiczny;
• szybkoschnący.

OPAKOWANIA:
• opakowanie jednostkowe: worek 30l, ok. 20kg;
• opakowanie zbiorcze: paleta 35 worków, ok. 700kg;
• dostawa cało-samochodowa: 24 palety, 840 worków;
• paleta jednorazowa 120 x 80cm, zabezpieczona folią.
• rozładunek: wózkiem widłowym.

PRZECHOWYWANIE:
Około 12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnie 
zamkniętym opakowaniu, w suchym i zadaszonym 
pomieszczeniu.

WSKAZÓWKI BHP:
LIAPOR-MIX zawiera cement i reaguje z wilgocią. Należy 
unikać kontaktu ze skorą. Przy podrażnieniach dokładnie 
płukać wodą. Nie dopuszczać do kontaktu z okiem. Przy 
zaprószeniu oczu udać się do okulisty. Przestrzegać 
odpowiednich wskazówek bezpieczeństwa. 
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SPOSÓB STOSOWANIA:
Jeden worek LIAPOR-MIX (30l) suchej mieszanki należy 
wymieszać dodając około 4-5 litrów wody w typowym 
mieszalniku lub ręcznie. Należy pamiętać aby mieszanie 
przeprowadzać za pomocą odpowiednich urządzeń 
wolnoobrotowych, tak aby w czasie przygotowywania nie 
doszło do uszkodzenia czy zmiażdżenia zastosowanego 
w mieszance kruszywa lekkiego LIAPOR. Czas 
mieszania wynosi ok. 2-3 minuty. W ten sposób 
przygotowany lekki beton keramzytowy należy rozkładać 
na wcześniej przygotowanym, nośnym, oczyszczonym i 
suchym podłożu. W przypadku większych nierówności 
podłoża, wymagane są dodatkowe zabiegi, by uzyskać 
równą powierzchnię gotowej posadzki. Do uzyskania 
żądanej grubości lekkiego betonu LIAPOR-MIX należy 
stosować standardowe narzędzia typu kielnia murarska, 
paca, poziomica oraz odpowiednie łaty ściągające. 
Minimalna wysokość warstwy nie jest ściśle określona, 
ale zaleca się stosowanie grubości min. 50mm i więcej. 
Film instruktażowy można obejrzeć na kanale youtube 
pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?
v=bbZxz9PAQUI&feature=youtu.be

UWAGI:
Producent zapewnia i gwarantuje o najwyższej jakości 
swoich produktów w ramach własnych warunków 
sprzedaży i dostaw. Jednocześnie nie ma wpływu na 
sposób i miejsce ich zastosowania. Produkt należy 
zawsze stosować zgodnie z jego aktualną kartą 
techniczną a wszystkie inne zastosowania, których nie 
obejmuje niniejsza instrukcja, należy skonsultować przed 
rozpoczęciem prac z firmą AGES Sp. z o.o. lub wykonać 
własne próby technologiczne. Powyższy opis techniczny 
nie zwalnia Wykonawcy z dołożenia wszelkich starań 
podczas stosowania produktu, fachowego przygotowania 
oraz stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP.     
W momencie ukazania się niniejszej karty technicznej, 
wszystkie wcześniejsze automatycznie tracą  swoją 
ważność.
Aktualizacja: 2019/04/05 IH  
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PRZYKŁADOWA APLIKACJA:

Narzędzia do wykonywania posadzek z lekkiego betonu 
LIAPOR-MIX

Wsypujemy LIAPOR-MIX do pojemnika

Mieszamy urządzeniem wolnoobrotowym

Gotowa sucha mieszanka do przygotowania 
lekkiego betonu LIAPOR-MIX

Dolewamy ok. 4-5l wody

Przy większych powierzchniach możemy używać 
standardowych mieszalników do betonu
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Przygotowaną zaprawę z lekkiego betonu LIAPOR-MIX 
rozkładamy na przygotowanym podłożu

Ściągamy łatą do odpowiedniej wysokości

Po upływie 24 godzin można już wchodzić na wykonaną 
posadzkę

Wyrównujemy kielnią murarską

Za pomocą poziomicy sprawdzamy wyrównanie 
poziomów posadzki

Gotowa posadzka z lekkiego betonu LIAPOR-MIX


