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Szanowni Państwo
Kiedy sto lat temu, po 123 latach niewoli i niebytu, Polska odzyskała niepodległość
i wróciła na mapy świata, odzyskaliśmy to, co stanowi dla nas wartość po dziś dzień:
godność i wolność. Upór i determinacja w walce o te wartości pokazały, że wspólne
starania o dobrą Polskę są dla Polaków czymś szczególnym. Wydarzenia z 1918 roku,
ze względu na dramatyczne losy Polaków w kolejnych latach, mogły być jedynie
krótkim, choć bardzo ważnym i symbolicznym epizodem zapisanym na kartach historii.
Polakom przyszło jeszcze nieraz walczyć zbrojnie o niepodległość kraju.

HENRYK SIODMOK
Prezes Zarządu Grupy ATLAS

Dziś z dumą odnosimy się do naszej polskości, do naszej historii, do biało-czerwonych
barw oraz chrześcijańskiej tradycji. Polacy nigdy nie kolaborowali i nie uczestniczyli w dramatach Holokaustu. Umiłowanie przez Rodaków niepodległości i wolności znajduje swój
wyraz w zawołaniu: „Za wolność Naszą i Waszą!”. Świętując wydarzenia sprzed 100 lat,
nie musimy, na szczęście, chwytać za broń. Jednak patriotyzm to nie tylko walka zbrojna.
Naszym współczesnym patriotyzmem, naszym osobistym wkładem w dobro Ojczyzny
jest profesjonalizm, odpowiedzialność za to, co codziennie wykonujemy dla siebie i ludzi.
Każdy z nas powinien robić to, co potrafi, i wykonywać tę pracę w taki sposób, aby jej
efekt był najlepszy z możliwych. Dobry jakościowo produkt i solidna, fachowa usługa
to najwłaściwsze sposoby budowania wspólnej wartości. To także nasze wielkie zobowiązanie wobec tych, którzy przed stu laty wywalczyli dla nas wszystkich wolność Polski.
Niech ten specjalny numer magazynu „ATLAS fachowca”, który oddajemy
w Wasze ręce, będzie początkiem wspólnego świętowania i dumnego przeżywania
100. rocznicy odzyskania Niepodległości. By ważne i wspólne dla nas wartości
stanowiły o naszej solidarności, naszej tożsamości i pozwalały cieszyć się tym jakże
ważnym wydarzeniem. Nie zapominając o tym, na łamach magazynu, który przybrał
okazjonalną szatę graficzną, przybliżymy Wam istotę wydarzeń z 11 listopada
1918 roku, a także wydarzeń, które zapisały się również jako historia firmy ATLAS.

Niezwykła historia liter
Nasze biało-czerwone strony, przygotowane z okazji 100-lecia niepodległości Polski, złożyliśmy specjalną
czcionką Brygada 1918. Prawdopodobnie powstała ona w 1928 roku.
Przygotowano ją, by upamiętnić
10 lat niepodległego państwa polskiego, a jej nazwa odnosiła się do I Brygady Legionów Polskich dowodzonej
przez Józefa Piłsudskiego. Metalowe
matryce podpisane: „Brygada” z nieznanymi dotąd czcionkami znaleziono kilka lat temu w magazynie
w starej Odlewni Czcionek w War-

szawie. Państwo Tryznowie, którzy
prowadzą Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi i mają jedną z największych na świecie kolekcji czcionek
zecerskich, kupując od Narodowej
Odlewni Czcionek ich zbiory, natknęli
się przypadkowo dwa lata temu na ten
projekt. Dziś nie sposób ustalić, dlaczego zamiast do książek i gazet „Brygada” trafiła do lamusa – i to prawie na
90 lat. Teraz dostanie drugie życie.
– Będzie używana w Kancelarii Prezydenta do przygotowania oficjalnych
pism – ogłosił Andrzej Duda.

3

100-LECIE

ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Chciałbym, żeby czcionka
„Brygada 1918” stała
się dla nas przedmiotem
dumy także na 100-lecie
odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Chciałbym, żebyśmy jej
używali.
prezydent Andrzej Duda

OD REDAKCJI
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ATLAS PLUS

klej odkształcalny S1 (2-10 mm)
www.atlas.2dkod.pl/473
Zeskanuj kod i dowiedz się
więcej o parametrach
technicznych, korzyściach
lub promocjach produktu

 do wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych, kamiennych,
szklanych, płyt kompozytowych i paneli
 do płytek wielkiego formatu > 1m2
 na trudne podłoża: płyty OSB i g-k, stare płytki, podłogi z desek,
powierzchnie metalowe i tworzywa sztuczne
 na tarasy, balkony i elewacje, do basenów i zbiorników technologicznych (również na wodę pitną)
 do obiektów budownictwa mieszkaniowego, handlowo-usługowego, budynków użyteczności publicznej i budownictwa
przemysłowego
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Technologia polimerowa
W recepturze kleju ATLAS PLUS zastosowano technologię polimerową. Dzięki
wysokiej zawartości redyspergowalnych żywic polimerowych, klej cementowy
uzyskuje unikalne właściwości, czyniące go produktem o najwyższych parametrach technicznych i eksploatacyjnych, gwarantując trwałość przez długie
lata. Obecność polimerów zapewnia uzyskanie wysokiej przyczepności każdej
okładziny do każdego podłoża, także do tzw. podłoży trudnych i krytycznych.
Dzięki przeplataniu się sieci polimerowej z siecią nieorganicznych wiązań hydratacyjnych cementu, klej uzyskuje wyjątkowe parametry.

25 kg
10 kg

Przeznaczenie
RODZAJE PRZYKLEJANYCH PŁYTEK
glazura

+

terakota

+

gres porcelanowy

+

gres laminowany

+

okładziny z kamienia naturalnego
(granit, marmur, trawertyn, sjenit, łupek, itp.)

wykonać test aplikacyjny*

klinkier

+

·
Mirosław
Kwiatkowski z Grupy ATLAS rozszyfrowuje
zapisy
w różnych Kartach technicznych produktów.
·
Wykorzystanie technologii polimerowej to następujące korzyści:
możliwość przyklejenia okładzin każdego typu, zarówno nasiąkliwych jak
i nienasiąkliwych - dzięki wysokiej przyczepności, zapewnionej wysoką zawartością żywicy polimerowej w recepturze kleju,
możliwość przyklejania płytek na tzw. trudnych podłożach, w tym płyty OSB,
g-k, stare płytki „okładzina na okładzinę” a także narażonych na duże i bardzo
duże obciążenia mechaniczne oraz termiczne - dzięki wysokiej odkształcalności,
wyjątkowa plastyczność i jednorodność masy – klej łatwo się urabia oraz doskonale rozprowadza po powierzchni - siły adhezji uniemożliwiają „zawijanie się”
kleju na pacę.

·

kamionka

+

mozaika szklana

wykonać test aplikacyjny*

płytki szklane, barwione, drukowane itp.

wykonać test aplikacyjny*
i sprawdzić zalecenia
producenta pytek

Zbrojenie włóknami

strukturalne zaprawy włóknami celulozowymi pomaga kompenso· Zbrojenie
wać naprężenia powstające na odkształcających się podłożach.
poprawiają retencję wody w zaprawie klejącej: ograniczają skutki gwał· Włókna
townego odciągania wody, zarówno na połączeniu z chłonnym podłożem,
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jak i z chłonną płytką oraz w strefie odparowania. W trakcie wiązania i wysychania
zaprawy klejącej (zwłaszcza nałożonej w maksymalnej grubości) włókna akumulują i transportują wodę, utrzymując jej jednakowy poziom w całej warstwie.

Właściwości

ATLAS PLUS produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości
spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących.
Jest wysokoelastyczny – odkształcalność S1 - dopuszczalne ugięcie utwardzonego kleju mieści się w przedziale od 2,5 do 5 mm (badanie według PN-EN 12002).
Posiada zwiększoną przyczepność – osiągana przyczepność do podłoża betonowego w normowych warunkach jest dwukrotnie wyższa od przyczepności
wymaganej wg normy PN-EN 12004.
Zakres grubości warstwy kleju (2-10 mm) pozwala na:
- cienkowarstwowe przyklejenie okładzin na równym podłożu,
- cienkowarstwowe przyklejanie okładzin na nierównym podłożu, poprzedzone
szpachlowaniem wyrównującym.
Wydłużony czas otwarty - umożliwia przyłożenie płytki do kleju nawet 30 minut od momentu naniesienia go na podłoże - można jednorazowo nanieść go
na większą powierzchnię i dzięki temu wydatnie skrócić czas pracy.
Obniżony spływ - pozwala przyklejać płytki „od góry” – właściwa konsystencja i grubość warstwy eliminują spływ kleju. Umożliwia to rozpoczęcie prac od góry ściany
i uniknięcie przyklejania docinanych płytek na jej eksponowanej powierzchni.
Uniwersalność stosowania – klej jest dedykowany do praktycznie wszystkich rodzajów okładzin, bez względu na wielkość płytek, na różnorodnych podłożach, w różnych
rodzajach obiektów, nawet przy wysokich obciążeniach eksploatacyjnych okładziny.
Rekomendowany do układania okładzin w zbiornikach wody pitnej, przemyśle
spożywczym, obiektach ochrony zdrowia, żłobkach, przedszkolach, itp.

+

mozaika ceramiczna

i sprawdzić zalecenia producenta płytek
płytki betonowe / z zaprawy cementowej

+

płyty kompozytowe

+

panele izolacyjne i dźwiękochłonne

+

MĘSKIE SPRAWY

*opis testu aplikacyjnego znajduje się w akapicie Ważne informacje dodatkowe

62 Profilaktyka i badania. Zdrowie mężczyzny
66 Quiz. Stulecie niepodległości

FORMATY PRZYKLEJANYCH ELEMENTÓW
mały i średni format płytek ( ≤ 0,1m²) i długość
dłuższego boku ≤ 40 cm

+

duży format płytek (≤ 0,25 m²)

+

wielki format płytek (> 0,25 m² )

+

płyty typu slim

+

RODZAJE OBIEKTÓW
budownictwo mieszkaniowe

+

obiekty użyteczności publicznej, oświatowe,
biurowe, służby zdrowia

+

budownictwo handlowe i usługowe

+

budynki kultu religijnego

+

budownictwo przemysłowe i garaże
wielopoziomowe

+

magazyny przemysłowe

+

budownictwo komunikacyjne

+

obiekty SPA

+

MOJA FIRMA
68 EKSPERT RADZI – Co nowego w prawie w 2019 roku?
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Konkurs z „ATLASEM fachowca” 3/2018
Lista laureatów opublikowana na www.atlasfachowca.pl  
Rozwiązanie konkursu: Podwójna moc

Zobaczcie, jak się szkoliliśmy i dyskutowaliśmy
na VI Zjeździe Certyfikowanych Fachowców ATLAS.

NAKŁAD: 60 000 EGZ.

REDAKCJA „ATLASA FACHOWCA”

KOLEGIUM MERYTORYCZNE:

REDAKTOR NACZELNA: ANNA DURAJSKA

WALDEMAR BOGUSZ, MARIUSZ GARECKI,
WŁODZIMIERZ KRYSIAK, KRZYSZTOF SZYSZKO,
RADOSŁAW KAFLOWSKI, SEBASTIAN CZERNIK,
PIOTR IDZIKOWSKI, TOMASZ RUSEK, MACIEJ ROKIEL

ZASTĘPCA: ANNA STOLAREK
ADRES: UL. KILIŃSKIEGO 2, 91-421 ŁÓDŹ
TELEFON: 42 631 89 28, 695 122 803
E-MAIL: REDAKCJA@ATLAS.COM.PL

ZDJĘCIA: SHUTTERSTOCK.COM, WIKIMEDIA COMMONS,
KONCERN ILUSTROWANY KURIER CODZIENNY
– ARCHIWUM ILUSTRACJI, NBP, MATERIAŁY PRASOWE
PROJEKT I REALIZACJA: WWW.AUDE.PL
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Gazeta dystrybuowana jest bezpłatnie wśród aktywnych użytkowników Programu Fachowiec
(przesyłających punkty) i portalu www.atlasfachowca.pl oraz uczestników szkoleń technologicznych ATLAS.
Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruki i wykorzystanie materiałów
wyłącznie za zgodą redakcji.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i materiałów promocyjnych.

Jeśli chcesz otrzymywać gazetę, zarejestruj się na portalu www.atlasfachowca.pl
lub w Programie Fachowiec albo zapisz się na szkolenia.

5

OD REDAKCJI

Kocham
Polskę
11 listopada 1918 r.
To szczególna data nie tylko dla Polski. Tego dnia dobiegła końca
trwająca od 1914 roku pierwsza wojna światowa i tego dnia w wagonie kolejowym ustawionym w lesie pod francuskim miastem
Compiègne podpisano rozejm między zwycięskimi sprzymierzonymi
siłami Francji, Rosji i Wielkiej Brytanii a przegranymi Niemcami.
Tego dnia również ważną decyzję podjęła Rada Regencyjna, jeden
z pierwszych ośrodków władzy na ziemiach polskich znajdujących się
od 123 lat pod zaborami. Przekazała ona władzę wojskową w ręce
Józefa Piłsudskiego, dowódcy Legionów Polskich, podporządkowując
jego rozkazom wszystkie polskie jednostki i tworząc w ten sposób
armię nowej, odrodzonej Rzeczypospolitej.

Choć nieraz mówię
o durnej Polsce, wymyślam
na Polskę i Polaków, to
przecież tylko Polsce służę
Józef Piłsudski
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ATLAS na 100-lecie
niepodległości

KAMIL STOCH:

Z dumą śpiewam
Mazurka Dąbrowskiego
Święto Niepodległości to bardzo ważne wydarzenie,
nie tylko dla mnie jako Polaka, ale również dla mnie
jako sportowca. Mam świadomość, że bardzo wiele
ludzi straciło życie, abyśmy byli wolnym narodem.
Dlatego zawsze staram się godnie reprezentować barwy Polski i z dumą śpiewać Mazurka Dąbrowskiego,
kiedy tylko mam ku temu okazję.
Urodziłem się w Polsce i tutaj się wychowałem.
Co prawda zobaczyłem i zwiedziłem mnóstwo
innych krajów, ale jakoś zawsze lubię wracać
do domu. Cieszę się, że jako naród zaczęliśmy
bardziej doceniać i dbać o to, co posiadamy.
Mamy wspaniałą, zróżnicowaną kulturę, bardzo dobrą kuchnię, a także piękne krajobrazy.
Bardzo lubię widok polskich flag, zwłaszcza
kiedy podczas zawodów można zobaczyć
ich tysiące w jednym miejscu. To pokazuje,
że Polacy potrafią się jednoczyć i wspólnie
tworzyć piękne momenty. Jako naród
mamy bardzo bogatą historię, z której
można czerpać inspirację oraz naukę.
I właśnie za to i jeszcze więcej
– kocham Polskę.

W zwiazku z obchodami
100-lecia odzyskania niepodległości, wprowadzając
limitowaną edycję opakowań – ZAPRAWY KLEJOWEJ
UELASTYCZNIONEJ ATLAS
oraz ATLAS PLUS – włączamy się do radosnego świętowania tego wyjątkowego
polskiego jubileuszu.
Z dumą odnosimy się
do naszej polskości, do naszej historii, symbolicznie
umieszczając biało-czerwone barwy na opakowaniach
naszych sztandarowych produktów. Oddając je w Wasze
ręce, chcemy zaznaczyć, jak
wiele znaczą dla nas nasze
wspólne wartości.
Świętujmy ten czas
razem!

NIEPODLEGLA.
GOV.PL
Serwis internetowy, w którym znajdziemy informacje o imprezach organizowanych w ramach obchodów
stulecia odzyskania niepodległości.
Wystarczy kliknąć w zaznaczone
na mapie miejsca, by wyświetlić datę
i informacje o konkretnym wydarzeniu, np. akcja „Niepodległa do hymnu” – w samo południe 11 listopada
w całej Polsce i w wielu miejscach
na świecie będziemy razem śpiewać
hymn państwowy.
Na stronie niepodlegla.gov.pl można
także się dowiedzieć, jak włączyć się
w obchody, jak na przykład dodać
własne wydarzenie do bazy imprez.
Stronę przygotowało Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po załadowaniu
strony wita nas
duży, wyglądający
na odręczny napis
„niepodległa”.
Zaczerpnięto go
z rękopisów Józefa
Piłsudskiego. Można
powiedzieć, że sam
Marszałek podpisał się
pod tym projektem.
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Kamil Stoch i ATLAS
Mistrzowie pracują razem!
W roli sponsora Kamila Stocha występujemy już
od 2015 roku! Nikt wtedy nie przypuszczał, że zostanie
on najbardziej utytułowanym polskim skoczkiem:
ma m.in. cztery medale olimpijskie, cztery Kryształowe
Kule i dwa zwycięstwa w Turnieju Czterech Skoczni.
Najważniejsze jednak jest to, że w kolejnych sezonach
będziemy z dumą wspierać naszego Mistrza!

W

sparcie Kamila Stocha przez cały
ten czas nie ograniczało się tylko
do wyeksponowania logo ATLAS
na kasku czy innych nakryciach głowy.
Od początku współpracy przykładaliśmy
wielką wagę do takich działań marketingowych, aby kibice, w tym skupieni wokół
marki ATLAS Certyfikowani Fachowcy,
mieli możliwość bliższego poznania naszego bohatera.

Poznaj Mistrza!
„Poznaj Mistrza” to akcja, której celem
była dobra zabawa. Kampania podzielona
na kilka etapów odbywała się podczas
Pucharu Świata 2015/2016.

Już pierwszy etap akcji, czyli wywiad
Marcina Prokopa z Kamilem Stochem,
pokazał, jak wielką sympatią wśród Polaków cieszy się skoczek z Zębu.
Film osiągał rekordowe wyniki oglądalności, a do dziś zgromadził niemal 50 000
wyświetleń. Kolejny etap, czyli wybór
kasku dla Kamila Stocha, w ramach akcji
KASKing, cieszył się równie wielkim zainteresowaniem.
Ostatecznie na nowym kasku Kamila,
z góralskim motywem parzenicy, znalazło się aż 4000 fotografii fanów. Kamil
Stoch oficjalnie wystąpił w nim podczas
zawodów Pucharu Świata w Zakopanem
w styczniu 2016 roku.

Z radością kibicujemy Mistrzowi i życzymy
8

#KASKDLAMISTRZA
W sezonie 2017/2018 również postanowiliśmy sprawić Kamilowi niespodziankę
i wspólnie z fachowcami i kibicami z całej
Polski przygotowaliśmy #KASKDLAMISTRZA. Druga odsłona akcji cieszyła się
jeszcze większym zainteresowaniem, które
najłatwiej opisać liczbami. Niemal 39 000
głosów oddanych na projekty kasków, ponad
16 500 głosów na zwycięski projekt i aż
12 300 zdjęć na kask przesłanych w ciągu siedmiu dni – to oficjalne wyniki akcji
#KASKDLAMISTRZA. Było tak gorąco, że
padły nam serwery! Dodając siedem filmów
promujących nasze działania, duże zainteresowanie mediów i efekt końcowy, możemy
być dumni, że na co dzień wspólnie z Wami
wspieramy Kamila Stocha!
Wspominając miniony sezon zimowy, trzymamy kciuki za kolejne zwycięstwa Kamila
Stocha. Wierzymy, że nadchodzące konkursy dostarczą wielkich sportowych emocji,
a Kamil będzie stawał na podium nie tylko
indywidualnie, ale także z drużyną.
Zapraszamy i zachęcamy do wspólnego
kibicowania.
Zakończeniem wspólnej kampanii marketingowej była sportowo-budowlana
rywalizacja – Mistrz Jest w Każdym z Nas.
Kamil Stoch musiał poradzić sobie w roli
wykonawcy budowlanego, a Certyfikowany Fachowiec Atlas i Mistrz Glazurnik  
Przemysław Dynak sprostać treningom
skoczka. Wszystkie zmagania mogliśmy
obejrzeć na filmach.

Mocny doping
Kibicowaliśmy Kamilowi Stochowi nie
tylko przed telewizorem, ale również
podczas wspólnych wyjazdów z fachowcami do Zakopanego i Wisły na zawody
Pucharu Świata w skokach narciarskich.
Dostarczyły one niezapomnianych emocji
i... mnóstwa wspólnych zdjęć!
Razem kibicowaliśmy, dmuchaliśmy
pod narty, a przede wszystkim
gorąco dopingowaliśmy nie tylko
Kamila, ale i wszystkich zawodników.

NASZA BIAŁO-CZERWONA
Połączenie bieli i czerwieni jako polskie barwy narodowe ustanowiono
na Sejmie w 1831 roku.
Biało-czerwoną flagę przyjął również Sejm w 1919 roku, kilka miesięcy po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości.

SYMBOLIKA KOLORÓW
Czerwień według heraldyki, czyli nauki zajmującej się badaniem herbów,
jest symbolem ognia i krwi, a z cnót
oznacza odwagę i waleczność.
Koloru białego używa się jako reprezentację srebra. Oznacza on także
wodę, a w zakresie wartości duchowych – czystość i niepokalanie.

ROZMIARY FLAGI

Najważniejsze
wydarzenia sezonu
skoków narciarskich
2018/2019

Obowiązująca flaga Rzeczypospolitej
Polskiej jest prostokątem o proporcjach 5:8 podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony.

17 – 18 listopada

Kolory tworzące polską flagę zostaną
wkrótce odświeżone. Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
chce poprawić zapisy w ustawie,
nadając czerwieni głębszą barwę,
a bieli – idealny, czysty poblask.
Chodzi o to, by narodowe barwy
prezentowały się lepiej i były dokładniej odwzorowane na płótnie oraz
w druku. Trwają prace nad nowelizacją prawa.

Puchar Świata – Wisła – rozpoczęcie
sezonu

30 grudnia – 6 stycznia
Turniej Czterech Skoczni

19 – 20 stycznia

Puchar Świata – Zakopane

22 – 24 marca

Planica – zakończenie sezonu

ZMIANY

2.05

2 maja obchodzimy Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej.

mu dalekich lotów
9
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Grunt to do

KRZYSZTOF
SZYSZKO
Grupa ATLAS

PRZEMYSŁAW
ŚWIERCZ
Grupa ATLAS

Gruntowanie jest istotnym procesem
przygotowania podłoża przed aplikacją
kolejnych produktów. Pominięcie
gruntowania, wykonanie tych prac
nieodpowiednim produktem lub
w nienależyty sposób mogą zdecydować
o niepowodzeniu całości prac.

P

reparaty gruntujące zwiększają przyczepność następnych warstw do
podłoża, wzmacniają je, ograniczają
i ujednolicają chłonność, innymi słowy
wpływają na trwałość i jakość wykończenia.
W zależności od pełnionej funkcji preparaty gruntujące można podzielić na wiele
typów. Na przykład najbardziej popularne
na rynku grunty wodorozcieńczalne mogą
istotnie różnić się pomiędzy sobą rodzajem
i zawartością żywic. To będzie w głównej
mierze decydowało, w jakim stopniu skuteczne będzie wzmocnienie słabych podłoży,
jaka będzie skuteczna głębokość takiego  
wzmocnienia, jak szybko będzie można
przystąpić do dalszych prac.

Preparaty gruntujące po nałożeniu
mogą:
22 wnikać w podłoże, wzmacniając je powierzchniowo i strukturalnie,
22 wnikać w podłoże i jednocześnie tworzyć
na gruntowanej powierzchni cienki film
ograniczający chłonność,
22 tworzyć błonę, a dzięki zawartości kruszywa poprawiać tzw. adhezję mechaniczną
– przyczepność aplikowanych w następnej
kolejności produktów do podłoża.
Jakie są podstawowe zasady doboru
preparatów gruntujących:
22 podłoża słabe (np. tynki tradycyjne,
chłonne powłoki malarskie i warstwy

ULTRAGRUNT, szybkoschnący
grunt na podłoża krytyczne

!

WŁAŚCIWOŚCI
 Szybkoschnący – klejenie
płytek, wylewanie podkładów już po 4 godzinach

 Wysoka przyczepność

do podłoża nienasiąkliwego
– np. gładki beton 1,0 MPa

 Do wewnątrz i na
zewnątrz budynków
D
 o zastosowań
w temperaturze

5–35°C

Zużycie 0,3 kg/m2

CENA CENNIKOWA
NETTO (5 KG)

10

75 zł

szpachlowe): należy zagruntować preparatami, które wnikają w podłoże. Na silnie
nasiąkliwe podłoża (np. bloczki betonowe)
nanosimy grunt dwu-, trzykrotnie. Nanoszenie tzw. mokre na mokre zwiększa
głębokość penetracji. Nanoszenie drugiej
warstwy na już wyschniętą pierwszą
wzmacnia powierzchnię podłoża;
22 podłoża pod posadzki wymagają użycia
preparatów gruntujących, z reguły koncentratów. Wnikając w podłoże, skutecznie
zamykają przy tym pory powierzchniowe.
Zabezpieczy nas to np. przed powstawaniem tzw. kraterów w cienkowarstwowych
podkładach samopoziomujących;
22 podłoża nienasiąkliwe lub o niskiej
nasiąkliwości, takie jak lastryko, płytka
ceramiczna lub kamienna, szlifowany
beton, beton szalunkowy itp., wymagają
gruntów błonotwórczych o bardzo silnej przyczepności do gładkich podłoży.
Poza tym wysoką przyczepność warstw
wierzchnich zapewnia kruszywo kwarcowe zawarte w produkcie. Zatopione
w błonie ziarna kruszywa zwiększają
powierzchnię styku pomiędzy podłożem
a następną warstwą, istotnie podwyższając wytrzymałość takiego połączenia.

Co i jak gruntować?
Gruntowanie w codziennej praktyce budowlanej przy pracach wykończeniowych jest
w zdecydowanej większości przypadków

bry grunt
zabiegiem koniecznym. Co i jak należy
gruntować? Jak sami się przekonujemy,
dzisiejsze standardy prac, wymagania produktowe, niekonwencjonalne rozwiązania
wymagają użycia większej gamy środków
gruntujących, przeznaczonych do różnego
typu robót. ATLAS stale rozbudowuje
ofertę gruntów, przystosowując ją do coraz
nowszych potrzeb wykonawczych.
Obecnie oferowane na rynku produkty
sklasyfikowane są w dwóch kategoriach.

Wodorozcieńczalne
grunty penetrujące
(kategoria „A”)
Głównym składnikiem gruntów penetrujących są dyspersje żywic. O skuteczności
tego rodzaju gruntu decyduje rodzaj
i ilość zastosowanej żywicy. Zadaniem
gruntów penetrujących jest wzmocnienie
powierzchniowe podłoża oraz zredukowanie i wyrównanie chłonności na zagruntowanej powierzchni.
Grunty penetrujące stosowane są do nasiąkliwych podłoży mineralnych. W ofercie
ATLAS ten rodzaj gruntu reprezentują

ATLAS Uni-Grunt i ATLAS Uni-Grunt Plus.
Ten drugi dzięki zastosowaniu żywicy drobnocząsteczkowej jest gruntem zalecanym
do mniej chłonnych podłoży mineralnych.

CZĘŚĆ 1.

Grunty powłokowe
do podłoży trudnych
(kategoria „B”)
Grunty powłokowe pełnią w praktyce
funkcję warstwy sczepnej. Jej rolą jest
zwiększenie przyczepności i wytrzymałości
na odrywanie między dwoma różnymi
materiałami. Tworzy on na podłożu warstwę, która po wyschnięciu bardzo mocno
przylega do nienasiąkliwego, gładkiego
podłoża. Regułą jest stosowanie w gruntach powłokowych kruszywa kwarcowego
o różnych frakcjach. Dzięki obecności
kruszywa zwiększa się zdecydowanie
powierzchnia styku podłoża i aplikowanego produktu (np. gładzi lub podkładu
podłogowego), a tym samym przyczepność. Ze względu na właściwości i zakres
zastosowań grunty powłokowe obecne
na rynku dzielą się na dwie umowne
kategorie.

Tab. 1. Typy podłoży krytycznych i przykłady
Typy podłoży krytycznych

DROGA DO
NIEPODLEGŁOŚCI

Przykładowe podłoża

Podłoża mineralne nienasiąkliwe

Posadzki betonowe zatarte na gładko
i powierzchniowo utwardzone. Monolityczne
elementy betonowe formowane w szalunkach.
Żelbetowe elementy prefabrykowane.

Podłoża gładkie i szkliwione

Istniejące posadzki lastryko.
Posadzki z płyt kamiennych.
Okładziny ścienne ceramiczne.
Podłoża metalowe.
Podłoża z tworzyw sztucznych.

Podłoża o słabej nasiąkliwości
i przyczepności

Nieszlifowane płyty OSB.
Posadzki drewniane lakierowane.
Lamperie olejne.
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Zanim w 1914 roku wybuchła wojna,
Józef Piłsudski szkolił przyszłych
żołnierzy polskich. Zakładał organizacje paramilitarne, związki strzeleckie, w których młodzież
uczyła się posługiwania bronią.
Już w pierwszych dniach wojny,
6 sierpnia, Piłsudski na czele swojej
I Kompanii Kadrowej przekroczył
granicę zaboru rosyjskiego i zajął
Kielce, pokazując, że polscy żołnierze potrafią walczyć i będą walczyć
za Polskę.
Wkrótce za zgodą zaborcy austriackiego zaczęto formować Legiony
Polskie, a po stronie rosyjskiej
– o wiele mniejszy, ale złożony również z Polaków – Legion Puławski.
Obie formacje walczyły na froncie
wschodnim, początkowo po dwóch
stronach frontu.

1914

28 lipca 1914 wybuchła I wojna
światowa.
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Do tej kategorii zaliczamy grunty przeznaczone do zwiększenia przyczepności na gładkich
podłożach, takich jak płyty g-k, zatarte
na gładko tynki cementowo-wapienne, płyty
Pro-Monta, powierzchnie ścian murowanych
z betonu komórkowego lub pustaków silikatowych. Ten rodzaj gruntu powłokowego
znajduje zastosowanie przy układaniu tynków
dyspersyjnych (np. ATLAS Tynk Silikonowy,
ATLAS DEKO M) i gładzi gipsowych. W ofercie ATLASA ten rodzaj gruntu reprezentują
Gruntoplast i Cerplast; ten drugi stanowi
składnik systemów dociepleń.

Kategoria  „B2”
Druga kategoria gruntów powłokowych
przeznaczona jest do tzw. krytycznych
podłoży. To m.in. nieszlifowane płyty OSB,
podłogi drewniane lakierowane, beton monolityczny itp. Jeżeli chcemy na nich z sukcesem wykonywać okładziny ceramiczne
lub kamienne albo też wylewać posadzki
samopoziomujące, powinniśmy stosować
produkty z tej właśnie kategorii. W tabeli  1.
wymienione są typy podłoży krytycznych
wraz z podaniem przykładów.
Te dwie kategorie gruntów powłokowych  
„B1” i „B2”, różnią się pomiędzy sobą m.in.
rodzajem i ilością żywicy, która głównie
odpowiada za przyczepność pomiędzy
warstwami różnych materiałów, ale również
za szybkość wiązania, oraz frakcją wypełniacza kwarcowego, odpowiedzialnego
za rozwinięcie powierzchni i siłę połączenia.
W gruntach na podłoża krytyczne jest prawie
100% więcej dyspersji żywicy niż w gruntach
kategorii „B1”, co tłumaczy różnice cenowe
pomiędzy nimi.
Przykładem gruntu w kategorii „B2” w ATLAS
jest ATLAS Ultragrunt, którego zakres zastosowań jest zgodny z tabelą 1. Ultragrunt
ma dodatkową istotną właściwość – jest produktem szybkoschnącym: już po 4 godzinach
od aplikacji można na nim układać kolejną
warstwę. Zróżnicowana frakcja użytych
kruszyw w Ultragruncie zapewnia znaczne
zwiększenie „powierzchni styku”, dzięki
czemu uzyskujemy ekstremalnie wysoką
przyczepność przy optymalnym zużyciu,
tj. 0,3 kg/mkw.
To, jak działa Ultragrunt, sprawdziliśmy,
wykonując wiele testów.

1

TESTUJEMY!

TEST 1.

Klejenie płytek
ceramicznych
na płycie OSB
– niegruntowanej
i zagruntowanej
Ultragruntem

Jak działa

NIEZAGRUNTOWANA PŁYTA OSB
Widoczne ślady
po przyklejonych płytkach
ceramicznych
klejem klasy C2TE
S1 – zerwanie
nastąpiło na połączeniu kleju
i płyty OSB. Klej
nie miał należytej
przyczepności
do powierzchni
OSB, powierzchnia płyty OSB nie
została uszkodzona.

WYNIKI 

250

Przyczepność kleju

C2 TE S1 do powierzchni płyty
OSB w przypadku zastosowania
Ultragruntu jest prawie

dwukrotnie wyższa

Na rysunku pokazano wyniki liczbowe
przyczepności dwóch układów klejenia
płytek ceramicznych:
a) płyta OSB i klej C2TE S1
b) płyta OSB, Ultragrunt, klej C2TE S1

2
TEST 2.
Wylewanie
Atlas SMS 30
na lastryko

a) niegruntowane
b) niegruntowane,
ale szlifowane
c) gruntowane
Ultragruntem

12

200
Przyczepność (%)

Kategoria „B1”

150
100
50
0
OSB/klej C2TE S1

WYNIKI Przyczepność samopoziomującej posadzki  SMS 30 do krytycznego
podłoża – lastryko – w przypadku zastoPowierzchnia
z lastryko
w każdym
z przypadków
została
odtłuszczona.
Na rysunku
pokazano wartości
przyczepności
SMS 30 do podłoża
z lastryka
przygotowanego
w trzech
wariantach

Przyczepność (MPa)

TEMAT NUMERU

1,25
1
0,75
0,5
0,25
0

3
ULTRAGRUNT

Ultragrunt

TEMAT NUMERU

TEST 3.

PŁYTA OSB ZAGRUNTOWANA ULTRAGRUNTEM
Widoczne uszkodzenia
płyty OSB wcześniej
zagruntowanej Ultragruntem. Powierzchnia płyty OSB została
uszkodzona przy
odrywaniu płytek
ceramicznych.

Próba oddziaływania wody na Ultragrunt
i na grunt konkurencji
WYNIKI Efekt rozmiękania gruntu

Na fotografiach pokazano dwie powierzchnie
płyty szklanej. Na górnej – zagruntowana
Ultragruntem, na dolnej – zagruntowana
gruntem konkurencji.
Na obie powierzchnie wylano 100 ml wody.
Po 2 godzinach na części zagruntowanej
Ultragruntem woda utrzymywała się,
tworząc menisk wypukły, po przechyleniu
płyty spłynęła swobodnie. Na płycie
szklanej gruntowanej produktem
konkurencji po spłynięciu wody łatwo
można było go usunąć – przy pocieraniu
palcem.

Przyczepność
kleju do
powierzchni
gruntowanej
Ultragruntem
była
wyższa niż
wytrzymałość
płyty OSB
na rozerwanie.

Powierzchnia
Ultragruntu
po próbie
zdrapania
w miejscu
zalegania wody
pozostała
nienaruszona.

OSB/ULTRAGRUNT C2TE S1

ULTRAGRUNT

sowania Ultragruntu wyniosła 1,20 MPa. To
ponad dwukrotnie więcej od przyczepności
zapewniającej bezpieczeństwo (0,5 MPa)
Minimalna
przyczepność
zapewniająca
bezpieczeństwo
eksploatacji
(0,5 MPa)

KONKURENCJA

lastryko
SMS 30
lastryko
szlifowane
SMS 30

Miejsce   
po usunięciu
gruntu
konkurencji
(przetarcie
palcem).

lastryko
Ultragrunt
SMS 30
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TEMAT NUMERU
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PRZYKŁADY

Zastosowanie Ultragruntu
na podłożach krytycznych

1

PRZYKŁAD 1. Płyta OSB

Budynek o konstrukcji
drewnianej, szkieletowej:
adaptacja pomieszczenia
na poddaszu
z przeznaczeniem na pokój
kąpielowy, wykończenie
powierzchni – ściany
i podłoga: okładzina
ceramiczna.
W adaptowanym pomieszczeniu, które
pełniło przez wiele lat funkcję składu, ściany murowane tynkowane, na jego części
jest dach skośny. Przestrzenie pomiędzy
krokwiami ocieplone wełną mineralną
o grubości 20 cm, na policzkach krokwi
ułożona była folia paroszczelna.
W zamyśle właściciela powierzchnia miała
być wykończona surowo, industrialnie:
posadzka z wielkoformatowych płyt gresowych o wyglądzie betonu, ściany i skos

Co sądzą
o Ultragruncie
wykonawcy

sufitu wykończone tynkiem mineralnym
o fakturze betonu.
Ponieważ inwestor miał już płyty OSB
o grubości 12 mm, zdecydowano się wykonać obudowy podłogi i sufitu na skosie
z tego materiału. Na legarach umocowano
w dwóch warstwach płyty OSB o grubości 12 mm, układając je prostopadle
względem siebie z przesunięciem złączy.
Płyta OSB to typowy przykład podłoża
krytycznego o bardzo nikłej przyczepności. Dlatego jako warstwę kontaktową
zastosowano ATLAS Ultragrunt. Na tak
przygotowanej powierzchni ułożono
izolację przeciwwodną z ATLAS Woder E,
stosując na złączach płyt Taśmę Uszczelniającą ATLAS.
Na skosie sufitu dla pewności wykonano
kolejną warstwę paroizolacji z folii PE,
a następnie do spodu krokwi zamocowano na sztywno poszycie z płyt OSB.
Aby uniknąć ewentualnych niespodzianek
w przyszłości, postanowiono na po-

DARIUSZ SOŁTYSEK
Zarąbisty ten nowy Ultragrunt ATLAS,
w końcu jest porządny środek gruntujący!

ZBYSZEK FLOS
Ja też myślałem, że ATLAS mnie już niczym nie zaskoczy,
a jednak wypuścił Ultragrunt – coś zajefajnego.

DAWID CIEMCIOCH
Ultragrunt ATLAS to ciekawy produkt. Kolor żółty, intensywny,
więc widać, gdzie się nałożyło. Mniej drażniący zapach od Cerplasta.
Żelowa konsystencja, więc piasek kwarcowy nie opada na spód.
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polecam
Podkładowa masa
tynkarska, ATLAS
Cerplast
22Zapewnia

idealną
przyczepność

22Wyrównuje

podłoża

22Wzmacnia
22Redukuje

kolorystykę

podłoża

chłonność

22Ułatwia

nakładanie
i fakturowanie

22Zużycie

0,3 kg masy na 1 m²

22Dostępny

w kilku kolorach

* Cena cennikowa

netto może różnić
się od ceny na
półce (brutto) ze
względu na rabaty,
upusty i VAT.

NETTO*

Cena
cennikowa:

119,50 zł

(25 kg)

wierzchni płyt OSB wykonać warstwę
zbrojącą jak w klasycznym systemie ETICS
– z kleju ATLAS Stopter K-20 na siatce
ATLAS 150. Dopiero na tak przygotowanym podłożu miał być wykonany tynk
cementowy. Ale tu również pozostawała
do rozstrzygnięcia kwestia przygotowania
podłoża z płyt OSB, aby zapewnić jak
największą przyczepność warstw wykończeniowych do tego typu podkładu. Bez
jakiegokolwiek przygotowania płyt OSB,
w tym bez szlifowania, przy użyciu pędzla
naniesiono ATLAS Ultragrunt. Kolejne
czynności obejmowały wykonanie warstwy
zbrojącej, zagruntowanie jej gruntem
ATLAS Cerplast , nałożenie w dwóch
cyklach tynku mineralnego ATLAS Cermit
BA-M. Po kilku dniach pozostała już tylko
impregnacja powierzchni.

polecam

polecam
Wysokoelastyczny odkształcalny
klej żelowy typu C2TE S1
ATLAS Ultra Geoflex
22Do

każdego rodzaju i formatu płytek, w tym ceramicznych, kamiennych i szklanych

22Na

wyjątkowo
trudne podłoża, m.in. na stare
płytki, lastryko,
płyty g-k, OSB
i hydroizolacje

22Do

zastosowania w temperaturze do 30°C

22Zwiększa

przyczepność
do podłoża

22Aplikacja

pędzlem, wałkiem
i natryskowo

2
Cena
cennikowa:

Punkty
w Programie
Fachowiec:

kleje, tynki,
gładzie, farby

i wyrównuje
chłonność podłoży

22Brak

netto może różnić się od ceny
na półce (brutto)
ze względu
na rabaty,
upusty i VAT.

22Pod

22Zmniejsza

zakres
zastosowań, m.in.
na ogrzewanie
podłogowe, tarasy
i do basenów

*C
 ena cennikowa

CZĘŚĆ 2.

22Szybkoschnący

22Najszerszy

spływu nawet
przy megaformatach

DROGA DO
NIEPODLEGŁOŚCI

Szybkoschnąca
emulsja
gruntująca
ATLAS
Uni-Grunt

NETTO*

56,12 zł
(25 kg)

8 pkt

(25 kg)

PRZYKŁAD 2. Beton

Nowo
realizowana galeria handlowa:
wykończenie ewakuacyjnych
klatek schodowych, wykończenie powierzchni – beton monolityczny, miejscowo
płytki wielkoformatowe  
(format: 324 x 162 cm).
Konstrukcja klatek schodowych: ściany
boczne, podesty, spoczniki i biegi schodowe – beton monolityczny w szalunkach
stalowych. Ściany poprzeczne na poziomie
spocznika i podestu: wypełnienie – bloczki
z betonu komórkowego. Płytki wielkoformatowe do przyklejenia na ściankach z betonu
komórkowego oraz częściowo – na bocznych ścianach – na betonie. Powierzchnia
betonu wylewana w szalunkach stalowych
cechuje się zawsze dużą gładkością, szczelnością – zatem słabą przyczepnością. Wymagała ona przeszlifowania, w tym zdjęcia
nadlewek na połączeniach poszczególnych

*C
 ena cennikowa

netto może różnić się od ceny
na półce (brutto)
ze względu
na rabaty,
upusty i VAT.

NETTO*

Cena
cennikowa:
Punkty
w Programie
Fachowiec:

53,89 zł
(10 kg)

7 pkt

(10 kg)

płyt szalunkowych, fazowania obrzeży
stopni schodowych. Ściany z betonu komórkowego były dwukrotnie gruntowane
wodorozcieńczalnym gruntem głęboko
penetrującym   ATLAS Uni-Grunt  . Beton
po przeszlifowaniu i odpyleniu został zagruntowany ATLAS Ultragrunt w pasie, na którym
przewidziano ułożenie płytek wielkoformatowych. Płytki były klejone na kleju żelowym
ATLAS Ultra Geoflex  . Przy tak dużym formacie, kiedy dużo czasu zajmuje nałożenie
kleju na płytkę o powierzchni 5 m2, potrzeba
czasu na przetransportowanie tak dużej
i ciężkiej (ciężar płytki i kleju) płytki, niezwykle
istotny staje się czas otwarty.
Technologia żelowa (woda zarobowa jest
zakumulowana w zaprawie w formie żelu
krzemianowego) jest przewidziana m.in.
właśnie do takich zastosowań. Płytki transportowano, pozycjonowano i przyklejano
przy użyciu sztywnej ramy. Czynności te
wykonywali aż czterej pracownicy. Przeszlifowane powierzchnie betonu monolitycznego
zaimpregnowano.
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Legiony Polskie zapisały chwalebną kartę wojskową w czasie
wojny. Wykazały się między innymi
w czasie słynnej szarży pod Rokitną w 1915 roku, przeprowadzonej
na wojska rosyjskie, czy podczas
bitwy z Rosjanami pod Kostiuchnówką w 1916 roku. Ale kiedy Józef
Piłsudski zrozumiał, że zaborca
austriacki nie planuje odbudowy
państwa polskiego, a myśli tylko
o wykorzystaniu Polaków jako
żołnierzy, wraz z wiernymi żołnierzami wypowiedział mu posłuszeństwo i został aresztowany. Dzięki
temu, kiedy wojna w 1918 roku
dobiegła końca, Legiony Polskie
nie znalazły się po stronie państw
przegranych, a ich Komendant
mógł przystąpić do budowy regularnej narodowej armii i niepodległego państwa polskiego.

1918

11 listopada 1918 – tego dnia
zakończyła się I wojna światowa.

100-LECIE

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

PORADNIK WYKONAWCY

ADAM
BENEDYKCZAK
wykonawca
z wieloletnim
doświadczeniem

W

Trudne podłoża
- jak przygotować
je do malowania
Profesjonalny efekt malowania zależy nie tylko od rodzaju
i właściwości wybranego produktu kolorystycznego,
ale w równej mierze od odpowiedniego przygotowania podłoża.
Nasz przewodnik podpowie, jak prawidłowo sprawdzić i przygotować
różne rodzaje podłoża do właściwego malowania.

codziennej pracy często bagatelizujemy prace przygotowawcze,
używając niezalecanych, a pozornie
przyśpieszających pracę rozwiązań tech-

nologicznych. Takim przykładem może być
mieszanie gruntu z tanią farbą emulsyjną. Odpowiednie przygotowanie podłoża
to podstawa powodzenia dalszych prac.

Błędy na tym etapie powodują problemy
z aplikacją, z uzyskaniem jednolitej powłoki
malarskiej. Mogą także wpłynąć na trwałość
powłoki w trakcie użytkowania.

Rodzaj podłoża: Płyty gipsowo-kartonowe
Co należy sprawdzić?
Do decyzji wykonawcy zostawiamy stopień przygotowania płyt g-k do malowania. Wynika to z tego,
że wykonawcy mają różne przyzwyczajenia i preferencje. Niektórzy wykonują tylko niezbędne
łączenia szczelin pomiędzy płytami, inni zaś nakładają na całą powierzchnię płyt warstwę gładzi.
W obu przypadkach przygotowanie do malowania
ma ujednolicić chłonność płyt oraz ich fakturę
w porównaniu z miejscami występowania łączeń
między nimi. Równość całej powierzchni, gładkość

i jej jednolitość, obecność ewentualnych mikrorys
w miejscu łączeń płyt podlegają bezwzględnie
dokładnemu sprawdzeniu. W razie konieczności
napraw wszystkie prace należy wykonać przed
warstwą gruntującą. Od niedawna zauważalnym
problemem staje się jakość wykonania powierzchni
samej płyty. Niekiedy różne partie produkcyjne różnią się pomiędzy sobą jakością papieru,
co przekłada się bezpośrednio na zróżnicowany
stopień ich chłonności lub odcień.

Jak przygotować płyty g-k do malowania?
Jeżeli gruntowane mają być płyty, gdzie łączono
tylko spojenia, najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest użycie Farby Podkładowej ATLAS.
Nakładana w jednej warstwie może nie dać tak
równej kolorystyki jak farby nawierzchniowe, jednakże jej zastosowanie ma na celu przygotowanie
mocnego podłoża pod farby nawierzchniowe
i kolejne malowanie farbą białą lub kolorową
wyrówna optycznie powierzchnię.
Przy gruntowaniu płyt pokrytych w całości war-
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stwą gładzi lub tynku należy wykonać czynności
opisane powyżej, czyli zagruntować preparatem
gruntującym, np. ATLAS OptiGrunt/Uni-Grunt.
Ze względu na swoją elastyczność zalecamy
użycie kolejnej warstwy podkładowej w postaci
farby gruntującej. Zastosowanie pełnego systemu,
czyli: płyta g-k – grunt – farba podkładowa – farba
nawierzchniowa, zapewni długoletnią trwałość
wymalowania oraz wzmocni podłoże pod wiele
kolejnych warstw farby nawierzchniowej.

Rodzaj podłoża: Tynki cementowe,
tynki cementowo-wapienne itp.
Co należy sprawdzić?
W przypadku podłoży tradycyjnych trzeba
sprawdzić równość powierzchni, spoistość
wyprawy i poziom jej chropowatości, obecność rys skurczowych oraz wilgotność.
Tynki cementowo-wapienne lub podobne
różnią się od struktury gładzi. Warto pamiętać, że wszelkie naprawy i uzupełnienia
należy wykonać wcześniej, tak aby zdążyły
wyschnąć. Zaleca się utrzymanie 3–4-tygodniowej przerwy technologicznej pomiędzy
aplikacją tynku a nałożeniem farby. Czas
ten zależy od grubości wyprawy tynkarskiej
i warunków, w jakich zachodzi proces wią-

zania i odparowania wilgoci. W przypadku
tynków tradycyjnych poziom chropowatości
podłoża jest z reguły znacznie wyższy niż
w przypadku gładzi. Farby podkładowe czy
nawierzchniowe nie są w stanie wypełnić
przestrzeni międzyziarnowych i ujednolicić
wyglądu chropowatej powierzchni. Zazwyczaj przy standardowej aplikacji przyjmuje
się, że grubość malowanej powłoki po wyschnięciu wynosi 50–70 µm. Tak cienka powłoka malarska odwzorowuje powierzchnię
chropowatego tynku. Na tym etapie należy
rozważyć aplikację gładzi lub pozostawienie

powierzchni w stanie zastanym. W przypadku wykonywania lokalnych napraw, gdy
powierzchnie naprawiane różnią się znacznie
chropowatością od „starego” tynku, nałożenie gładzi staje się obowiązkowe.
Przy oględzinach podłoży z zapraw tradycyjnych trzeba też ocenić występowanie drobnych rys o charakterze skurczowym. Cienka
powłoka malarska może ich nie pokryć trwale.
Aby wyeliminować zagrożenie pojawienia się
na powłoce malarskiej siatki mikrospękań,
powierzchnię tynku należy przeszpachlować
gładzią cementową ATLAS Rekord.

oferta

Jak przygotować powierzchnię
tynków do malowania?
Po wykonaniu wszystkich niezbędnych poprawek i wyschnięciu podłoża całą powierzchnię należy zagruntować
tak jak w przypadku gładzi gipsowych. Jeżeli chcemy
dodatkowo ujednolicić kolor podłoża (np. w przypadku
wykonywania miejscowych napraw wyprawy tynkarskiej),
należy zastosować Farbę Podkładową ATLAS . Zastępuje ona jednocześnie gruntowanie podłoża na bazie
tradycyjnych preparatów, np. typu ATLAS Uni-Grunt.

Biała akrylowa wewnętrzna
Farba Podkładowa ATLAS
22Wyrównuje
22Poprawia

i krycie

NETTO*

chłonność podłoża

56,22 zł

Cena
cennikowa: (10

przyczepność

Punkty
w Programie
Fachowiec:

22Poprawia

wydajność farb
nawierzchniowych

22Elastyczna

– przenosi
mikrospękania

l)

8 pkt
(10 l)

*C
 ena cennikowa netto może różnić się od ceny na półce
(brutto) ze względu na rabaty, upusty i VAT.

Rodzaj podłoża: Powierzchnie
zabrudzone/zalane, zatłuszczone
Co należy sprawdzić?
Należy ocenić stopień zabrudzenia i przyczepności powłoki. Często mocno zabrudzone
powierzchnie są w budynkach użyteczności
publicznej, ale nie tylko. Może to być też
domowa kuchnia lub zalany sufit. Przy

UWAGA!
Nie zalecamy stosowania zamienników farb do izolacji, np. zwykłych farb
olejnych, do których farba nawierzchniowa może się nie przyczepić. Farby
białe tego typu mogą także po czasie
lub pod wpływem np. wilgoci przebarwić się na żółty odcień, tworząc
dodatkową i widoczną plamę.

zalanych podłożach należy się upewnić,
czy zostało zlikwidowane źródło przecieku
i dopiero usuwać skutki zalania. Zalanie na
pewno spowoduje uszkodzenie powłoki,
którą trzeba będzie usunąć i uzupełnić.

Jak przygotować podłoże do malowania?
Zabrudzenia należy zmyć za pomocą detergentów. Dostępna jest szeroka gama
środków do odtłuszczania powierzchni,
które mogą się okazać dużo skuteczniejsze
od wody z detergentem. Operację zmywania,
szczególnie przy bardzo zatłuszczonych powierzchniach, należy powtórzyć, usuwając jak
najwięcej tłuszczu i innych zabrudzeń. Przed
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nałożeniem farby nawierzchniowej całość
powinno się przemalować dowolną farbą
do izolacji plam. Pozwoli to na ujednolicenie
powierzchni i zapewni właściwą przyczepność. Przy zalaniach należy zlikwidować
wykwity i – jeżeli to możliwe – usunąć zalaną
warstwę. Jeżeli nie ma problemu z przyczepnością, trzeba użyć farby do izolacji plam.

PORADNIK WYKONAWCY

Rodzaj podłoża: Gładzie polimerowe
Co należy sprawdzić?
Gładzie polimerowe, na przykład
ATLAS Gips Rapid , różnią się od gładzi mineralnych przede wszystkim zawartością spoiw, co powoduje niższą
nasiąkliwość. Przy nakładaniu mechanicznym ważna jest ocena stopnia ich
napowietrzenia, gdyż podczas szlifowania pęcherzyki zawarte w strukturze gładzi będą otwierane – mogą
utworzyć się kratery, które trudno
będzie wyrównać farbą nawierzchniową. Żeby uniknąć napowietrzenia
gładzi, należy mieszać ją mechanicznie
mieszarką wolnoobrotową ze specjalnym mieszadłem do gipsu. Bardzo
ważne jest właściwe przygotowanie
podłoża pod gładź. Przy malowaniu
renowacyjnym, gdy na powłoce leży
już kilka warstw farby, może dojść

do powstawania pęcherzy, które
w pierwszej chwili przypominają napowietrzoną farbę – jest to mylące, ponieważ najczęściej odspaja się warstwa
gładzi od głębszych warstw tynku.
Jeśli pojawią się takie przypadki, należy rozważyć potrzebę całkowitego
usunięcia starych powłok malarskich,
ponieważ nie ma pewności, że po
naprawie podłoża nie pojawią się
nowe odspojenia. Pewnym rozwiązaniem praktycznym problemu, niedającym jednak 100% gwarancji, jest
rozcieńczenie farby nawierzchniowej
i pomalowanie powierzchni. Dotyczy
to zwłaszcza farb lateksowych, które
przy dużej zawartości dyspersji mogą
dodatkowo odciągać gładź od powierzchni, ujawniając „słabe miejsca”.

oferta
Gotowa gładź
polimerowa
ATLAS Gips Rapid
22Optymalnie

dobrana
twardość

22Śnieżnobiały

kolor

22Bardzo

drobne
uziarnienie

NETTO*

22Nakładanie

ręczne
i mechaniczne

Cena
cennikowa:
Punkty
w Programie
Fachowiec:

22Możliwość

uzyskania
cienkiej
warstwy

52,14 zł
(28 kg)

8 pkt

(28 kg)

*C
 ena cennikowa netto może różnić się
od ceny na półce (brutto) ze względu
na rabaty, upusty i VAT.

Jak przygotować podłoże z gładzi
polimerowej do malowania?
Powierzchnia gładzi powinna być
jednolita, bez smug, pęcherzy czy
niedoszlifowanych miejsc. Można
także zaaplikować bezpośrednio

na powierzchnię gładzi warstwę Farby
Podkładowej ATLAS. Następnie wykonać miejscowe zaprawki tą samą
gładzią i po wyschnięciu i przeszlifowaniu uzupełnić naprawiane miejsca
warstwą Farby Podkładowej. Farba
Podkładowa ma właściwości lekko
wypełniające, dlatego też ujednolici
powierzchnię z zaprawkami, dając
finalnie równe podłoże.
Pamiętajmy także, że farba podkładowa ze względu na swoją konstrukcję
chemiczną jest wyrobem, który może
nie „utrzymać” wielu warstw farby
bez pogorszenia przyczepności. Niestety, często stosuje się zamienniki
w postaci zwykłych, najczęściej tanich,
farb, które nie zabezpieczą właściwie
powłok i po kilku malowaniach renowacyjnych odspoją się miejscowo
od podłoża. Weźmy też pod uwagę,
że białe farby podkładowe lub nawierzchniowe mogą znacząco różnić
się odcieniem od gładzi, dlatego też
powłoki mogą różnić się odcieniami,
a biała Farba Podkładowa nie musi
być w takim samym odcieniu bieli
jak gładź polimerowa.
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oferta
Biała gładź
szpachlowa
Gipsar Uni
22Wzmocniona

merami

poli-

22Optymalnie

dobrana twardość

22Śnieżnobiały

kolor

22Idealne

rozprowadzanie
po podłożu

NETTO*

Cena
cennikowa:
Punkty
w Programie
Fachowiec:

25,44 zł

22Skuteczne

farbą

(20 kg)

4 pkt

(20 kg)

*C
 ena cennikowa netto może różnić się od ceny na
półce (brutto) ze względu na rabaty, upusty i VAT.

krycie

Rodzaj podłoża: Gładź gipsowa
DROGA DO
NIEPODLEGŁOŚCI
CZĘŚĆ 3.

Jak przygotować podłoże z gładzi gipsowej do malowania?
Na podłożach wykonanych gładzią gipsową, np.   Gipsar Uni białą, istotne
jest wyrównanie ich chłonności oraz
związanie luźnych cząstek pozostałych
po szlifowaniu. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie gruntu, np.
ATLAS Uni-Grunt  rozcieńczonego w proporcjach 1:3 (jedna część gruntu na trzy
części wody) lub ATLAS OptiGrunt. Grun-

ty można nakładać za pomocą szerokich pędzli lub wałków, można również
je aplikować mechanicznie przy użyciu
opryskiwaczy. Potem należy sprawdzić,
czy grunt wchłonął się równomiernie.
Powierzchnia po wyschnięciu nie powinna
pylić i w świetle powinna tworzyć matową
lub jedwabiście matową powierzchnię,
bez wybłyszczeń.

Co należy sprawdzić?
W przypadku nowych gładzi gipsowych
należy sprawdzić: równość powierzchni, stopień pylenia podłoża oraz jego chłonność.
Na tym etapie prac możliwe są jeszcze
znalezienie i likwidacja błędów powstałych w procesie aplikacji gładzi, takich jak
np. nierówności podłoża, występowanie
pęcherzyków, miejscowe niedoszlifowanie.
Stopień pylenia podłoża można sprawdzić,
przecierając powierzchnię ręką lub lekko

wilgotną gąbką, oceniając ilość zebranego
pyłu. Nawet na najlepiej odpylonych podłożach z reguły pozostaje luźna warstwa
niezwiązanej z podłożem gładzi.
Chłonność podłoża najlepiej ocenić,
przejeżdżając po powierzchni gładzi
wilgotną gąbką, obserwując szybkość
wchłaniania wody i wysychania śladu
po zmoczeniu.

UWAGA!
Podstawowym błędem podczas gruntowania jest przeświadczenie, że im silniejszy i bardziej skoncentrowany grunt, tym trwalsza i lepsza powłoka zabezpieczająca. W przypadku zastosowania gruntów zawierających dużą ilość dyspersji
polimerowej (np. ATLAS Uni-Grunt) – z braku ich rozcieńczenia przy chłonnych
podłożach może dać efekt odwrotny do oczekiwanego. Woda zawarta w gruncie
zostanie szybko wchłonięta w strukturę gładzi, a zawarta w produkcie dyspersja polimerowa utworzy szklistą warstwę na jej powierzchni. Dlatego zawsze
należy postępować zgodnie ze wskazaniami producenta.
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Konferencja pokojowa w Paryżu
trwająca od 18 stycznia 1919 roku do
21 stycznia 1920 roku zakończyła się
podpisaniem Traktatu Wersalskiego
kończącego I wojnę światową i ułożyła nowy powojenny ład w Europie.
Polskę reprezentowali premier i minister spraw zagranicznych Ignacy
Paderewski oraz Roman Dmowski.
Na zdjęciu: prezydent USA Thomas
Woodrow Wilson, premier Francji Georges Clemenceau, minister
spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Arthur James Balfour.
27 zwycięskich państw przygotowało
postanowienia traktatu pokojowego.
Wśród warunków znalazły się także
dotyczące Polski, wcześniej wygłoszone przez amerykańskiego prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona,
który uważał, że musi się odrodzić
państwo polskie.

1919

28 czerwca 1919 roku podpisano
Traktat Wersalski kończący wojnę
w Europie i przywracający niepodległą Polskę.

100-LECIE

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

PORADNIK WYKONAWCY

Rodzaj podłoża: Farba emulsyjna/lateksowa
w różnych kolorach
Co należy sprawdzić?
Przy malowaniu renowacyjnym ważne jest sprawdzenie stopnia przyczepności powłoki malarskiej do podłoża i stopnia połysku. Przyczepność sprawdzamy za pomocą
siatki nacięć, natomiast stopień połysku należy ocenić wzrokowo. Często zdarza
się malowanie renowacyjne dobrej jakości farb lateksowych słabszymi, np. farbami
akrylowymi, co przekłada się na słabe krycie oraz problemy z przyczepnością. Dlatego
jeżeli to możliwe, należy używać farb tej samej lub wyższej klasy od już istniejącej.

oferta
Biała lateksowa wewnętrzna
ATLAS proFARBA
22Tworzy

powłokę bardzo odporną
na wielokrotne mycie

22Odporna

Jak przygotować do malowania powierzchnię pokrytą farbą?
Farby emulsyjne/lateksowe
jasne kolory:
Najczęściej wystarczy umycie ścian i naprawa ubytków. Na tak przygotowaną
powierzchnię można nakładać każdy rodzaj farby ATLASA ( proFARBA ,
optiFARBA, ecoFARBA). Jeżeli mamy
do czynienia z farbą lateksową w połysku, najlepszym sposobem będzie użycie
Farby Podkładowej ATLAS jako warstwy
odcinającej i poprawiającej przyczepność
dowolnej farby nawierzchniowej.
22

na szorowanie na sucho

22Paroprzepuszczalna
22Śnieżnobiała
22Tiksotropowa

– łatwo rozprowadza
się na podłożu i nie skapuje
z narzędzi

22Elastyczna
22Bardzo

dobre krycie

22Idealna

do natrysku hydrodynamicznego

NETTO*

Cena
cennikowa:
Punkty
w Programie
Fachowiec:

106,08 zł
(10 l)

25 pkt
(10 l)

*C
 ena cennikowa netto może różnić się od ceny na
półce (brutto) ze względu na rabaty, upusty i VAT.

Siatka nacięć.

Farby emulsyjne/lateksowe
ciemne kolory:
Przed rozpoczęciem malowania należy
umyć i odtłuścić ściany, uzupełnić ewentualne ubytki. Jeżeli kolory renowacyjne są
zbliżone do poprzednich, można aplikować
farbę bezpośrednio na przygotowane
podłoże.
Jeżeli kolory znacząco różnią się od siebie,
np. w podkładzie kolor jest intensywny
lub ciemny, a farba nawierzchniowa jest
w kolorze jasnym, to zalecamy użycie
warstwy farby podkładowej jako odcięcie
i ujednolicenie kolorystyki pod nowy kolor.
Użycie Farby Podkładowej ATLAS wyrówna
kolorystykę podłoża, zmniejszając ilość
warstw farby nawierzchniowej.
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zapamiętaj

Nakładanie
wewnętrznych farb
emulsyjnych
22Wewnętrzne

farby emulsyjne można nakładać na większość podłoży
budowlanych. Wyjątek stanowią
powierzchnie metalowe, ocynkowane i plastikowe, np. wykonane
z PVC, a także szkło, przy czym nie
ma wyraźnych przeciwwskazań
do malowania tego typu powłok
dla farb z dużą zawartością spoiwa.

PORADNIK WYKONAWCY

Rodzaj podłoża: Farby kredowe/farby klejowe/
farby olejne
Co należy sprawdzić?
Przede wszystkim wykonać test chłonności i przyczepności do podłoża. Test przyczepności według normy EN ISO 2409:2007 należy sprawdzić
za pomocą tzw. siatki nacięć (patrz strona 20). Polega on na wykonaniu za pomocą nożyka do tapet, siatki nacięć na badanej powłoce.
Siatkę wykonuje się poprzez przecięcie powłoki malarskiej poziomo i pionowo, tak aby nacięcia stworzyły siatkę kwadratów o boku maks.
3 mm. Siatka powinna mieć do 10 takich kwadratów (w pionie i poziomie). Jeżeli wszystkie kwadraty są spójne i nie odpadają od powłoki, zakłada się, że warstwa farby jest dobrze przyczepna do podłoża. Jeżeli wypadają z siatki nacięć, farba jest słabo przyczepna.
Test należy wykonać w kilku miejscach. Część farb klejowych rozpuszcza się w momencie zmycia ich wodą z dodatkiem detergentu,
dlatego należy wykonać taką próbę przed decyzją o oczyszczeniu podłoża.

Jak przygotować powierzchnię farb do malowania?
Farba kredowa
Najlepiej usunąć do właściwego podłoża, np.
gładzi/tynku. Farby kredowe są bardzo słabo
przyczepne i często po zmoczeniu np. gruntem
zaczynają odspajać się od podłoża. Należy podjąć
wtedy decyzję, czy pozostawiamy i gruntujemy,
czy – co bardziej zalecane – usuwamy mechanicznie całą warstwę. Usunięcie takich powłok
to sporo pracy do wykonania bez pewności, że
farba odejdzie jednolicie na całej powierzchni. Jeżeli mimo oczyszczenia pozostaną ślady
po farbie, należy zagruntować je za pomocą
jednego z gruntów ATLAS Uni-Grunt/OptiGrunt
rozcieńczonego w odpowiednich proporcjach.
Można nałożyć także warstwę Farby Podkładowej
w celu sprawdzenia ostatecznej przyczepności
do podłoża farb nawierzchniowych.

22

22 Farba klejowa
Tak jak powyżej farby tego typu należy zdjąć,
a z powierzchnią postępować jak wyżej.
22 Farby olejne
Szczególnie uciążliwe przy próbach przemalowania. Powłoka farb olejnych jest trudno przyczepna,
farby emulsyjne nałożone bezpośrednio mogą
pękać lub niedostatecznie przylegać do podłoża, znacząco może wydłużyć się czas schnięcia
powłoki malarskiej – nawet do kilkunastu godzin.
Przygotowanie do malowania powierzchni olejnej
będzie sprowadzało się do matowienia podłoża
i ewentualnego uzupełnienia ubytków. Podłoże
z farby olejnej można matowić ręcznie lub mechanicznie, najlepiej przy użyciu najpierw grubego
papieru (grubość 60–80), a następnie drobnego
(grubość 120–160).

Rodzaj podłoża: Tapety papierowe/
tapety z włókna szklanego
Co należy sprawdzić?
Tapety muszą przylegać całkowicie do powierzchni; należy sprawdzić krawędzie i połączenia,
a także czy nie powstały na ich powierzchni bąble z powietrza. Tapety z włókna szklanego
powinny zostać zagruntowane właściwym i systemowym klejem – użycie do tego celu farby
emulsyjnej jest błędem i może powodować problemy z właściwą aplikacją farby nawierzchniowej.

Jak przygotować podłoże do malowania?
Tapety papierowe nie wymagają szczególnych przygotowań. Można na ich powierzchnię
nanosić dowolną farbę marki ATLAS. Oczywiście, należy dobrać farbę tak, aby spełniała wymagania, np. dotyczące odporności na szorowanie. Malowanie renowacyjne tapet z włókna
szklanego nie wymaga szczególnego przygotowania. Przed rozpoczęciem aplikacji należy
sprawdzić stan podłoża tapety: czy widoczne są odspojenia, czy istniejąca powłoka farby się
nie łuszczy i czy jest jednolita.
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Nowoczesne mieszkanie

Efektowne wnętrza
z tynkami ATLAS
Wykończenie ścian wewnętrznych to już nie tylko dobór odpowiedniego koloru farb,
ale również nadanie ścianie atrakcyjnej, nowoczesnej struktury, która ma być ozdobą,
miejscem, gdzie koncentruje się wzrok, powierzchnią dodającą charakteru wnętrzu.
Justyna Koźmińska, Grupa ATLAS

A

TLAS, uwzględniając trendy i spełniając oczekiwania
klientów, proponuje nowoczesne efekty dekoracyjne,
dzięki którym każde wnętrze może się stać wyjątkowe
i niepowtarzalne. W ofercie są produkty w różnych stylach
– od industrialnego po nowoczesny oraz o różnych fakturach:
drewna, betonu, kamienia czy metalu.

A6A6A5A

Efekt
mozaiki
Bardzo ciekawy, a zarazem praktyczny we wnętrzach jest tynk
drobnoziarnisty Deko M TM1.
To rozwiązanie, które można stosować na klatkach schodowych oraz
w przedpokoju jako warstwę chroniącą
przed zabrudzeniami i uszkodzeniami
mechanicznymi. Doskonale nadaje się
również do kuchni czy łazienki, gdzie
dodatkowym atutem jest jego niska nasiąkliwość. Jest też godną rozważenia opcją
w innych pomieszczeniach, gdzie świetnie
sprawdza się przy akcentowaniu wybranych elementów wnętrz. Niskie zużycie
tynku (2 kg/m2) oraz dodatki efektowe
– mika i brokat – pozwalają uatrakcyjnić
powierzchnię wykonaną tym produktem.

ATLAS DEKO M TM1

BAZA – 7,6 kg
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WORECZKI Z KRUSZYWEM
MONOKOLOROWYM
– 3 woreczki x 5,4 kg – 16,2 kg

PORADNIK WYKONAWCY

Efekt cegły
Kiedyś we wnętrzach królowały tapety imitujące cegłę, teraz już niewiele
osób sięga po takie rozwiązania.
Moda natomiast nie przeminęła.
Efekt cegły można uzyskać, korzystając z tynku ATLAS CERMIT N-100.
Jest to również alternatywa dla paneli ściennych i płytek gipsowych
imitujących cegłę. Różne techniki
aplikowania oraz praktycznie nieograniczony zakres kolorystyki spoin
pozwalają na swobodną kreację,
zgodną z zamysłem projektanta
i ze stylem wnętrza. Dzięki temu
produktowi i odpowiedniemu szablonowi otrzymujemy efekt cegły
nowoczesnej i starzonej w pełnej
kolorystyce SAH.

GNEJS 01

Efekt kamienia
W przypadku ścian wewnętrznych zastosowanie na ścianie
dodatkowej okładziny w postaci kamienia naturalnego, przyklejanego bądź mocowanego mechanicznie, może być kłopotliwe
lub wręcz technicznie niemożliwe. Szkoda byłoby jednak całkowicie z niego rezygnować, bo jego duże walory estetyczne
i fakt nadania przez nie wnętrzom unikatowego charakteru  
są niezaprzeczalne (np. historyczne mury cyklopowe). Rozwiązaniem może być zastosowanie tynku imitującego kamień
naturalny ATLAS DEKO M TM5, który jest wygodny, dostępny
cenowo oraz bezpieczny, a jednocześnie tak samo efektowny
jak użycie kamienia ciosanego czy płyt kamiennych. Występuje
w 13 gotowych kompozycjach kolorystycznych inspirowanych
pięknem bazaltu, gnejsu i granitu.

GRANIT 03

ATLAS DEKO M TM5
BAZALT 03

BAZA – 7,6 kg
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GOTOWA MIESZANKA NATURALNYCH
KRUSZYW Z DODATKAMI EFEKTOWNYMI – 16,2 KG

PIASKOWIEC 02

PIASKOWIEC 05

SAH 0280

ORZEŁ BIAŁY

Efekt cegły
ATLAS CERMIT N-100

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
Władysław Bełza,
„Katechizm polskiego dziecka”

TYNK SZABLONOWY AKRYLOWY. DOSTĘPNY W PEŁNEJ
KOLORYSTYCE SAH – 25 KG

Efekt piaskowca
Wewnątrz budynku efektownie wygląda również tynk dekoracyjny
ATLAS DEKO M TM6. W zależności od sposobu aplikacji daje
możliwość formowania dowolnych struktur i efektów. Można uzyskać
na ścianie naturalny efekt piaskowca „młotkowanego” – aplikując go
maszynowo, „szlifowanej płyty” – w przypadku aplikacji ręcznej; przy
użyciu jeszcze innych technik aplikacji na ścianie uzyskamy np. efekt
trawertynu, a dzięki charakterystycznym porom i wyżłobieniom
miejsce uzyska elegancki wygląd. Piaskowiec doskonale sprawdza
się we wnętrzach, nadając im unikatowy charakter, a wykorzystanie
go np. przy obudowie kominka wyraźniej zaakcentuje jego wygląd.
ATLAS DEKO M TM6 jest dostępny w sześciu naturalnych kolorach.

ATLAS DEKO M TM6
PIASKOWIEC 06

BAZA – 7,6 kg

GOTOWA MIESZANKA NATURALNYCH
KRUSZYW BARWIONYCH
NA SYSTEMACH KOLOROWANIA
ATLAS – 16,2 KG
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Wizerunek białego orła jako znaku państwa polskiego wywodzi się
od pierwszych Piastów, z legendy
o założeniu Gniezna w miejscu,
gdzie Lech ujrzał gniazdo białego orła na drzewie. Po odzyskaniu
niepodległości początkowo był
to orzeł w koronie przypominający
orła ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale
uznano, że godło należy zaprojektować od nowa. Zajął się tym znany
malarz Zygmunt Kamiński, który
wzorował się na orle królewskiej
dynastii Jagiellonów. „Uważałem, że
godło Polski należy wybrać z okresu
największego rozkwitu, kiedy Biały
Orzeł reprezentował wielkość mocarstwową Polski” – mówił artysta.
Kwestią sporną pozostawała korona, której na głowie orła nie chciała
część polityków. Ostatecznie orzeł
został ukoronowany, a dzisiejsze godło odwołuje się wprost do projektu
Kamińskiego z 1927 r.

1919

1 sierpnia 1919 – tego dnia Sejm
ustanowił białego orła w koronie
jako godło Polski.

100-LECIE

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
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PATYNOWANE SREBRO

Efekt betonu
Beton architektoniczny zadomowił się w nowoczesnych wnętrzach
i jest jednym z najczęściej stosowanych przez wykonawców efektów. Jego neutralna kolorystyka sprawia, że doskonale współgra
nie tylko ze stonowanymi, ale też z intensywnymi, bardzo wyrazistymi barwami. ATLAS w alternatywie do gotowych okładzin
betonowych i ceramicznych imitujących beton zaproponował
nowoczesne rozwiązanie w postaci tynku dekoracyjnego o takiej
strukturze – ATLAS CERMIT BA-M. Beton architektoniczny
to jedna z ciekawszych propozycji ATLAS, przeznaczona również
do wnętrz. Jest to materiał do różnorodnego wykorzystania,
rekomendowany zarówno do wielkopowierzchniowych ścian,
jak i do tworzenia wysublimowanych form architektonicznych.
Finalny wygląd powierzchni może nawiązywać do idealnie gładkiej
faktury elementu monolitycznego lub może być widoczna struktura gniazd żwirowych i raków. Efekty są uzyskiwane za pomocą
odmiennego fakturowania. Tego typu powierzchnie idealnie
podkreślają wygląd nowoczesnych wnętrz i idealnie łączą się
z innymi materiałami, np. efektem metalicznym.

Efekt metalu
Metalowe elementy wykończenia, mimo że budzą skojarzenia głównie ze stylem industrialnym, są coraz częściej
i chętniej stosowane. Podobnie jak w przypadku betonu,
jest to materiał do różnorodnego zastosowania, pozwala
na zestawienie go niemal ze wszystkim. W ofercie ATLAS
pojawił się nowy produkt, dzięki któremu możemy na ścianie
uzyskać powłokę nawiązującą do wyglądu metalowych płyt
na różnej fakturze (gładkiej, szczotkowanej itp.). ATLAS

ATLAS CERMIT BA-M

CIENKOWARSTWOWY TYNK MINERALNY O FAKTURZE BETONU ARCHITEKTONICZNEGO – 25 KG
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PALISANDER

Efekt drewna

ATLAS LAKIER
METALICZNY

EFEKT METALU – 4 KG

LAKIER METALICZNY to nowatorskie i dekoracyjne wykończenie dostępne w czterech kolorach: patynowanego
srebra, starzonego złota, miedzi i tytanu. Doskonale prezentuje się w nowoczesnych wnętrzach o prostych formach,
w połączeniu z tynkiem dekoracyjnym o strukturze betonu
architektonicznego ATLAS CERMIT BA-M, jak również
na tynku szczotkowanym, wykonanym np. ATLAS CERMIT
N-100 lub ATLAS CERMIT WN.

Drewno to jeden z najstarszych
i najpopularniejszych materiałów
wykończeniowych. Jest stosowane wszechstronnie – na sufitach,
podłogach i ścianach – tworząc
niezwykle wyglądające, ciepłe wnętrza. Jest też jednym z najdroższych
surowców, który niezależnie od zastosowania wymaga okresowo
starannej i kosztownej konserwacji. Dawne boazerie, na szczęście,
odeszły już do lamusa. Obecnie
pomieszczeniom ciepła i nieszablonowego wyglądu dodają tynki
dekoracyjne o strukturze drewna.
W ofercie ATLAS są takie produkty
jak ATLAS CERMIT WN oraz
ATLAS BEJCA, dzięki którym można na ścianie uzyskać zarówno efekt
naturalnego drewna, jak i drewna
starzonego. Różne techniki aplikacji
pozwalają uzyskać dodatkowe efekty wizualne, niemożliwe do osiągnięcia w przypadku tradycyjnych
elementów drewnianych. Specjalne,
półtransparentne pigmenty użyte
do barwienia produktu dają możliwość uzyskania wyglądu naturalnego drewna. Co więcej, osiągnięty
w ten sposób efekt nie wymaga
takiej pielęgnacji jak prawdziwe
drewno.

ATLAS BEJCA

BEJCA DO TYNKU IMITUJĄCEGO DREWNO ATLAS
CERMIT WN – 4 L

ATLAS CERMIT WN

TYNK MINERALNY IMITUJĄCY NATURALNĄ FAKTURĘ
DREWNA – 25 KG

Wszystkie efekty – krok po kroku – w jednym miejscu na www.atlas.com.pl
Wszystkie przedstawione w artykule efekty możesz wykonać krok po kroku, korzystając z naszego katalogu „Tynki dekoracyjne”, który pobierzesz na stronie www.atlas.com.pl, wybierając zakładkę „Do pobrania”, a następnie klikając w „Katalogi”.
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Sól w oczy, czyli
Karty techniczne
MIROSŁAW
KWIATKOWSKI
Grupa ATLAS

K

Jestem glazurnikiem praktykiem i dlatego chciałbym na łamach
naszej gazety poruszyć problem, który – w mojej ocenie – może
wpływać na jakość naszej pracy. Chodzi mi o opisy w Kartach
technicznych produktów, które stosujemy na co dzień. Ostatnio
miałem do czynienia z kilkoma materiałami różnych producentów
i zdziwiły mnie zapisy w tych dokumentach.
dobra Karta techniczna
Karta techniczna
ATLAS PLUS
22Oddzielone

informacje typowo
marketingowe
(o właściwościach produktu)
od technicznych
(niezbędne wykonawcy), zawierających konkretne
wskazówki,
np. o formacie
przyklejanych
płytek, rodzaju
podłoża, miejscu
zastosowania
kleju.

KLEJE DO PŁYTEK

ażdy producent przed wypuszczeniem
swojego wyrobu na rynek musi doprecyzować, czy to jest wyrób budowlany, czy
nie, oraz określić jego specyfikację techniczną. Może nią być norma lub Ocena Techniczna
(do niedawna Aprobata Techniczna).
Jeśli nie jest to wyrób budowlany, produkt
zostaje wprowadzony na zasadach ogólnych
(np. zgodnie z ustawą o ogólnym bezpieczestwie stosowania produktów).
Jeśli jest to wyrób budowlany, to zależnie
od systemu oceny zgodności muszą być wykonane badania w jednostkach zewnętrznych,
potwierdzające jego właściwości użytkowe.
Producent na tej podstawie wystawia na własną odpowiedzialność dokument w postaci
Deklaracji Właściwości Użytkowych
(DWU) lub Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU), w której
określono zastosowanie produktu.
Z kolei Karta techniczna to dokument
informacyjny (niewymagany przepisami
prawa), w zamierzeniu wynikający z DWU,
zawierający parametry techniczne oraz
właściwości fizykochemiczne danego produktu i instrukcji stosowania. Zawiera ona
zapisy odnoszące się do przewidywanego
zastosowania, zalecanego sposobu użycia
czy warunków magazynowania i transportu.
Niestety, nie ma prawnie zdefiniowanych wymagań w zakresie jej treści czy dostępności,
zatem to producent decyduje o jej finalnej
zawartości i przybranej formie. Producent
w Karcie technicznej może zawrzeć tak
naprawdę wszystko. Stąd jedne karty są
bardziej, a inne mniej przyjazne nam, gla-

ATLAS PLUS

klej odkształcalny S1 (2-10 mm)
www.atlas.2dkod.pl/473
Zeskanuj kod i dowiedz się
więcej o parametrach
technicznych, korzyściach
lub promocjach produktu

 do wszelkiego rodzaju okładzin ceramicznych, kamiennych,
szklanych, płyt kompozytowych i paneli
 do płytek wielkiego formatu > 1m2
 na trudne podłoża: płyty OSB i g-k, stare płytki, podłogi z desek,
powierzchnie metalowe i tworzywa sztuczne
 na tarasy, balkony i elewacje, do basenów i zbiorników technologicznych (również na wodę pitną)
 do obiektów budownictwa mieszkaniowego, handlowo-usługowego, budynków użyteczności publicznej i budownictwa
przemysłowego

8
3
Technologia polimerowa
W recepturze kleju ATLAS PLUS zastosowano technologię polimerową. Dzięki
wysokiej zawartości redyspergowalnych żywic polimerowych, klej cementowy
uzyskuje unikalne właściwości, czyniące go produktem o najwyższych parametrach technicznych i eksploatacyjnych, gwarantując trwałość przez długie
lata. Obecność polimerów zapewnia uzyskanie wysokiej przyczepności każdej
okładziny do każdego podłoża, także do tzw. podłoży trudnych i krytycznych.
Dzięki przeplataniu się sieci polimerowej z siecią nieorganicznych wiązań hydratacyjnych cementu, klej uzyskuje wyjątkowe parametry.
Wykorzystanie technologii polimerowej to następujące korzyści:
możliwość przyklejenia okładzin każdego typu, zarówno nasiąkliwych jak
i nienasiąkliwych - dzięki wysokiej przyczepności, zapewnionej wysoką zawartością żywicy polimerowej w recepturze kleju,
możliwość przyklejania płytek na tzw. trudnych podłożach, w tym płyty OSB,
g-k, stare płytki „okładzina na okładzinę” a także narażonych na duże i bardzo
duże obciążenia mechaniczne oraz termiczne - dzięki wysokiej odkształcalności,
wyjątkowa plastyczność i jednorodność masy – klej łatwo się urabia oraz doskonale rozprowadza po powierzchni - siły adhezji uniemożliwiają „zawijanie się”
kleju na pacę.

·
·
·

Przeznaczenie
RODZAJE PRZYKLEJANYCH PŁYTEK
glazura

+

terakota

+

gres porcelanowy

+

gres laminowany

+

okładziny z kamienia naturalnego
(granit, marmur, trawertyn, sjenit, łupek, itp.)

wykonać test aplikacyjny*

klinkier

+

kamionka

22Szczegółowe

jak i z chłonną płytką oraz w strefie odparowania. W trakcie wiązania i wysychania
zaprawy klejącej (zwłaszcza nałożonej w maksymalnej grubości) włókna akumulują i transportują wodę, utrzymując jej jednakowy poziom w całej warstwie.

wskazania dotyczące przygotowania podłoża
w zależności
od zastosowanego materiału.

22Wszystko

czytelne – w tabelach.
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Właściwości
ATLAS PLUS produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości
spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących.
Jest wysokoelastyczny – odkształcalność S1 - dopuszczalne ugięcie utwardzonego kleju mieści się w przedziale od 2,5 do 5 mm (badanie według PN-EN 12002).
Posiada zwiększoną przyczepność – osiągana przyczepność do podłoża betonowego w normowych warunkach jest dwukrotnie wyższa od przyczepności
wymaganej wg normy PN-EN 12004.
Zakres grubości warstwy kleju (2-10 mm) pozwala na:
- cienkowarstwowe przyklejenie okładzin na równym podłożu,
- cienkowarstwowe przyklejanie okładzin na nierównym podłożu, poprzedzone
szpachlowaniem wyrównującym.
Wydłużony czas otwarty - umożliwia przyłożenie płytki do kleju nawet 30 minut od momentu naniesienia go na podłoże - można jednorazowo nanieść go
na większą powierzchnię i dzięki temu wydatnie skrócić czas pracy.
Obniżony spływ - pozwala przyklejać płytki „od góry” – właściwa konsystencja i grubość warstwy eliminują spływ kleju. Umożliwia to rozpoczęcie prac od góry ściany
i uniknięcie przyklejania docinanych płytek na jej eksponowanej powierzchni.
Uniwersalność stosowania – klej jest dedykowany do praktycznie wszystkich rodzajów okładzin, bez względu na wielkość płytek, na różnorodnych podłożach, w różnych
rodzajach obiektów, nawet przy wysokich obciążeniach eksploatacyjnych okładziny.
Rekomendowany do układania okładzin w zbiornikach wody pitnej, przemyśle
spożywczym, obiektach ochrony zdrowia, żłobkach, przedszkolach, itp.

1

+

mozaika ceramiczna

+

mozaika szklana

wykonać test aplikacyjny*

płytki szklane, barwione, drukowane itp.

wykonać test aplikacyjny*
i sprawdzić zalecenia
producenta pytek

Zbrojenie włóknami

strukturalne zaprawy włóknami celulozowymi pomaga kompenso· Zbrojenie
wać naprężenia powstające na odkształcających się podłożach.
poprawiają retencję wody w zaprawie klejącej: ograniczają skutki gwał· Włókna
townego odciągania wody, zarówno na połączeniu z chłonnym podłożem,

25 kg
10 kg

i sprawdzić zalecenia producenta płytek
płytki betonowe / z zaprawy cementowej

+

płyty kompozytowe

+

panele izolacyjne i dźwiękochłonne

+

*opis testu aplikacyjnego znajduje się w akapicie Ważne informacje dodatkowe
FORMATY PRZYKLEJANYCH ELEMENTÓW
mały i średni format płytek ( ≤ 0,1m²) i długość
dłuższego boku ≤ 40 cm

+

duży format płytek (≤ 0,25 m²)

+

wielki format płytek (> 0,25 m² )

+

płyty typu slim

+

RODZAJE OBIEKTÓW
budownictwo mieszkaniowe

+

obiekty użyteczności publicznej, oświatowe,
biurowe, służby zdrowia

+

budownictwo handlowe i usługowe

+

budynki kultu religijnego

+

budownictwo przemysłowe i garaże
wielopoziomowe

+

magazyny przemysłowe

+

budownictwo komunikacyjne

+

obiekty SPA

+

zurnikom. Bez wątpienia jednak wszystkie
ich zapisy powinny zawierać informacje
rzetelne i jednoznaczne. Czy tak jest?

Przykład: opisy hydroizolacji
Pozwolę sobie przytoczyć dyskusję w gronie glazurników, dotyczącą hydroizolacji
na taras. Królowały oczywiście produkty
dwuskładnikowe, ze znanym mi doskonale
ATLAS Woder Duo na czele. Ale pojawiły się
też i inne produkty. Chcąc je bliżej poznać,
sięgnąłem po ich Karty techniczne właśnie.
I tu jakby mi ktoś sypnął solą w oko… Podam
kilka przykładów zapisów, ku przestrodze:
22 Z Karty technicznej popularnego
na rynku produktu dowiaduję się, że
wyrób można stosować i na zewnątrz,
i wewnątrz obiektów budowlanych,
podczas gdy zamierzone zastosowanie
wynikające z jego Deklaracji Właściwości
Użytkowych to Wyrób nieprzepuszczający wody (…) pod płytki ceramiczne mocowane na zewnątrz…
Czyli? To znaczy, że w przypadku kontroli
budowlanej czy reklamacji wykonawca
może zostać oskarżony o zastosowanie
produktu niezgodnie z tym, które zostało
określone w specyfikacji technicznej.
Dlaczego wykonawca? Bo to na nim
spoczywa odpowiedzialność za wykonaną pracę.
Czytam dalej:
22 Okładziny ceramiczne należy montować po dostatecznym związaniu
masy uszczelniającej. Maksymalny czas oczekiwania przed montażem okładziny ceramicznej przy
niesprzyjających warunkach (niska
temperatura i wysoka wilgotność
powietrza) wynosi 5 dni, jednak
przy sprzyjających warunkach i niskiej wilgotności podłoża czas ten
może ulec skróceniu do 24 godzin.
Czyli kiedy mogę kleić płytki? I jakie są
te sprzyjające/niesprzyjające warunki?
I co w sytuacji, gdy zdarzy się reklamacja – jak zostanie poprowadzony dialog
z producentem, skoro takimi zapisami jest
w stanie obalić każdy zarzut wykonawcy
co do jakości produktu, bo warunki aplikacji były przecież „niesprzyjające”...?!
Biorę Kartę techniczną kolejnego produktu
innej firmy wskazanego w tej dyskusji przez
środowisko glazurnicze i znów zaskoczenie
co do przekazu producenta:

22

Elastyczna dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca do uszczelniania
i ochrony betonu. Produkt, który zgodnie
z Kartą techniczną jest przeznaczony m.in.
do wykonywania izolacji podpłytkowych.
Czy na pewno? Z jego Deklaracji Właściwości Użytkowych dowiaduję się, że wyrób
ma zastosowanie zgodnie z normą EN
1504-2... Wyroby i systemy do ochrony
i napraw konstrukcji betonowych
– Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności
– Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu... A gdzie
wzmianka o zgodności z normą EN 14891?
Wyroby nieprzepuszczające wody
stosowane w postaci ciekłej pod
płytki ceramiczne mocowane klejami.
Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych,
klasyfikacja i znakowanie? Brak... Czyli
– mogę zastosować jako hydroizolację
czy nie?

OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI

JÓZEF
PIŁSUDSKI

Przykład: opis klejów
Z ciekawości postanowiłem przewertować
również Karty techniczne klejów, w nadziei
że chociaż tu będą jasne zapisy. Niestety,
znów znalazłem komunikację typu:
22 redukuje ryzyko przemarzania – czy
ten klej ma właściwości termoizolacyjne?
Co producent chciał tym opisem przekazać? Drobnym drukiem na końcu Karty
technicznej jest zapis: Ponieważ jednak
nie możemy bezpośrednio wpływać
na warunki budowy i sposób wykonywania prac, zastrzegamy, że są
to wskazówki o charakterze ogólnym, które nie zobowiązują w żaden
sposób naszej firmy. Dlatego zalecamy przeprowadzenie próby w celu
sprawdzenia przydatności produktu
do przewidywanego zastosowania.
Bez komentarza...
I mógłbym tak jeszcze mnożyć podobne
przykłady, niestety...
Przekonałem się po raz kolejny, że słusznie
pracuję na produktach marki ATLAS. Przynajmniej tu jest jasny i czytelny przekaz.
Podsumowując, chciałem jeszcze raz przestrzec Was – wykonawców! Karty techniczne się zmieniają. Oby rzetelny, jasny
i jednoznaczny przekaz techniczny wyparł
puste marketingowe slogany.
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Być zwyciężonym
i nie ulec – to
zwycięstwo, zwyciężyć
i spocząć na laurach
– to klęska.
Józef Piłsudski
Przyszedł na świat w patriotycznej rodzinie pochodzącej z Wileńszczyzny.
Kochał Kresy. Miał 11 rodzeństwa
– 5 sióstr i 6 braci. Kiedy miał
20 lat, został aresztowany przez Rosjan i zesłany na Syberię. Po powrocie
do kraju wstąpił do Polskiej Partii
Socjalistycznej i działał na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości.
Kiedy w 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa, ruszył na front
na czele I Brygady Legionów Polskich.
Od 11 listopada 1918 r. naczelny
wódz Armii Polskiej, w latach
1918–1922 Naczelnik Państwa, pierwszy marszałek Polski (1920); przywódca obozu sanacji po przewrocie
majowym (1926), dwukrotny premier
Polski (1926–1928 i 1930).

100-LECIE
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Spotykamy się z uwagami,
że mimo wielu przewag
M-Systemu to jednak montaż
sufitu na tradycyjnym stelażu
jest szybszy. Postanowiliśmy
to sprawdzić w realnych
warunkach. Wyzwania tego
podjęli się wykonawcy,
którzy od wielu lat zajmują
się suchą zabudową i bardzo
dobrze znają zarówno
system stelażowy, jak
i M-System. Postanowiliśmy
zrobić ten sam sufit w dwóch
technologiach – najpierw
na stelażu, później go
zdemontować i powtórzyć
na M-Systemie.

TESTOWALI
ROBERT
SZALCZYŃSKI
wykonawca
Paint & Plaster

Tradycyjny
stelaż

CEL TESTU
Porównanie czasu montażu sufitu w dwóch technologiach: tradycyjnej
i M-system.

ZAŁOŻENIA
Miejsce testu – pokój dziecięcy w domu
jednorodzinnym w Łodzi. Prace remontowe
polegały na wykonaniu suchej zabudowy
na nierównym suficie o powierzchni 4 x 4,2
= 16,8 m2. Konstrukcja stropu monolitycz-

Montaż
na tradycyjnym stelażu
DZIEŃ 1.

Zakupy i transport

KRZYSZTOF
SZALCZYŃSKI
wykonawca
Paint & Plaster

Jedziemy po zakupy ze współpracownikiem, bo
niestety, w pojedynkę ze stelażem nie ma szans.
Lista zakupów długa: profil przyścienny UD, taśma akustyczna, profil CD 60, łącznik wzdłużny,
wieszaki ES, blachowkręty, kołki montażowe.
Do tego seria podchwytliwych pytań w hurtowni:
Jak długie profile? A pchełki to na sztuki czy
całą paczkę? Esy to 100 czy 150? Profil 0,5 czy
0,6 mm? Chyba wszystko kupiliśmy, zanosimy
zakupy do auta, wystające elementy obwiązujemy czerwonym materiałem i ruszamy. Za stelaż
i akcesoria na 16 m2 wyszło 523,62 zł.
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Atlas
M-System 3G

na, na połączeniu ze ścianą wykonana
faseta z zaprawy cementowo-wapiennej
o promieniu ok. 4 cm. Brak płaszczyznowości sufitu, nierówności dochodzące
do 10 cm na tak małej powierzchni. Aby
dokładnie sprawdzić i porównać różnice
występujące między M-Systemem

a systemem stelażowym, szczegółowo
przeanalizowane zostały poszczególne
etapy realizacji tej inwestycji: zakup
i transport systemu montażowego, wniesienie na pierwsze piętro do remontowanego pomieszczenia, montaż systemu,
sprzątanie.

Montaż sufitu
w technologii M-System 3G
DZIEŃ 2.

Zakupy i transport
W przypadku M-Systemu kupujemy kompletne opakowanie, które
zawiera wszystkie niezbędne elementy. Na opakowaniu znajduje się
czytelna informacja: 4 m2 z opakowania, powierzchnia do zabudowy
to 16,8 m2, kupujemy więc pięć
opakowań. Koszt 490,83 zł. Pięć
worków waży mniej niż zgrzewka
wody mineralnej, więc bez problemu w jednej ręce można całość
zanieść do bagażnika.
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ROMAN
DMOWSKI

Jestem Polakiem
– więc całą rozległą
stroną swego ducha
żyję życiem Polski.
Roman Dmowski
Przywódca Narodowej Demokracji
(nazywanej endecją), największej
prawicowej partii w II Rzeczypospolitej, zagorzały przeciwnik polityczny Józefa Piłsudskiego. Starał się
o zjednoczenie ziem polskich i stopniowe odzyskiwanie niepodległości
przy pomocy Rosji. Po zakończeniu
I wojny światowej stanął na czele
polskiej delegacji, która w czerwcu
1919 roku na konferencji pokojowej
w Paryżu złożyła podpisy pod Traktatem Wersalskim potwierdzającym
istnienie niepodległej Polski. Uważał,
że należy polonizować mniejszości
narodowe żyjące w Rzeczypospolitej
– Ukraińców, Białorusinów, Niemców
czy Żydów. Tylko w ten sposób jego
zdaniem można było zbudować silne
państwo polskie.

100-LECIE
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DZIEŃ 1.

Montaż
na tradycyjnym stelażu

Montaż
w technologii   

Wnoszenie
materiałów

Wnoszenie
materiałów

Przy wnoszeniu po schodach zaczęły się małe kłopoty: wkręty, pchełki,
kołki i łączniki – prosta sprawa, ale
z czterometrowymi profilami było
już trudniej. Musieliśmy uważać
na ściany, żeby ich nie zarysować
profilami.

Przy wnoszeniu materiałów
na pierwsze piętro trudno było
się zmęczyć. Trwało to minutę.

Przygotowania

Przygotowania

Zaczęliśmy od wyznaczenia linii
dookoła pomieszczenia. Według
niej będzie montowany profil UD.
Musimy zejść z tym poziomem
poniżej krzywizny fasety i wziąć
jeszcze pod uwagę krzywizny sięgające w narożnikach nawet do
10 cm.  Kolejno następuje przyklejanie taśmy akustycznej do profili
UD, cięcie profili CD i ich łączenie.

Punktów, w których trzeba wywiercić wyznaczone otwory, wyszło 88. Wiercenie w suficie to nic
przyjemnego, ale jednak tuleje od
M-Systemu dały radę i sprawdziły się
w tym trudnym podłożu. Następnie
montujemy – poziomica laserowa,
przyklejony znacznik na wkrętarce
i działamy.

Montaż

Montaż

Mamy pierwszy przestój w pracy
– jedziemy do hurtowni, przy okazji
dokupiliśmy dłuższe ES-y na wszelki
wypadek; kolejny wydatek 86,21 zł.
Kołki szybkiego montażu zdają
egzamin. Wieszaki zamontowane  
i robota dopiero się zaczyna – długa
poziomica, pchełki w kieszeń i montujemy profile CD do wieszaków.

Pierwsza sprawa to rozplanowanie układu płyt g-k, żeby było
jak najmniej łączeń i żeby było
wiadomo, gdzie mają się znaleźć
talerze M-Systemu. Teraz tylko
cyrkiel i dobór rozstawu kołków.
Na opakowaniu jest ściągawka,
w tym przypadku przyjęto rozstaw
40 x 50 cm.

Sprzątanie

Sprzątanie

Całość prac zajęła 3 godz. 55 min,
bez przerwy na kawę, w pocie czoła
i we dwóch. Ale to nie koniec.
Jeszcze sprzątanie: trzeba teraz
te wszystkie docinki pozbierać,
zapakować i wywieźć.

Montaż zajął 2 godz. 15 min,
nieźle.Teraz tylko posprzątać, ale
z tym akurat nie ma problemu,
zostały tylko cztery opakowania
foliowe – najpierw wytniemy punkty Programu Fachowiec, a te kilka
sztuk, które zostały, spakujemy
do skrzynki do kolejnej pracy.
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DZIEŃ 2.

sufitu
   M-System 3G

PORADNIK WYKONAWCY

PODSUMOWANIE
M-System 3G

Stelaż

1 opakowanie

wiele elementów

Szybko i sprawnie – wszystko w jednym opakowaniu.
Potrzebna jest tylko wiedza
o powierzchni do zabudowy

Konieczna znajomość
systemu, by nie pominąć żadnego z potrzebnych elementów. Prócz
powierzchni potrzebne
są również wymiary
pomieszczenia

490,83* zł

609,83* zł

1 osoba

2 osoby

CZAS PRACY

2 h 15 min

3 h 55 min

SPRZĄTANIE

brak
odpadów

ZAKUPY

KOSZT
LICZBA
PRACOWNIKÓW

odpady
w tym długie niewygodne
elementy wymagające
utylizacji

*cena brutto z hurtowni budowlanej w Łodzi

opinia fachowca

Wybieram M-System!
ROBERT
SZALCZYŃSKI
wykonawca
Paint & Plaster

Po pierwsze, już od momentu zakupu widać znaczną różnicę, ponieważ przy
stelażu musiałem wcześniej zrobić listę, ale i to nie uchroniło mnie przed
powrotem do hurtowni, a tym samym przestojem w pracy.
Przy M-Systemie muszę znać tylko wysokość, do jakiej będę obniżał sufit – to
pomaga przy wyborze pierwszej z czterech dostępnych długości z oferty ATLAS.
Następnie transport – przy stelażu muszę go przewozić bagażówką, a M-System
zmieści się nawet do małego auta. Nie wspomnę już o wnoszeniu np. na
czwarte piętro w bloku bez windy. Wolę M-System – małe, lekkie opakowania.
Cena, która jest adekwatna do możliwości tego systemu, porównywalna
ze stelażem. Wykonałem tę pracę sam bez pomocnika, przy stelażu
pracowaliśmy we dwóch. Dla inwestora, co dało się zauważyć, to zysk
przestrzeni – dla klienta, który płaci słono za m2 powierzchni, każdy cm jest
bardzo ważny. We wszystkich tych porównaniach wygrał M-System.

www.youtube.com/atlaspolska
Zobacz film z porównaniem obu systemów
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Innowacyjny
brodzik SMART
Nowy brodzik ma nie tylko estetyczny i nowoczesny
wygląd, ale też umożliwia uzyskanie większej przestrzeni
w łazience i jej swobodną aranżację. Eliminuje zjawisko
zimnej podłogi i jest całkowicie wodoodporny.

S

tosowane powszechnie odpływy liniowe, które są doszczelniane na budowie
przez glazurników lub instalatorów,
często zawodzą. Niestety, szczelne połączenia takich materiałów jak metal czy PVC
z betonem wiążą się z ryzykiem rozszczelnienia, zarówno w krótkim (do miesiąca), jak
i długim czasie (zacieki i plamy w niższych
kondygnacjach, które są zauważane dopiero
po kilkunastu miesiącach).
Poza szczelnością minusem tradycyjnego
rozwiązania jest zjawisko zimnej posadzki, wynikające z bezwładności termicznej
betonu, który jest zimny i nagrzewa się
bardzo powoli. Wiemy też, że stosowanie
ogrzewania podłogowego zasilanego wodą
jest błędem, ponieważ jest efektywne tylko
w sezonie grzewczym (połowa roku) oraz
powoduje dyskomfort z powodu szybkiego odparowania wody z syfonu, a przez

to wydobywanie się przykrych zapachów
z sieci kanalizacyjnej. Przy niekorzystaniu
z prysznica przez kilka dni, np. w czasie
wakacji, przykre zapachy przenikają też do
innych pomieszczeń.
Brodzik SMART firmy WIM to nowy produkt,
który łączy szybkość montażu z pełną szczelnością i niższą ceną od dotychczasowych modeli. Doświadczenie firmy zdobyte w trakcie
ponadpięcioletniej produkcji zintegrowanych
odpływów liniowych z płytą budowlaną oraz
opinie i sugestie wykonawców pozwoliły
stworzyć produkt, którego montaż jest
ograniczony do minimum. Szczelność połączenia odpływu z podłożem gwarantuje
producent, a montaż syfonu jest przeniesiony
z budowy do fabryki. Płyta ma zintegrowany
odpływ wraz z syfonem, do którego jest
przyłączona rura ze spadkiem. Wystarczy
tylko przyłączyć ją do sieci kanalizacyjnej.

Porównanie kosztów montażu
PRODUKTY

Ilość

ODPŁYW LINIOWY
Odpływ liniowy

1

Posadowienie syfonu i usztywnienie zaprawą
WIM FLEX EXPRESS

10

Betonowanie powierzchni brodzika
WIM posadzka cementowa

100

Wykonanie hydroizolacji
Gruntowanie

0,2

Doszczelnienie odpływu mankietem

1

Montaż taśm

6

Izolacja 2K

4

BRODZIK POSADZKOWY
Brodzik posadzkowy 100/100

1

Montaż płyty brodzikowej
Montaż taśm uszczelniających w kpl.
*ceny brutto

BRODZIK POSADZKOWY

907 zł
2 godziny
6 godz. (1 dzień)

Brodzik podpłytkowy SMART firmy WIM
CECHY PRODUKTU
22szybki

i łatwy montaż,
bezpieczeństwo podłączenia,

22wytyczona

płaszczyzna spadku
– 2%, swobodny odpływ wody,

22fabryczne

połączenie i uszczelnienie
odpływu z powierzchnią brodzika,

22100%

szczelności,

22odpływ

z rusztem stalowym
ozdobnym 2w1,

22estetyczny
22eliminuje

i nowoczesny wygląd,

zjawisko zimnej podłogi,

22przeznaczony

do pokrywania
okładziną (płytki ceramiczne, gres,
kamień naturalny, mozaika szklana),

22zwiększa

optycznie przestrzeń
w łazience,

22całkowicie

wodoodporny,

22odporny

na degradację biologiczną,
chemiczną, w tym szczególnie
na powstawanie grzybów i pleśni,

22syfon

ze zintegrowanym przyłączem,
możliwość zamontowania
nawierzchniowo.
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RURA PRZYŁĄCZENIOWA

4

odpływu liniowego i brodzika posadzkowego
Wartość

Czas
pracy (h)

Stawka
RB

Wartość
RB

Przerwa
technologiczna (h)

J.m.

Cena*

szt.

550,00 zł

550,00 zł

kg

2,40 zł

24,00 zł

1

40,00 zł

40,00 zł

4

kg

0,60 zł

60,00 zł

6

40,00 zł

240,00 zł

120

kg

7,60 zł

1,52 zł

1

40,00 zł

40,00 zł

4

1

40,00 zł

40,00 zł

mb

7,00 zł

42,00 zł

1

40,00 zł

40,00 zł

kg

8,00 zł

32,00 zł

1

40,00 zł

709,52 zł

11

OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI

szt.

kpl.
mb

799,00 zł
7,00 zł

1

40,00 zł

24

440,00 zł

153

40,00 zł

4

40,00 zł

0

80,00 zł

4

799,00 zł
1

40,00 zł

28,00 zł

1

40,00 zł

827,00 zł

2

PODSUMOWANIE:

ODPŁYW LINIOWY

CAŁKOWITY KOSZT MATERIAŁU
I ROBOCIZNA

1149,52 zł

CZAS PRACY

10 godzin

CAŁKOWITY CZAS PRACY WRAZ
Z PRZESTOJAMI TECHNOLOGICZNYMI

IGNACY
PADEREWSKI

6 dni

cena od

799 zł

brutto*

Pianista, kompozytor, działacz
społeczny, polityk, a wreszcie minister i premier. Był człowiekiem
wielu talentów. Wiele czasu spędził
na emigracji, gdzie pomagał Polakom. Kiedy zakończyła się I wojna
światowa, spotkał się z prezydentem
USA Thomasem Woodrowem Wilsonem, którego przekonywał, że Polska
powinna zostać odrodzona jako
samodzielne państwo. Po powrocie
do kraju rozpoczął z Piłsudskim
i Dmowskim rozmowy o powstaniu
rządu i wkrótce został premierem
oraz ministrem spraw zagranicznych. W imieniu Polski uczestniczył
w konferencji pokojowej w Paryżu
w 1919 roku i złożył podpis pod Traktatem Wersalskim, który zaprowadzał pokój w Europie. Potem odszedł
z polityki, wyjechał do Stanów
Zjednoczonych i poświęcił się swojej
największej pasji – muzyce. Zdobył
ogromną sławę; na jego koncerty
przychodziły tysiące wielbicieli.

1919
16 stycznia 1919 powstał rząd
Paderewskiego.

CAŁKOWITA GRUBOŚĆ 80 MM
*w wybranych hurtowniach. Cena uzależniona od rabatów, upustów i promocji.
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Ściana w odcieniach  
MAGDALENA
KROCZAK

Betonowa faktura na ścianie jest obecnie jednym
z najmodniejszych trendów w aranżacji wnętrz
zarówno publicznych, jak i mieszkalnych. Szare
wykończenie nawet niewielkiego fragmentu ściany
może nadać całemu pomieszczeniu nowoczesny styl.

Grupa ATLAS

B

eton jest dostępny w zimnym odcieniu
szarości, który doskonale harmonizuje
z metalem, szkłem i surowym drewnem.
Różnorodna struktura to zasługa wykonawcy
i zależy od migracji na powierzchnię kruszywa o różnym uziarnieniu i kolorze oraz
od naturalnych pigmentów. Zmiana koloru
jest również pochodną tego zjawiska. Efekt
wizualny wzmocniony jest zmianą kąta odbicia światła od niejednorodnej powierzchni.
Z oferty proponowanej przez markę Fox
Dekorator możemy wykonać dekorację
betonową na cztery sposoby, w zależności
od tego, jaki chcemy mieć efekt końcowy
faktury dekoracyjnej oraz jaki kolor czy ton

szarości chcemy uzyskać. Różnica widoczna
jest także dla wykonawcy w sposobie aplikacji
danego produktu.
Zarówno przy użyciu tynku dekoracyjnego,
betonu, jak i farby dekoracyjnej możemy
uzyskać powierzchnię matową z widocznymi licznymi, nieregularnie rozsianymi
ubytkami (efekt skorodowanego betonu)
oraz powierzchnię gładką, satynową (efekt
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wibrowanego betonu). Farba Betonowa
jest dostępna w ograniczonej kolorystyce,
w ciepłych odcieniach szarości. Kolejnym
sposobem jest użycie klasycznego trawertynu wapiennego, który w ciepłym
odcieniu szarości można barwić według
wzornika NCS. Oczywiście w przypadku
„efektu betonu” zastosowanie mają odcienie szare neutralne, zimne lub ciepłe.

PORADNIK WYKONAWCY

  szarości

Produkt dla alergików
Beton Dekoracyjny ma w składzie wapno, którego zalety
znane są od pokoleń. Ma ono właściwości antyseptyczne,
a jego zasadowy odczyn stanowi naturalną ochronę przed
grzybami i pleśnią. Właśnie dlatego produkt ten można
polecić szczególnie alergikom, gdyż niweluje powstawanie
zarodków pleśniowych, odpowiedzialnych za pogarszanie
się stanu zdrowia lokatorów.

Beton
Dekoracyjny
doskonale
harmonizuje
z metalem,
szkłem
i surowym
drewnem.

Można też indywidualnie dobrać natężenie
koloru – od bardzo jasnych wypalonych
do mocnych ciemnych.
Najnowszym produktem marki Fox Dekorator wprowadzonym do sprzedaży w tym
roku jest Beton Dekoracyjny farba strukturalna. Jest to gotowa do użycia gęsta
farba mineralna, wapienna, zabarwiona
nieorganicznymi pigmentami.

!

BETON DEKORACYJNY
Opakowanie – 4 kg
Wydajność – 0,9 kg/m2
Cena cennikowa – 104,93 zł (netto)
Program Fachowiec – 13 punktów
37
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Sposób wykonania – krok po kroku

opinia fachowca
Nie sprawia
trudności
w nakładaniu

KROK I

KROK II

Na zagruntowaną powierzchnię nanosimy
Beton Dekoracyjny. Farbę strukturalną
należy nakładać wałkiem na ograniczonej
powierzchni (ok. 1 m2).

Jeszcze mokrą dekorację zagładzamy pacą
na grubość ziarna, dopóki jest odpowiednio mokra i podatna na odkształcanie.
Metodycznie nakładamy i rozcieramy
kolejne części dekorowanej powierzchni
aż do całkowitego jej pokrycia.

PIOTR
GAWROŃSKI
wykonawca

KROK III

KROK IV

Na wyschniętą powierzchnię przyklejamy
taśmę.

Przed nałożeniem drugiej warstwy farby całą
dekorowaną powierzchnię delikatnie zwilżamy wodą. Drugą warstwę należy nałożyć
na całą dekorowaną powierzchnię, tak jak
na poprzednią. W fazie wysychania należy
zagładzać farbę przyłożonym płasko brzegiem
pacy. Przy zagładzaniu pory zamykają się
i powierzchnia otrzymuje charakterystyczną
gładkość. Pojedyncze, rozsiane ubytki i wżery
dodają uroku betonowej powierzchni.

KROK V

KROK VI

Usuwamy taśmę, gdy powierzchnia jest
jeszcze mokra.

Lakier Dekoracyjny Satyna aplikujemy miękkim pędzlem lub wałkiem z mikrofibry. Delikatnie rozprowadzamy krzyżowymi ruchami.
Już jedna warstwa wzmacnia dekorowaną
powierzchnię.
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Farba strukturalna
Beton Dekoracyjny jest
produktem już gotowym
do użycia i należy go
jedynie zamieszać przed
przystąpieniem do pracy.
Przyspiesza to znacząco
pracę, ponieważ nie wymaga
odczekania dodatkowych
godzin po rozrobieniu
z wodą.
Produkt nie sprawia
żadnych trudności
w nakładaniu, nawet osoba
niedoświadczona w pracy
z tynkami dekoracyjnymi
będzie w stanie
samodzielnie wykonać
swoją ścianę, wspierając się
instrukcją krok po kroku lub
filmem instruktażowym.
Podczas przygotowania
ściany pod dekorację
należy pamiętać, że Beton
Dekoracyjny wymaga dość
nieregularnego nałożenia
Gruntu Sczepnego lub
usunięcia największych
skupisk uziarnienia
z warstwy gruntu, ponieważ
mogą one pojawić się
w finalnej dekoracji podczas
wygładzania powierzchni
w formie przepaleń. Jednak
myślę, że niepowtarzalny
efekt, jaki możemy
uzyskać, rekompensuje
tę niedogodność.

JESZCZE
POLSKA
NIE ZGINĘŁA
Przez pierwsze lata po odzyskaniu
niepodległości w 1918 roku Polska
nie miała oficjalnego hymnu państwowego.
W czasie uroczystości państwowych
śpiewano „Boże, coś Polskę”, przerobioną wersję hymnu Królestwa
Polskiego, czyli ziem polskich pod
rosyjskim zaborem.

NY
BETON DEKORACYJ
Beton Dekoracyjny warto pokryć
lakierem, który już przy jednej
warstwie wzmacnia dekorowaną powierzchnię. W zależności
od miejsca przeznaczenia oraz wyboru efektu (np. znaczna chropowatość finalnej warstwy dekoracji)
może być konieczne zastosowanie

kolejnych warstw lakieru, a także
użycia technik aplikacji odpowiednich do uzyskanej struktury. Beton
Dekoracyjny jest dobrze polakierowany, jeżeli przy aplikacji następnej
warstwy lakieru ściana ciemnieje
równomiernie, bez ciemniejszych
miejsc. Zastosowany lakier prawie
nie wpływa na kolor powierzchni
betonowej. Może natomiast delikatnie zmienić jej połysk, w zależności od uzyskanej struktury
wybranego efektu. Przed zastosowaniem na całej powierzchni
polecam wykonanie niewielkiej
próbki w celu określenia zgodności
z oczekiwanym efektem.

Zapraszamy na szkolenia
W celu przeszkolenia się z wykonywania dekoracji betonowej daną techniką
zapraszamy wszystkich na szkolenia, które są prowadzone w miejscach sprzedaży i Punktach Partnerskich firmy ATLAS.
Marka Fox Dekorator proponuje także szczegółowe szkolenie z różnych
efektów dekoracyjnych na Srebrnego Dekoratora – wystarczy umówić termin
z przedstawicielem regionalnym.
Listę przedstawicieli wraz z informacjami o produktach oraz z filmami instruktażowymi znajdziecie na stronie internetowej

www.fox-dekorator.pl
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WYBÓR HYMNU
O tytuł hymnu Polski walczyło sześć
pieśni – oprócz „Mazurka Dąbrowskiego” również „Rota”, „Boże, coś
Polskę”, „Chorał”, „Warszawianka”,
a nawet „My, Pierwsza Brygada”.
W dyskusjach nad wyborem hymnu
skłaniano się ku „Rocie”, ale zauważano, że słowa „Nie będzie Niemiec
pluł nam w twarz” mogą doprowadzić do konfliktu dyplomatycznego.
W końcu zdecydowano się na „Mazurka”, ale w oficjalnej wersji pominięto między innymi zwrotkę ze słowami „Niemiec, Moskal nie osiądzie,
gdy jąwszy pałasza...”.

AUTORZY HYMNU
Słowa hymnu – nazywanego Pieśnią
Legionów Polskich we Włoszech
– zostały napisane przez Józefa
Wybickiego.
Autor melodii pozostaje nieznany.

1927

26 lutego 1927 „Mazurek Dąbrowskiego” stał się oficjalnym hymnem państwowym Polski.
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Kupujemy odkurzacz przemysłowy

KRZYSZTOF
DOBOSZ

Porządek
na budowie

pasjonat
majsterkowania,
prowadzi blog
majsterkoman.pl

Ułatwiają utrzymanie porządku. Znajdują zastosowanie także
na budowie i w warsztacie. Podpowiadamy, jaki odkurzacz
przemysłowy wybrać i czym się kierować przy jego zakupie.

C

hoć zasada działania odkurzaczy  
przemysłowych jest podobna jak
domowych, są konstruowane w taki
sposób, aby skutecznie mogły sobie
poradzić z konkretnymi odpadami. Dlatego dobór odpowiedniego urządzenia
powinien być właściwie przemyślany.

Najważniejsze parametry
22

Zasilanie – odkurzacze przemysłowe są
produkowane z zasilaniem sieciowym oraz
zasilaniem akumulatorowym. Drugie
rozwiązanie powoduje, że urządzenia
są bardziej mobilne, jednak zazwyczaj
mają niewielką pojem-

ność zbiorników do gromadzenia odpadów. Dlatego praktyczniejsze wydają się
odkurzacze sieciowe o dużo większych
możliwościach, przystosowane do usuwania każdego rodzaju pyłów.
22 Moc – to od niej w dużej mierze
zależy wydajność odkurzacza.

PRZECZYTAJ
OPINIĘ
WYKONAWCY
NA STR. 42

Tab. 1.
Przegląd wybranych
odkurzaczy
przemysłowych

METABO ASR 25L SC
602024000

HITACHI RP250YDM
WA

NILFISK Alto Aero 262L PC

MAKITA VC2211MX1

L

M

L

M

Zasilanie (V)

230

230

230

230

Moc znamionowa (W)

b.d.

1200

1500

1050

Maks. przepływ powietrza (l/s)

61

61

61

58,33

Maks. podciśnienie (mbar)

248

248

235

220

Wielkość zbiornika (l)

25

25 brutto
20 netto

26

12 sucho
17 ciecz

półautomatyczny

automatyczny

półautomatyczny

automatyczny

b.d.

tak

nie

tak

3,2 fi 35 mm/8

5/8

5 fi 38 mm/7,5

3,5 fi 28 mm i 2,5 fi 38
mm/5

1349 zł
(www.domitech.pl)

1113,15 zł
(www.empik.com)

799 zł
(www.leroymerlin.pl)

2152,50 zł
(www.aleno.pl)

Model
Klasa

Sposób oczyszczania filtra
Regulacja siły ssania
Długość węża ssącego/długość przewodu
zasilającego (m)
Przybliżona cena (brutto)*

*Należy pamiętać, że przedstawione urządzenia są sprzedawane w różnych konfiguracjach, dlatego ceny mogą różnić się od podanych w tabeli
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Klasyfikacja odkurzaczy

!

Producenci niejednokrotnie umieszczają
w odkurzaczach kilka silników. Włączanie
kolejnego zwiększa siłę ssania. Jednak moc
czy liczba silników nie zawsze idą w parze
z siłą ssania, która jest jednym z najważniejszych cech urządzenia (dwie maszyny
o tej samej mocy niekoniecznie będą miały
taką samą sprawność). Dlatego podczas
zakupu należy głównie brać pod uwagę
dwa parametry: maksymalne podciśnienie
oraz maksymalny przepływ powietrza.
22 Pojemnik – aby częstotliwość jego opróżniania była jak najrzadsza, należy zwrócić
uwagę na jego pojemność. Im większa,
tym szybsze odkurzanie bez zbędnej straty
czasu. Przy czym istotne jest, aby brać pod
uwagę głównie wielkość użytkową netto
zbiornika, tj. ile realnie może pomieścić
określonych zanieczyszczeń.
22 Funkcja automatycznego oczyszczania
filtra – bardzo istotny parametr, gwarantujący nieprzerwanie wysoką siłę ssania,
czyli wydajność i komfort pracy. Filtr co jakiś
czas jest automatycznie otrzepywany, dzięki
czemu nie trzeba przerywać odkurzania.

Głównym kryterium, jakie należy brać pod
uwagę podczas wyboru odpowiedniego
odkurzacza, jest rodzaj odpadów, z jakimi
przyjdzie się zmierzyć maszynie. Zgodnie
z normą EN 60335-2-69 występują 3 klasy
pyłów, do której producenci dostosowują
swoje urządzenia. Powinna być ona
wskazana przy danym odkurzaczu, dzięki
czemu mamy pewność, że produkt został
przeznaczony do określonych zadań:

Klasa L

Klasa M
To kategoria maszyn przeznaczonych
do odsysania odpadów o wartościach
granicznych > 0,1 mg/m3. Oznacza
to, że radzą sobie z odpadami i pyłami powstającymi w trakcie obróbki
materiałów budowlanych, czyli betonu, kamienia, muru, gipsu, tynku oraz
farby.

Klasa H

Odkurzacze w tej klasie nadają się
do usuwania drobnego kruszywa, odpadów powstających podczas obróbki
tworzyw ceramicznych i sztucznych
oraz zanieczyszczeń wytwarzanych przy
obróbce drewna. Zatem przystosowane
są do odsysania odpadów budowlanych
i warsztatowych o wartościach
granicznych > 1 mg/m3.

To odkurzacze do usuwania odpadów
o wartościach granicznych < 0,1 mg/m3.
Te specjalne urządzenia są stosowane
przede wszystkim do usuwania zanieczyszczeń powstających podczas prac
zagrażających zdrowiu. Przydają się
szczególnie tam, gdzie należy usunąć
pyły chorobotwórcze, np.: ołów, nikiel,
kadm, azbest, pleśń.

PRZECZYTAJ
OPINIĘ
WYKONAWCY
NA STR. 43

FLEX VCE 33 L MC 444103

KARCHER NT 35/1 Tact Te H

BOSCH AdvancedVac 20
06033D1200

BAIER BSS 407 H

L

H

b.d.

H

220–240

220–240

230

230

1400

1000

1200

1400

75

74

70

61

250

254

260

248

30 brutto
17 ciecz

35

20 brutto

50

półautomatyczny

automatyczny

b.d.

automatyczny

tak

tak

tak

tak

4 fi 35 mm/7,5

2,5/b.d.

2,2/8

5/8

2239 zł
(www.seger.pl)

3630,96 zł
(www. karchercenter-ocean.pl)

498 zł
(www.naj-sklep.pl)

5140 zł
(www.elektronarzedzia24.pl)
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Praca na sucho i mokro – to spore
ułatwienie sprzątania. Maszyna poradzi
sobie nie tylko z suchymi odpadkami, ale
usunie również ciecz.
22 Zasięg – dotarcie do trudno dostępnych
miejsc podczas porządkowania ułatwia
odpowiednio długi wąż oraz przewód
zasilania. Dzięki temu sprzątanie jest
wygodniejsze i mniej frustrujące.
22 Jakość – to ważna funkcja, jakiej oczekuje
się od elektronarzędzi. Nie inaczej jest
w tym przypadku. Wysokiej jakości odkurzacz powinna cechować niezawodność
i trwała konstrukcja odporna na brud.
22 Akcesoria – ułatwiają sprzątanie i zmniejszają koszty eksploatacji. Dlatego warto
zaopatrywać się w sprzęt, który na wyposażeniu ma różnorakie przystawki ssące
czy dodatkowe filtry.
22 Wózki transportowe – służą do przemieszczania ciężkich odkurzaczy. Zatem
wydawać by się mogło, że masą urządze22

nia nie powinniśmy się aż tak przejmować.
Jednak lepszym rozwiązaniem wydają się
solidne kółka przytwierdzone na stałe
do maszyny, dzięki czemu łatwiej jest
przemieszczać urządzenie, zwłaszcza
po nierównej nawierzchni.

Inne ważne cechy
Istnieje również wiele innych istotnych
funkcji, zależnie od klasy odkurzacza, w jakie
producenci zaopatrują swoje modele.
22 Regulacja siły ssania oraz stałej mocy
– służy do przystosowania mocy do określonych prac, dzięki czemu maszyna nie
traci swojej wydajności w miarę zapełniania się worka.
22 Możliwość prania filtra – stosowana
w odkurzaczach w klasie L i M zmniejsza
koszty eksploatacji.
22 Wysokiej jakości turbina i filtr płaski
– to spora moc i rozmiar pojemnika.
22 Szczelność i bezpieczeństwo zamknię-

cia – bardzo istotna kwestia, zwłaszcza
w odkurzaczach klasy H.
22 Ochrona przeciwogniowa i pojemnik
ABS – charakteryzują urządzenia do usuwania niebezpiecznych pyłów, sprawiając,
że maszyny są lekkie i wytrzymałe.
22 Funkcja dmuchawy – dobrze sprawdza
się podczas odkurzania liści oraz zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc.
22 Funkcja antystatyczna – zapobiega
nadmiernemu gromadzeniu się pyłów
na ściankach węża ssącego oraz na narzędziach roboczych.
22 Uniwersalność – od odkurzaczy przemysłowych oczekuje się jak największej
wszechstronności, w związku z czym producenci niejednokrotnie zaopatrują swoje
urządzenia w drugie gniazdo do prądu,
złącze do sprężonego powietrza, automatyczny układ włączania-wyłączania,
a także możliwość podłączania modułu
zasilania i odsysania.

POLECAJĄ WYKONAWCY (OPINIE POCHODZĄ Z FACEBOOKA Z
PRZYKŁAD 1.

PRZYKŁAD 2.

Dobry sprzęt za dobrą cenę

Żyrafa i odkurzacz na start
Klasa odkurzacza L

Klasa odkurzacza L

Żyrafa z serii MacAllister z Castoramy jest niezłej jakości,
a przy tym tania (ok. 500 zł brutto), więc na początek działalności i nabierania wprawy jak najbardziej wskazana. Do tego
tani i sprawny serwis – niektóre części zamienne dostępne
od ręki i gwarancja do 3 lat. Odkurzacz Starmix 1425 EWS
Compact z automatycznym otrząsaniem filtrów (różne modele
od 1700 zł) to istny mercedes, nie do zajechania, nie wymaga
worków, więc nie generuje niepotrzebnych kosztów. Filtry o dużej powierzchni (8,5 m2) i niezwykłej trwałości dają świetne
i uniwersalne narzędzie. Wciąga gips, gruz,
wodę i wszystko, co napotka. Ja taki
pierwszy zestaw używałem przez
ok. 5 lat, a zwraca się po dobrym
pierwszym zleceniu, jedyny koszt
to papier ścierny.

Zdecydowałem się na zakup odkurzacza Metabo ASR 25L SC
602024000, ponieważ był odpowiedni do szlifowania gładzi,
a właśnie takiego szukałem. Mam go od dwóch lat i jestem z niego
bardzo zadowolony. Przy zakupie przede wszystkim zwróciłem
uwagę na cenę, markę i parametry techniczne.
Używam go prawie codziennie, ponieważ cenię sobie czystość
na budowie. Szczególnie przy szlifowaniu gładzi jest niezawodny.
Jego zaletami są na pewno prosta konstrukcja, dwa filtry oraz
duży ciąg. Jedyna wada to brak automatu do otrzepywania filtra,
ale i bez tego daje radę.
Polecam go każdemu wykonawcy, który nie chce wydać dużych
pieniędzy, ale zależy mu na porządnym sprzęcie.
Jest to najlepszy odkurzacz w tym przedziale
cenowym. Ciągnie aż miło, a przy tym jest
cichy i prosty w obsłudze.

MARCIN
KAMKA

ŁUKASZ
MATYSZEWSKI

wykonawca,
właściciel firmy
KAMA

wykonawca,
właściciel firmy
REMONCIK
usługi remontowo-budowlane
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Rodzaje worków filtrujących
Bardzo ważną rolę w odkurzaczach odgrywają worki filtrujące. W zależności od klasy
pyłowej i rodzaju usuwanego materiału
rozróżniamy worki:
22 Jednorazowe – używane są do wszystkich rodzajów odpadów. Bywają zaopatrywane w praktyczne zamknięcia, są
bezpieczne dla zdrowia i umożliwiają
bezpyłową utylizację odpadów. Dzięki
efektowi samooczyszczania niektóre
worki uniemożliwiają tworzenie się osadu
filtracyjnego.
22 Wielokrotnego użytku – wytrzyma-

łe i łatwe w opróżnianiu. Stosowane
do wszystkich odkurzaczy klas L i M.

Dwie uwagi:
W odkurzaczach klasy H nie należy stosować
worków wielokrotnego użytku, a dla zwiększenia ochrony zdrowia lepiej jest stosować
dwuwarstwowe worki z włókniny poliestrowej i dodatkowego worka osłonowego.
Aby poprawić efektywność sprzątania,
w odkurzaczach klasy L zaleca się usuwanie zanieczyszczeń bez udziału worka,
pod warunkiem że maszyna jest do tego
przystosowana.

PIERWSZA
KOMPANIA
KADROWA

PODSUMOWANIE
Podczas niełatwego wyboru odpowiedniego odkurzacza przemysłowego
należy głównie kierować się rodzajem zanieczyszczeń, jakie ma on usuwać.
Bez wątpienia sporym ułatwieniem jest klasyfikacja odkurzaczy i to na nią
w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę podczas zakupów. Warto zainwestować w solidny sprzęt, który posłuży nam przez lata.

GRUPY PRACE WYKOŃCZENIOWE)
PRZYKŁAD 3.

Profesjonalny sprzęt wysokiej klasy
Klasa odkurzacza H
Odkurzacz Karcher NT 35/1 TACT TE kupiłem 5 lat temu. Wybrałem go, ponieważ pracowałem tym modelem w Niemczech przy gładziach gipsowych. Pozytywnie zaskoczyła
mnie jego wydajność i obsługa. Używam go przy szlifowaniu gipsów i gładzi, odciąganiu pyłów z bruzdownicy oraz przy odsysaniu różnego rodzaju pyłów i zanieczyszczeń
w trakcie prac budowlanych. Jego zalety to: możliwość regulacji siły ciągu, dodatkowe
gniazdo 230 V do współpracy z innymi narzędziami, wyłącznik systemu otrząsającego, waga tylko 12,5 kg, elektrody antystatyczne, szybkie i bezproblemowe czyszczenie
filtra. Istotne są też – stała moc ciągu i oczywiście moc, w tym modelu to 1382 W.
Polecam Karcher NT 35/1 TACT TE, bo przekonałem się, że radzi sobie nawet w bardzo
trudnych warunkach, takich jak całkowite zapylenie, wysoka temperatura oraz długi czas pracy.
Rady dla nowych nabywców to: dbać o filtr, zwracać uwagę, aby zanieczyszczenia nie przedostały się powyżej filtra
do wnętrza odkurzacza, raz na jakiś czas przedmuchiwać
sprężonym powietrzem obudowę i zakamarki, systematycznie czyścić filtr sprężonym powietrzem lub zwykłym pędzelkiem oraz nie stukać podczas opróżniania
zbiornikiem, gdyż jest to plastik, który łatwo uszkodzić.
Podsumowując, Karcher NT 35/1 TACT TE ma wszystko,
co potrzebne jest do profesjonalnych prac budowlanych.

MACIEJ KAZIBUT
wykonawca, właściciel
firmy SAN-BUD
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Na wieść o wybuchu wojny, na przełomie lipca i sierpnia 1914 roku
Józef Piłsudski rozpoczął tworzenie
polskich oddziałów. Zmobilizował swoje organizacje strzeleckie,
w których młodzi Polacy przechodzili przeszkolenie wojskowe. Pod
Krakowem, w Oleandrach, powołał
do istnienia Pierwszą Kompanię
Kadrową, czyli zalążek odradzającego się Wojska Polskiego. Na początku liczyła tylko około 150 żołnierzy,
ale dostała bardzo ważne zadanie
– dotrzeć do Warszawy i wywołać
tam antyrosyjskie powstanie. Misja
się nie powiodła, choć Pierwsza
Kadrowa zdołała pokonać granicę
między austriackim i rosyjskim zaborem i zająć Kielce. Potem musiała
zawrócić do Krakowa. Po powrocie
żołnierzy Piłsudski zaczął tworzyć
z nich Pierwszą Brygadę Legionów
Polskich.

1914

3 sierpnia 1914 Józef Piłsudski
powołał Pierwszą Kompanię
Kadrową.
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Galeria

Mistrzów

W Galerii Mistrzów pokazujemy prace wykonawców – czytelników, którzy
po mistrzowsku poradzili sobie z daną realizacją remontowo-wykończeniową.
Jeśli jako fachowiec chciałbyś pokazać którąś z wykonanych przez siebie prac,
wyślij jej opis i zdjęcia na adres: redakcja@atlas.com.pl. Najbardziej
inspirujące, ciekawe zgłoszenia opublikujemy na łamach magazynu.

Remont
kompleksowy
PAWEŁ ZALEWSKI
właściciel firmy
Zalewski Paweł Remonty

Inwestycja:
Kompleksowy remont
mieszkania – 60 m2 w bloku
w Olkuszu

Mieszkanie do remontu było w bardzo opłakanym stanie,
dlatego zostały wymienione wszystkie zużyte elementy
budynku i wyposażenie. Po wielkiej metamorfozie zyskało
niezwykły efekt.
Zadanie: Remont w mieszkaniu obejmował całość instalacji elektrycznej, wodnej,
kanalizacyjnej, równanie podłóg, ścian,
wykonanie sufitów podwieszanych z wnękami LED-owymi, zabudowy rur i przeróbki
kaloryferów, przygotowanie otworów
pod montaż drzwi wraz z ich montażem.
Prace zacząłem od ustalenia z klientem
jego oczekiwań wraz ze szczegółowym

doradztwem z mojej strony. Zazwyczaj
każdy ma jakąś wizję swojego mieszkania,
ale zawsze zaznaczam, by klienci się nie
bali zmieniać decyzji. Lepszy pomysł może
czasami przyjść później, a przy takiej
realizacji, jaką jest kompleksowy remont
mieszkania, jest czas na ewentualne zmiany
– oczywiście jeśli nie przekraczają granic
rozsądku.

Czas realizacji:
mieszkania – ok. 3 miesięcy;
łazienki – ok. miesiąca
Wykorzystane materiały
ATLAS:
Uni-Grunt, OptiGrunt,
M-System, ZW 330, Solaris,
Stoner, Rapid, Woder W
wraz z taśmami Hydroband 3G,
Plus Biały, Plus Mega
Biały, Geoflex, SMS 30,
Postar 20, fuga Artis,
fuga Wąska, silikon Artis,
Dolina Nidy Klej Gipsowy T,
Dolina Nidy Gips Szpachlowy
Śnieżnobiały

1

2

Zacząłem od wymierzenia wszystkich pomieszczeń i ustalenia z inwestorem prac
związanych z instalacją elektryczną.
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polecam
ATLAS M-System 3G
22Oszczędza

czas
pracy co najmniej
o 30%

22Wygodny

i łatwy
w transporcie

22Prosty

w montażu

22Idealny

do szybkiego
wypoziomowania
płyt na ścianach
i sufitach

Długość
łącznika Opakowanie
L 100

21 szt.

L 150

21 szt.

L 200

21 szt.

L 250

21 szt.

Punkty w Programie
Fachowiec:

NETTO

Cena
opakowania

79,81 zł
85,22 zł
95,39 zł
106,42 zł
15 pkt

*C
 ena cennikowa netto może różnić się
od ceny na półce (brutto) ze względu
na rabaty, upusty i VAT.

PROMOCJA!

3

Pierwszym krokiem było doprowadzenie
do ładu powierzchni ścian i podłóg oraz
rozmierzenie sufitów pod wykonanie całości
związanych z nimi prac na M-Systemie .

ZYSKUJ
WIĘCEJ

!

Do końca 2018 roku można uzyskać 30 punktów w Programie Fachowiec.

4

Równolegle prowadziłem prace związane
z rozprowadzaniem instalacji elektrycznej.

polecam

5

Szybkosprawny,
samopoziomujący
podkład
podłogowy
ATLAS SMS 30
22Ruch

pieszy już
po 4 godzinach

22Układanie

płytek
po 24 godzinach

22Układanie

parkietu/wykładziny już
po 7 dniach

22Grubość

warstwy
3–30 mm
NETTO

*C
 ena cennikowa

netto może różnić
się od ceny na półce
(brutto) ze względu
na rabaty, upusty
i VAT.

Cena
cennikowa:
Punkty
w Programie
Fachowiec:

36,67 zł
(25 kg)

6 pkt

(25 kg)

6

Następny etap to instalacja wodno-kanalizacyjna z przygotowaniem łazienki pod
prace z hydroizolacją poprzez wypełnienie
ubytków i równanie z użyciem zaprawy
ZW 330.
Posadzki wstępnie wypełniono Postarem 20,
by dopełnić zniwelowanie progów w całym
mieszkaniu poprzez rozmierzenie grubości
przyszłych okładzin i użycie SMS-a 30 .
Jako trzonu hydroizolacji w łazience użyłem
taśm Hydroband 3G i Wodera W, który najczęściej stosuję jako uzupełnienie izolacji
w mieszkaniu. Wymaga jedynie przemieszania w wiaderku, po czym jest gotowa
do nakładania. Ma wysoką przyczepność
do niemal każdego podłoża, co ułatwia
aplikację i wtapianie taśm. Intensywny,
czerwony kolor pozwala zaś na prostą
wzrokową ocenę grubości i jednolitości
wykonanej izolacji. Następnie wykleiłem
łazienkę z użyciem Plusa Mega Białego
na podłogę, Plusa Białego na ściany.
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Do montażu elementów na zdjęciu użyłem
Kleju Gipsowego T z Doliny Nidy. Bruzdy
po prowadzonych instalacjach w pozostałej części mieszkania zostały uzupełnione
tynkiem gipsowym ręcznym Gips Solaris.
Użyłem go do podrównywania największych
nierówności, a do zniwelowania pozostałych – białego gipsu szpachlowego.
Po przyklejeniu wszystkich płytek zaczęliśmy spoinowanie łączeń płyt z fizeliną,
wtapianie w narożniki wewnętrzne taśmy
Tuff-Tape oraz aluminiowych narożników
perforowanych na zewnętrzne krawędzie,
oczywiście po uprzednim zagruntowaniu całości szpachlowanych powierzchni OptiGruntem. Całość prac przy spoinowaniu jest wykonywana za pomocą Stonera ATLAS. Dzięki
zawartości specjalnej odmiany gipsu jest
twardy, wytrzymały, elastyczny i odporny na
ewentualne spękania, dzięki czemu naprawdę mamy pewność, że nie będzie telefonu od
klienta z reklamacją na popękane sufity.

PORADNIK WYKONAWCY

7

Tak przygotowaną powierzchnię szpachlowałem dwukrotnie gotową gładzią
polimerową ATLAS Rapid. Jest to gładź
idealna na finisz, umożliwiająca uzyskanie po szlifowaniu niezwykle gładkiej
powierzchni. Po wyszlifowaniu maszynowym i zebraniu pozostałego pyłu
za pomocą lekko zwilżonego, płaskiego
mopa przystąpiłem do gruntowania
OptiGruntem – i mamy przygotowaną
całość pod malowanie. Farba użyta
na powierzchniach wykończonych
Rapidem daje w dotyku efekt gładkości równy niemal tafli szkła. Teraz czas
na panele na podkładach ze sprasowanych wiórów drzewnych, tzw. ekopłyty.

8

W kuchni i przedpokoju na podłogę położone zostały płytki
gresowe 60 x 60. Do
ich przyklejenia wykorzystałem klej
Plus Mega Biały
– klej rozpływny,
idealny do większych formatów.
Jego wprawne użycie
gwarantuje niemal
100% wypełnienie
powierzchni pod
płytką.

9

polecam
Wysokoelastyczny, odkształcalny
klej typu C2E S1 Plus Mega Biały
22Do

kamienia naturalnego
i jasnych płytek

22Na

najtrudniejsze podłoża

22Do

kuchni, łazienek, basenów,
na tarasy, ogrzewanie

22Maksymalna

wielkość
płytek: bez ograniczeń

NETTO
Cena
cennikowa:
Punkty
w Programie
Fachowiec:

55,35 zł
(25 kg)

8 pkt

(25 kg)

10

Pomontowaliśmy szafki, umywalkę, miskę bezkołnierzową w toalecie. Poza tym doszły jeszcze grzejniki w pokojach i łazience,
które miał montować ktoś inny, lecz klienci doszli do wniosku, że zrobimy to lepiej i nic nie ulegnie zniszczeniu.
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ORZEŁEK
LEGIONOWY

11

Zostały już tylko, albo „aż”, montaże końcowe. Drzwi z opaską regulowaną, gniazdka,
włączniki, oświetlenie. Całość wyszła bardzo zadowalająco, a efekt końcowy przerósł
oczekiwania klientów.

Patrzący dumnie w swoją prawą
stronę, z rozpostartymi skrzydłami, trzymający w szponach tarczę
z charakterystyczną literą „L” – taki
orzełek zdobił czapki maciejówki
Legionów Polskich.
Projekt symbolu w roku 1913 przygotował Czesław Jarnuszkiewicz,
oficer, późniejszy generał. Orzełek
w najbardziej rozpowszechnionej
wersji nie miał korony, co wyjaśniano na dwa sposoby. Po pierwsze,
nałożenie orłowi korony można było
rozumieć jako podległość Rosji, która na ziemiach zaboru rosyjskiego
założyła Królestwo Polskie. Po drugie, mówiono, że orzeł Jarnuszkiewicza miał koronę, tylko stracił ją
w drodze, kiedy jako model z wosku
był niesiony do Piłsudskiego do akceptacji. Piłsudskiemu spodobał się
orzeł bez korony i tak już zostało.

12

➔

Białe ściany i światło sprawiają, że przestrzeń w łazience
wydaje się większa. ➔

14

13

Wyrazista biało-czarna kolorystyka toalety została przełamana wzorem na podłodze.

Czy polecasz szczególnie jakiś produkt
ATLAS, którego użyłeś podczas remontu?
Mogę polecić wszystkie użyte przy pracy produkty ATLAS. Bez nich nie wyobrażam sobie
prowadzenia prac na taką skalę, a wszystkie sobie
bardzo chwalę :)
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92

tyle różnych, ale podobnych
wzorów legionowego orzełka
doliczono się na czapkach
żołnierzy Piłsudskiego.
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Regulator obrotów mocy
silnika komutatorowego 230 V
Cena: ok. 89 zł
Dostępność: allegro.pl
Specyfikacja techniczna:
22napięcie
22moc

22grzałka

PAWEŁ
ZALEWSKI
wykonawca

zasilania: 230 V

urządzeń sterowanych: max 3500 W
elektryczna: max 1000 W

Regulator kupiłem, ponieważ chciałem wykorzystać sprzęt,
w którym producent go nie przewidział, a dzięki temu można
użyć np. wiertarki jako mieszadła bądź otwornicy i szlifierki
dla lepszego dopieszczania krawędzi ciętych płytek.
Silnik należy najpierw podłączyć do regulatora obrotów
mocy, a następnie regulator do napięcia i potencjometrem
ustawiać odpowiednie obroty silnika.
Dzięki temu urządzeniu możemy wykorzystać stary sprzęt
w zupełnie innym celu.

Kupione dzisiaj

polecam, bo…
22prosty

w użyciu
regulator

22duży

zapas
mocy urządzeń
podłączonych

22tzw.

miękki start
dopełnia plusy
urządzenia

Rekomendacje użytkowników
portalu www.atlasfachowca.pl

Pistolet Makita DCG 180RFX
Cena: ok. 1400 zł
Dostępność: sklepy internetowe
Specyfikacja techniczna:
22max

siła wyciskania: 5000 N

22waga:

2,3 kg

22napięcie

zasilania: 18 V

22prędkość

JERZY
ŁOSIAKOWSKI
wykonawca

posuwu: 0–28 mm/s

Wyjątkowo przydatny sprzęt do wykorzystania przy aplikacji różnego rodzaju mas. Używam dużo produktów typu silikony,
akryle, kleje czy uszczelniacze, a ten zestaw pomaga bardzo
precyzyjnie i bez większego wysiłku je aplikować. Do tej pory
robiłem to za pomocą wyciskaczy ręcznych, ale niezależnie
od producenta starczały one na krótko. Największym problemem
było wyciskanie gęstych klejów polimerowych, szczególnie przy
niskiej temperaturze.
Zestaw Makity, dzięki dużej sile i precyzyjnemu posuwowi,  
eliminuje te kłopoty do zera.
Warto zwrócić również uwagę na wyposażenie dodatkowe, które
sprawia, że aplikacja każdej masy dostępnej na rynku nie stanowi
problemu. Zestaw standardowo wyposażony jest w baterię
3 Ah z ładowarką. Precyzja tego urządzenia na pewno zrekompensuje wydane pieniądze.
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polecam, bo…
22zapewnia

aplikację

precyzyjną

22ma

wstępną regulację
prędkości posuwu

22ma

diody LED
ostrzegające
o przeciążeniu
i oświetlające obszar
roboczy

Bruzdownica
Sparky FK 3014HD
Cena: ok. 900 zł
Dostępność: markety budowlane,
sklepy internetowe
Specyfikacja techniczna:
22regulowana

głębokość bruzdy

MACIEJÓWKA

22doskonała

do żłobienia
w betonie, cegle

22stała

prędkość obrotowa
kontrolowana elektronicznie
z łagodnym rozruchem

22ochrona

przed przeciążeniem
termicznym

DANIEL
KOZOS
wykonawca

Ten sprzęt zastąpił amatorskie urządzenie, które po prostu zakończyło
swój żywot. Porządnie wykonany
korpus osłony, do tego lekki i zapewniający w miarę dokładny odsys
pyłu po podłączeniu do odkurzacza
przemysłowego.
Już na oryginalnych tarczach potrafi
nieźle wgryźć się w materiał typu beton. Przy ciężkich warunkach i długiej
pracy przed awarią uchroni nas czujnik przeciążenia termicznego – coś,
czego w amatorskim sprzęcie brak
–  i co powoduje ich szybki zgon.
Głębokość bruzdy jest regulowana, wystarcza z powodzeniem
do wpuszczenia przewodów (nawet tych grubych) w ściany, sufity
czy podłogi; urządzenie pomocne
jest też przy znaczeniu tras pod hydraulikę (np. rury typu pex, niestety,
niezbędne jest pogłębienie powstałej
bruzdy, gdyż grubość rury z otuliną
jest większa niż głębokość bruzdy).

Ulubione nakrycie głowy Józefa
Piłsudskiego. Wykonana z szarego
sukna skromna czapka ze skórzanym daszkiem i paskiem do regulacji stała się również symbolem
odradzającego się Wojska Polskiego. W rzeczywistości maciejówka
nie jest jednak czapką wojskową.
Chętnie nosili ją chłopi, a Piłsudski
uznał, że będzie również znakiem
rozpoznawczym członków jego organizacji strzeleckich, które szkoliły
przyszłych żołnierzy. Maciejówka
stała się symbolem polskości, kiedy
w 1916 roku żołnierze Piłsudskiego
zbuntowali się przeciwko
austriackim rozkazom i na znak,
że są Polakami, odrzucali austriackie rogatywki i wkładali maciejówki
do mundurów. Marszałek do końca
życia chodził w maciejówce.

polecam, bo…
22niewielki

ciężar

22skutecznie

odciąga pył

22bardzo

dobra
jakość wykonania

www.facebook.com.pl/tylkoatlas
Podziel się opinią o narzędziach na profilu
Facebook ATLAS, wysyłając prywatną wiadomość
lub napisz do nas na adres:
redakcja@atlas.com.pl
Najciekawsze wypowiedzi zostaną nagrodzone
gadżetami!
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To był pierwszy
żołnierz nasz
Z Oleandrów poszedł
w krwawy, długi marsz
Nie miał odznak ani
szarż
Tylko w maciejówce
lśnił mu Orzeł nasz.

piosenka żołnierska,
sł. Wiktor Budzyński,
muz. Zbigniew Lipczyński

100-LECIE
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TECHNOLOGIA
PODWÓJNYCH WŁÓKIEN

PODWÓJNA MOC
WŁÓKIEN I POLIMERÓW
» 3x większa przyczepność początkowa
» doskonałe wiązanie w niskich temperaturach od +1°C
» brak ograniczeń dla rodzaju, rozmiarów okładziny
i podłoża
» możliwość montażu płytek nawet > 3 m2
» łazienka / kuchnia / garaż / schody / taras / balkon
/ basen
» na trudne podłoża: OSB / stare płytki / hydroizolacje
/ ogrzewanie podłogowe

PODWÓJNA MOC
WŁÓKIEN
» wiązanie w podwyższonej temperaturze do +30°C
» jedyny klej klasy C1 do wszystkich rodzajów
płytek 60 x 40 cm (np. gres, płytki nasiąkliwe)
» fugowanie już po 12 godz.
» maksymalne wzmocnienie związanej zaprawy
» redukcja spękań zaprawy na etapie wstępnego wiązania
» łazienka / kuchnia / salon / korytarz

Co daje
technologia podwójnych włókien?
» stabilność płytek natychmiast po ich przyklejeniu do podłoża
» zwiększenie parametrów wytrzymałościowych
» odporność na oddziaływanie obciążeń eksploatacyjnych
» aplikację w szerokim zakresie temperatur

PORADNIK WYKONAWCY

Fachowcy pytają, ekspert odpowiada

Dekoracje szklane
i metalowe
KRZYSZTOF
KULIG
Ceramika Tubądzin

Fachowcy zadają wiele pytań dotyczących montażu
i konserwacji różnych dekoracji szklanych, mozaikowych
czy ze stali, ponieważ niektóre z nich nie są łatwym
materiałem przy obróbce. Wątpliwości rozwiewa
przedstawiciel producenta Ceramika Tubądzin.

Listwy ze stali nierdzewnej
W nowoczesnych aranżacjach często używa
się listew ze stali nierdzewnej lub podobnych
elementów dekoracyjnych. Wykonawcy
zadają wiele pytań dotyczących ich montażu i obróbki. Listwy typu Steel, które
są w ofercie Tubądzin, są produkowane
poprzez zespolenie podstawy ceramicznej
z nawierzchniowym elementem ze stali
nierdzewnej. Takie zestawienie materiałów wymaga nieco innego sposobu cięcia
i, w szczególności, fugowania.

po zakończeniu prac montażowych i wykończeniowych.
22 Listwy należy stosować wyłącznie na ścianach.
22 Do montażu listew należy użyć kleju
do płytek ceramicznych.
22 Nie wolno stosować fugi gruboziarnistej,
ponieważ może zarysować powierzchnię
podczas jej zmywania przy nakładaniu.
22 Użycie kontrastowych kolorów fug może
powodować zmianę odcienia listew.

Cięcie

Konserwacja

Podczas cięcia listew stalowych należy
pamiętać, że wysoka temperatura może
uszkodzić powierzchnię nierdzewną. Zdarza
się to szczególnie podczas cięcia szlifierką
kątową. Typowy objaw przegrzania to pojawienie się kolorowych cieni na ciętej krawędzi. Aby tego uniknąć, należy stosować
odpowiednie tarcze oraz dostosować nacisk
na materiał i obroty szlifierki. Można również
użyć do cięcia gilotyny po wcześniejszym
„podcięciu” spodniej warstwy ceramicznej.

Do czyszczenia używa się jedynie delikatnych
detergentów (np. płynu do mycia szyb),
wody z mydłem w płynie, jak również
środków naturalnych (np. 20% roztwór
octu). Należy unikać agresywnych środków
myjących i preparatów, które zawierają chlor
lub inne wybielacze. Mogą one spowodować uszkodzenie powłoki tlenków chromu,
dzięki którym stal szlachetna jest odporna
na korozję. Nie można stosować past oraz
mleczek zawierających w składzie proszki
czyszczące, mogące powodować rysowanie
powierzchni polerowanych i lustrzanych.
Należy dobrać niestrzępiące i niepylące
szmatki, które nie pozostawiają drobin
na czyszczonych powierzchniach. Do tego
celu najlepiej nadają się szmatki z mikrofibry,
irchy lub miękkie gąbki. Po umyciu stalowej
dekoracji należy ją zawsze wytrzeć do sucha.

Montaż
Przed ułożeniem dekoracji należy sprawdzić, czy folia ochronna nie jest uszkodzona oraz czy dekoracje nie mają widocznych
uszkodzeń mechanicznych. Po ułożeniu
listew reklamacje nie będą uwzględniane.
22 Folię ochronną można usunąć dopiero
22
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ARAN Aulla Graphite

POGRZEB
MARSZAŁKA

ARAN Serenity

Józef Piłsudski w listopadzie 1934
roku zasłabł w czasie uroczystości
wojskowych, a wiosną 1935 roku czuł
się już bardzo źle. Cierpiał na nowotwór żołądka. Śmierć Marszałka była
szokiem dla całej Polski. Ludzie zbierali się na ulicach w manifestacjach
żałobnych, kondolencje napłynęły
z całego świata.
Serce Piłsudskiego spoczęło w Wilnie.
Ciało w trumnie ze srebra przewieziono specjalnym pociągiem do Krakowa.
Jechał wolno, całą noc, oświetlony reflektorami. Na jego trasie w milczeniu
stały tysiące ludzi.
W Krakowie w czasie pogrzebu bił
dzwon Zygmunt, oddano salwę honorową z ponad 100 dział, a w całym kraju
ogłoszono trzy minuty ciszy. W kondukcie na Wawel szło 100 tys. żałobników, a w uroczystościach pogrzebowych wzięło udział 250 tys. osób.

1935

12 maja 1935 w Belwederze zmarł
Józef Piłsudski.
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Dekoracje szklane
Mimo że szkło często występuje w projektach, to nie jest materiałem, którego
obróbka jest powszechnie znana i tożsama
z obróbką gresu. Wielu wykonawców musi
korzystać z usług zewnętrznych zakładów
szklarskich, część wykonawców obrabia
dekoracje we własnym zakresie. Obróbka
szkła nie jest trudna, warto jednak pamiętać
o kilku ważnych zasadach.
Pierwsza i najważniejsza informacja jest taka,
że dekoracje szklane nie są wykonane
ze szkła hartowanego! Hartowanie szkła
uniemożliwia jakąkolwiek obróbkę, dlatego
ten proces nie jest wykorzystywany w ich
produkcji. Szkło można ciąć i szlifować przy
użyciu odpowiednich narzędzi.
Dekoracje szklane są produkowane w różnych technologiach: poprzez naklejenie
folii z dekorem na spodnią stronę szkła
lub nadruk ceramiczny albo laminowanie
folii pomiędzy dwiema szybami.

Montaż

Dekoracje produkowane przez Grupę Tubądzin są klasycznie nadrukowywane i dlatego

można je przyklejać tylko i wyłącznie na klej
do luster. Nie wolno stosować klejów do płytek, nawet białych!
22 Musimy pamiętać, żeby fuga nie miała
ostrych ziaren, które mogą porysować
dekor.
22 Dekoracji nie należy montować bez zastosowania fug .
22 Stosowanie kontrastowych kolorów fug
może powodować zmianę odcienia dekoracji.
22 Nie należy stosować  fug gruboziarnistych.
22 Przed klejeniem i spoinowaniem zaleca
się zabezpieczenie powierzchni licowej
taśmą, ponieważ dekoracje szklane są
wrażliwe i mało odporne na zarysowania.
22 Podczas przyklejania i fugowania należy
zachować szczególną ostrożność, aby
nie dopuścić do zabrudzenia strony licowej oraz zarysowania strony licowej
i montażowej.
22 Spoinowanie należy wykonać po upływie
czasu przewidzianego w instrukcji dla
użytego kleju.

ARAN Blinds
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polecam
ATLAS Fuga Artis
drobnokruszywowa zaprawa
do spoinowania (1–25 mm)
22szybkowiążąca

– ruch pieszy możliwy
już po 3 godzinach

22odporna
22łatwa

na przebarwienia i wykwity

w utrzymaniu czystości

22odporna
22paleta

na rozwój bakterii i grzybów

40 kolorów o wysokiej trwałości

22temperatura

do + 35°C

stosowania: od + 5°C

NETTO*

*C
 ena cennikowa

netto może
różnić się od ceny
na półce (brutto)
ze względu
na rabaty,
upusty i VAT.

Cena
cennikowa:
Punkty
w Programie
Fachowiec:

41,54 zł
(5 kg)

6 pkt
(5 kg)

PORADNIK WYKONAWCY

Mozaiki ścienne i podłogowe
Są powszechnie stosowane jako dekoracja
na mniejszych powierzchniach, zdarzają się
jednak realizacje, w których mozaiki stanowią
znaczną część powierzchni. Mozaika wydaje
się idealnym materiałem do okładania powierzchni giętych, tj. słupów lub wanien.
O ile w przypadku mozaiki o klasycznych,
kwadratowych elementach nie ma problemu, o tyle mozaiki heksagonalne lub
w kształcie rombu mogą być trudne lub
niemożliwe do zastosowania na łukach
o małym promieniu.
Przy układaniu mozaiki składającej się
z rombów konieczne będzie zastosowanie
szerokich fug, aby zamaskować widoczny
czerep płytki. Często może się to okazać
niemożliwe do zrealizowania.
Od czasu do czasu pojawiają się pytania
o możliwość okładania narożników mozaikami z zacięciem pod kątem 45 stopni.
Nie jest to niemożliwe, jednak nakład pracy,
zużycie materiału i duża ilość odpadów
każą zadać pytanie o sensowność takiego

polecam
Wysokoelastyczny klej żelowy
typu C2TE ATLAS Geoflex

ARAN Lemon Stone

22Na

rozwiązania. Wyłapanie takich detali projektowych na etapie wczesnej wyceny pozwala
uniknąć sporów z klientem.

22Spoinowanie

Montaż

najbardziej wymagające podłoża
(ogrzewanie podłogowe, płyty g-k,
OSB)
możliwe już po
12 godzinach

22Bardzo

dobry
rozpływ
pod płytką

22Brak

spływu

223

w1
(szpachlowanie/
klejenie/
szpachlowanie
i klejenie)

22Grubość

warstwy:
2–15 mm

*C
 ena cennikowa

netto może
różnić się od ceny
na półce (brutto)
ze względu
na rabaty,
upusty i VAT.

Przed przystąpieniem do montażu należy
sprawdzić mozaikę pod kątem uszkodzeń,
odprysków, zgodności wymiarów. Po ułożeniu płytek reklamacje odnoszące się
do tych pozycji nie będą uwzględniane.
22 Mozaiki są dostarczane w postaci plastrów
z siatką nośną ułatwiającą układanie, której
nie należy usuwać.
22 Do przyklejania mozaik stosuje się elastyczne zaprawy klejowe, postępując zgodnie
z zaleceniami producenta kleju.
22 W trakcie klejenia należy stosować możliwie cienką warstwę   kleju , aby nie dopuścić do jego wypływania w szczelinach
pomiędzy elementami mozaiki. Zabrudzenia tego typu są trudne do usunięcia
i mogą spowodować przebarwienia.
22 Fugowanie możemy rozpocząć po upływie
24 godzin od przyklejenia mozaiki.
22

NETTO*

Cena
cennikowa:
Punkty
w Programie
Fachowiec:

36,59 zł
(25 kg)

7 pkt

(25 kg)
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Przed fugowaniem należy sprawdzić,
czy pigment zawarty w fudze nie brudzi
trwale powierzchni płytek.
22 Zaleca się użycie fug elastycznych lub
epoksydowych, o zwiększonej odporności
na wykwity, zabrudzenia, grzyby.
22 Należy pamiętać, aby na bieżąco usuwać
nadmiar fugi suchą gąbką, a po wstępnym
wyschnięciu umyć powierzchnię na mokro.
22

Konserwacja
Ze względu na różnorodność materiałów
zastosowanych do wytwarzania mozaik
trzeba dobrać odpowiednią metodę czyszczenia powierzchni, uwzględniającą obecność elementów szklanych lub metalowych
w mozaice. Nie należy stosować past ani
mleczek zawierających w składzie proszki
czyszczące, mogące powodować rysowanie
powierzchni. Trzeba dobrać niestrzępiące się  
i niepylące szmatki, które nie pozostawiają
drobin na czyszczonych powierzchniach.
Do tego celu najlepiej nadają się szmatki
z mikrofibry, irchy lub miękkie gąbki.

PORADNIK WYKONAWCY

VI Zjazd Certyfikowanych
Fachowców ATLAS już
za nami. Jest już Was ponad
400, dlatego tym razem
szkoliliśmy i integrowaliśmy
się w dwóch lokalizacjach
– w Toruniu i Kielcach.
Zebrała: Anna Durajska

TORUŃ

Spotkanie Certyfikow

E
C
L
E
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Spotkanie po raz kolejny miało bardzo bogaty  i intensywny
program szkoleniowy. Na zajęciach teoretycznych wykonawcy
uczestniczyli w wykładach na temat:
22 „Konsorcja – nowe wyzwanie – nowe możliwości”.
22 „Od oferty do rozliczenia – wymagania techniczne
i podstawy kosztorysowania”.

Wręczenie nagród dla wykonawców najbardziej aktywnych w Programie Fachowiec
oraz najbardziej zaangażowanych w walidacje produktów
ATLAS.

anych

Nagrodzeni
w Programie
Fachowiec
Kategoria: Wykonawca,
który przesłał największą
liczbę punktów w Programie
Fachowiec:
22BOGDAN

NAJDA

22MARIUSZ

CHMIEL

Kategoria: Wykonawca,
który przesłał największą liczbę
punktów w 2017 roku:

Najlepsza jak zwykle była część praktyczna i możliwość sprawdzenia użycia
produktów własnymi rękami. W tej części można było na przykład spoinować płytki „cegłę klinkierową” za pomocą Zaprawy Murarskiej do Klinkieru
ATLAS, która nadaje się do murowania i spoinowania cegieł klinkierowych.
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22LESZEK

RZYSKI

22MACIEJ

RZESZUTKO

Kategoria: Wykonawca,
który przesłał najwięcej punktów
z klejów żelowych Geoflex:
22MARIUSZ
22ROBERT

DOBOSZ

KULKA

PORADNIK WYKONAWCY

Program
Certyfikacji
Fachowców
Przystąp i skorzystaj!
Czekają na Ciebie:
Polisa OC

8

mln zł

na 8 mln zł od zdarzeń
losowych dla firm – jest
bezpłatna dla glazurników i termoizolerów prowadzących firmę, zakres
dopasowany do prac.

Najwięcej emocji wzbudzała obróbka
i klejenie płytek wielkiego formatu...
...także sprawdzanie niezawodności klejów do wielkiego formatu – Ultra Geoflex
i Plus.

Ubrania robocze

raz do roku pakiet: polówka, T-shirt i spodnie, po
roku od uzyskania Certyfikatu dochodzi polar (dla
Autoryzowanych) oraz
polówka imienna.

TWOJA
REKLAMA

TWOJA
REKLAM A

VIP

Szkoleniowcy ATLAS na stoiskach pokazowych odpowiadali na pytania wykonawców.
Na zdjęciu wykonanie niecki
z odpływem liniowym, przy
użyciu Postara 80, Wodera
Duo i Plusa Express.

Materiały reklamowe

naklejki na auto, banery,
siatki, wzorniki – po zdanym egzaminie wzornik,
naklejki, baner i siatka.
Baner przysługuje glazurnikom, siatka termoizolerom.

Dostęp do strefy VIP

w Programie Fachowiec
– atrakcyjny przelicznik punktów: 1 punkt
– 0,30 zł, dostęp do wybranych nagród w katalogu.

DANIEL ŁĘCKI
Autoryzowany Glazurnik i Termoizoler
Bardzo dziękuję za pamięć i za mile spędzony wieczór w supertowarzystwie i pozytywnym klimacie. Potrzebny jest taki reset
– jeszcze raz bardzo dziękuję.

Specjalistyczne
szkolenia na poziomie

eksperckim – np. „Tarasy
i balkony”, „Wielkoformatowe Okładziny Ceramiczne”.

Coroczne spotkanie

szkoleniowo-integracyjne (zjazd) z atrakcyjnym
programem.

Kontakt: autoryzacje@atlas.com.pl

Jedna z technik
dekoracyjnych na
elewacji  –   tynk
szczotkowany na
którym, przedstawiono kolorystykę Lakieru Metalicznego ATLAS:
starzone złoto,
miedź, patynowe
srebro i tytan.
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Obecni na zjeździe partnerzy Programu – Tubądzin, CERRAD, Kubala,
Renoplast, STALCO, Wagner-Service, WIM, Fiberglass Fabrics, Citroën
Polska, Diamond-Service – przedstawili specjalne oferty skierowane
do uczestników Programu.

KASZTANKA

ADAM GRABOWY
Autoryzowany Termoizoler
Miło było Was zobaczyć wszystkich w zespole. Udany zjazd, co
prawda mój pierwszy, ale było bardzo miło. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce.

Najsłynniejszy koń Marszałka. Klacz
służyła Józefowi Piłsudskiemu
od 1914 roku, jeździł na niej od początku szlaku bojowego I Brygady
Legionów Polskich. Słuchała tylko
Piłsudskiego, a on polubił ją tak bardzo, że – jak słyszeli żołnierze – opowiadał jej o swoich troskach.
Uwiecznił ją na swoim najsłynniejszym obrazie „Józef Piłsudski
na Kasztance” znany polski malarz
Wojciech Kossak. Ostatni raz Marszałek dosiadł jej 11 listopada 1927 roku,
podczas defilady na placu Saskim
w Warszawie. W transporcie powrotnym klacz doznała poważnego urazu
kręgosłupa, co stało się przyczyną jej
śmierci. Wypchaną skórę Kasztanki
do 1939 roku trzymano w Belwederze. Po wojnie na polecenie komunistycznych władz wojskowych została
zniszczona.

1927

Po części oficjalnej przyszła pora na
integrację
w doskonałym gronie.

23 listopada 1927 – tego dnia
w koszarach ułanów w Mińsku
Mazowieckim padła Kasztanka.
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PORADNIK WYKONAWCY

ATLAS na Akademii
Grupy Prace
Wykończeniowe
Ponad 300 wykonawców z branży budowlanej
uczestniczyło na początku października w pokazach
szkoleniowo-produktowych pierwszej Akademii
Grupy Prace Wykończeniowe zorganizowanej przez jej
facebookowych członków. Oto kilka migawek z imprezy.

P

rzez trzy dni wykonawcy testowali narzędzia, akcesoria budowlane różnych
firm, m.in. Graco, Tapetech, Festool.
Mogli sprawdzić i więcej się dowiedzieć
o produktach firm Rockwool oraz wypróbować sprzęt  używany  do natrysku gładzi,
tynków ozdobnych czy cięcia płytek.
Nie zabrało też nas. Jako największy producent chemii budowlanej w Polsce przygotowaliśmy dla wykonawców pokazy z montażu
systemu suchej zabudowy M-System oraz

różne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
Fachowcy otrzymali także próbki produktów:
M-System oraz klejów do glazury OK! i Plusa.
Tematem przewodnim Akademii była sucha
zabudowa. Budowa konstrukcji ścianek
działowych, zabudowa sufitu, przedścianki oraz suchy jastrych, izolacje termiczne
i akustyczne. Montaż płyt, szpachlowanie
i malowanie.
Praktyczną wiedzę przekazywali wykonawcy
oraz szkoleniowcy z różnych firm.
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To pierwsza tego typu impreza zorganizowana przez Administrację Grupy Facebook
Prace Wykończeniowe. Z tego, co wiemy
– nie ostatnia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
Więcej zdjęć i opinii znajdziecie na Grupie Prace
Wykończeniowe na Facebooku. Dołączcie do Grupy!
Komentujcie, dyskutujcie,
poznajcie kolegów po fachu!
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Profilaktyka i badania

ANNA
JAWORSKA
Lekarz rodzinny

Zdrowie
mężczyzny

Mężczyźni grypę przeżywają, jakby właśnie mieli
umrzeć. I wcale nie udają. Mimo to często bagatelizują
pierwsze objawy. Gdy podejrzewają, że w organizmie
dzieje się coś niedobrego, decyzję o wizycie u lekarza
odkładają w nieskończoność. Profilaktyka jest dla nich
obcym pojęciem. Tymczasem pozornie błahe objawy
mogą sygnalizować poważny problem medyczny.

Miej serce dla serca
Najbardziej narażeni na choroby serca są
wielbiciele obfitego jedzenia, którzy z  ryb
i warzyw wybierają wieprzowinę, a mając
do wyboru wodę lub herbatę, sięgają
po piwo. Unikają ruchu i wolny czas spędzają na kanapie. W efekcie brzuszek piwny
rośnie, a otyłość brzuszna to proszenie się
o kłopoty z sercem. Całości dopełnia stres
i palenie papierosów.
45-letni otyły palacz z nadciśnieniem jest
narażony prawie na takie ryzyko śmierci
z powodu chorób układu krążenia jak jego
60-letni kolega dbający o zdrowie.
Najczęstszą chorobą układu krążenia jest
nadciśnienie tętnicze i choroba niedokrwienna serca (CHNS), zwana wieńcówką. Świadczy o niej ból za mostkiem, odczuwany
głównie w czasie wysiłku lub stresu i ustępujący po odpoczynku. CHNS jest wynikiem
gromadzenia się cholesterolu w tętnicach
wieńcowych. Złogi zmniejszają światło
tętnic, zwiększają ich sztywność i dochodzi
do nagłego zablokowania przepływu krwi.
Fragment narządu zaopatrywany przez tę
tętnicę obumiera, co oznacza zawał serca.

Jak dbać o serce?
22 Po pierwsze, dbaj o dietę. Trzeba jeść
dużo warzyw, mięso nie częściej niż
2–3 razy w tygodniu, unikać tłuszczów
zwierzęcych (boczku, słoniny, tłustej
śmietany i serów), nie stronić od ryb,
ograniczyć sól, cukier i alkohol. Lepiej
przyrządzać proste domowe dania niż
kupować gotowe z długim okresem przydatności do spożycia lub jeść w barach,
gdzie nie dba się o jakość produktów.  
22 Po drugie, konieczny jest ruch. Aktywność fizyczna obniża ciśnienie tętnicze
krwi, poziom cholesterolu, uelastycznia
tętnice, likwiduje otyłość brzuszną, poprawia samopoczucie. Poza tym dotlenia
mózg i płuca. Łagodzi bóle stawów
przeciążonych w pracy.
22 Po trzecie, nie pal, bo wdychasz między
innymi czad, cyjanowodór, toluen, formaldehyd. Tak, tak, to te same substancje, które są w farbach i żrących płynach.
22 Po czwarte, badaj się. Raz w roku idź
do lekarza, gdzie bezpłatnie wykonasz
badania. No i mierz ciśnienie tętnicze.  
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SERCE
Ta pompa mięśniowa przepycha u mężczyzny około
360 litrów krwi na godzinę.
Na problemy z sercem
panowie pracują sobie już
od wieku młodzieńczego,
nie stroniąc od alkoholu,
lekceważąc ruch i zdrową
dietę. Dlatego statystyki
przedwczesnej śmiertelności z powodu chorób serca
wśród mężczyzn w Polsce
są zatrważające.

NACZYNIA
KRWIONOŚNE
Nadciśnienie tętnicze
i choroby serca szczególnie upodobały sobie
mężczyzn. Wysokie ciśnienie uszkadza nie tylko serce i mózg, ale także
nerki, narząd wzroku
i prowadzi do zaburzeń
potencji.

JELITO
GRUBE
Rak jelita grubego dotyczy głównie mężczyzn.
Sygnałem do pilnej
wizyty u lekarza są
pojawianie się krwi
w stolcu, stolce
ołówkowate lub
nawracające
zaparcia.
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■

Najczęstsze
męskie choroby

MÓZG
Udar mózgu zagraża przede wszystkim mężczyznom bagatelizującym swoje zdrowie. Nie wolno lekceważyć występujących nawet przejściowo zaburzeń mowy, widzenia, niedowładów,
omdleń lub osłabienia siły mięśniowej. Mogą
zwiastować zbliżający się udar.

ZĘBY
Choroby zębów zwiększają
ryzyko uszkodzenia zastawek
serca, udaru mózgu i cukrzycy,
a bakterie próchniczne mogą
zaatakować cały organizm
lub dowolny narząd.

WŁOSY
Łysienie to dla mężczyzn problem nie
tylko zdrowotny, ale często przede
wszystkim psychologiczny. Może dotykać już nawet 20–30-latków. Warto
jak najszybciej szukać profesjonalnej
pomocy. Łatwiej powstrzymać łysienie, niż uzyskać odrost włosów.

ŻOŁĄDEK
I DWUNASTNICA
Choroba wrzodowa statystycznie dwukrotnie
częściej dotyczy mężczyzn.
Panowie długo bagatelizują
ból w nadbrzuszu, kwaśne
odbijania, pieczenie za mostkiem, tłumacząc je obfitym
i ciężkostrawnym posiłkiem.
Zalecone doraźnie leki, najczęściej inhibitory pompy
protonowej, łagodzą dolegliwości, co dla mężczyzn
jest doskonałym
pretekstem, aby
zrezygnować
z diagnostycznej gastroskopii.

OTYŁOŚĆ
To patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej
przekraczające potrzeby
organizmu. Stanowi
u mężczyzn drugi po
paleniu tytoniu czynnik
ryzyka rozwoju chorób
przewlekłych, zwłaszcza
cukrzycy, chorób układu
krążenia, narządu ruchu
i kamicy żółciowej.
22Ryzykowna

granica
Jeśli twój obwód w pasie
przekracza 100–102 cm
lub masz BMI powyżej 25,
czas na zmianę nawyków.
Udowodniony został
bowiem związek otyłości
z nowotworami: mężczyźni z BMI przekraczającym
30 są 2–3-krotnie bardziej
zagrożeni rozwojem raka
nerki niż osoby z BMI
poniżej 25. Nadmiar tkanki tłuszczowej zwiększa
też ryzyko raka przełyku,
tarczycy, pęcherzyka
żółciowego i okrężnicy.

22Jak

obliczyć BMI

BMI=

masa (kg)
(wzrost m)2
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DEKALOG ZDROWEGO
MĘŻCZYZNY

Jakie badania
i jak często
1. Stomatolog
– raz na pół roku.

2. Ciśnienie tętnicze
– w gabinecie lekarskim przynajmniej raz w roku, a samodzielnie
raz w miesiącu.

3. Poziom cholesterolu
– po 40. r.ż. – co rok lub wcześniej,
jeśli występują inne wchoroby, np.
nadciśnienie tętnicze lub cukrzyca.

4. EKG
– po 40. r.ż. – co 1-3 lata
lub w razie łatwego męczenia się
albo bólu za mostkiem.

5. Okulista

Walka z czasem
Od lat borykamy się z narastającą falą nowotworów. U mężczyzn częściej prowadzą
do zgonu. Przeważa rak płuc, prostaty, jelita
grubego i pęcherza moczowego. Ryzyko
choroby zwiększa przede wszystkim palenie papierosów, otyłość, brak aktywności
fizycznej i codzienne jedzenie czerwonego
mięsa. Wciąż najskuteczniejszą metodą
walki z rakiem jest jego wczesne wykrycie.
A wiele osób bagatelizuje pierwsze sygnały. Niepokój powinien wzbudzić trwający
od kilku tygodni kaszel, chrypka, zmiany
w sposobie oddawania moczu, krew podczas wypróżniania się, chudnięcie, stany
podgorączkowe i ciągłe osłabienie. Wstępna
diagnostyka nie jest bolesna i nic nie kosztuje.

komórki
rakowe

Obejmuje prześwietlenie klatki piersiowej,
badanie krwi i moczu.

Dna moczanowa atakuje
Jedną z męskich chorób, którym możesz
zapobiegać, jest dna moczanowa. Choroba spowodowana jest odkładaniem
się w stawach, najczęściej palucha stóp,

– po 40. r.ż. – co 1-2 lata.

6. Morfologia krwi
z rozmazem
– raz do roku.

7. Poziom glukozy
w surowicy krwi
– po 40. r.ż. – co 3 lata lub wcześniej
u mężczyzn z nadwagą, nadciśnieniem tętniczym, hipercholesterolemią lub cukrzycą w rodzinie.

ostrych jak igły kryształów moczanu
sodu. Gdy przychodzi atak, ból jest nie
do wytrzymania. Chory staw jest spuchnięty, skóra wokół czerwona i błyszcząca.
Napad choroby następuje zwykle po zjedzeniu tłustego mięsa, podrobów i wypiciu piwa. To właśnie nadmiar tych produktów wraz z nadwagą jest najczęstszą
przyczyną bólu. Ataki mogą nawracać.
W diagnostyce wykonuje się badanie stężenia kwasu moczowego we krwi i RTG
lub USG stawu. Zanim dojdzie do napadu
choroby, można wykryć ryzyko jej wystąpienia, badając poziom kwasu moczowego we krwi.

8. Badania prostaty i PSA
we krwi

ognisko dny
moczanowej

– po 40. r.ż. – co roku.

9. Badanie densytometryczne kości
– po 70. r.ż. – co 1-3 lata.

10. Kolonoskopia
– po 50. r.ż. – co 10 lat lub po 40. r.ż.
w razie występowania raka jelita
grubego w rodzinie lub bez względu
na wiek, gdy występują objawy,
które mogą świadczyć o raku jelita
grubego, np. anemia o niejasnej
przyczynie.

Wstyd się wstydzić
Jeśli przekroczyłeś czterdziestkę, czas pomyśleć o prostacie, zwłaszcza jeśli w nocy
oddajesz mocz częściej, jego strumień jest
wąski i słaby lub masz poczucie niepełnego
opróżnienia pęcherza. Prostata to gruczoł,
który obejmuje cewkę moczową jak kołnierz
szyję. Po 40. zwiększa się przeciętnie o 2%
rocznie i może zacząć uciskać na cewkę
moczową aż do całkowitego zablokowania
odpływu moczu. Wczesne wdrożenie leczenia farmakologicznego spowalnia rozrost
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gruczołu i łagodzi uciążliwe dolegliwości.
W zaawansowanej chorobie konieczne
bywa leczenie operacyjne.
Wraz z wiekiem rośnie także ryzyko rozwoju
raka stercza. To drugi, po raku płuc, najczęstszy nowotwór złośliwy rozpoznawany
u mężczyzn w Polsce. Co roku nowych
zachorowań jest 2–2,5% więcej niż w poprzednim. Wcześnie wykryty rak stercza jest
całkowicie uleczalny. Początkowo nie daje
objawów lub występują objawy typowe dla

Podstępna cukrzyca
Częstą chorobą, której możesz uniknąć,
a która początkowo nie daje żadnych dolegliwości, jest cukrzyca. Jest ona skutkiem
zaburzonego wydzielania lub działania
insuliny, hormonu produkowanego przez
wrośnięty
paznokieć
wrzody

kostnina

sucha
pęknięta
skóra

trzustkę i odpowiedzialnego za prawidłowy
poziom  cukru we krwi. Skutkiem zaburzeń
jest nadmierne stężenie glukozy, co prowadzi
do licznych powikłań. Niewydolność nerek,
serca, ślepota, amputacje kończyn, zaburzenia potencji czy zaburzenia czucia skóry
to zaledwie początek listy możliwych problemów. Cukrzyca sprawia, że występujące już
choroby przewlekłe mają znacznie gorszy
przebieg i częściej prowadzą do powikłań.
Nadmiernego stężenia glukozy we krwi nie
widać gołym okiem. A wystarczy zbadać
krew, aby zapobiegać rozwojowi cukrzycy
i jej powikłaniom. Dlatego raz w roku koniecznie zgłoś się do lekarza.
stopa cukrzycowa

nerka

Choroba nerek
rozwija się skrycie
Dokucza ci osłabienie, łatwo się męczysz,
łapiesz infekcje i masz słaby apetyt? Trudno
ci się skupić, miewasz nudności, a bliscy
mówią, że jesteś blady? Przyczyną takich
niespecyficznych dolegliwości może być
przewlekła choroba nerek. Bardzo długo nie
daje żadnych objawów, a gdy się pojawią,
początkowo trudno je skojarzyć z układem
moczowym. Wystarczy badanie ogólne
moczu, a we krwi kreatyniny i GFR (czyli
przesączania kłębuszkowego). Im niższe
wartości GFR, tym gorsza praca nerek. Aby
uniknąć tej choroby, nie pal, staraj się regularnie pić wodę, walcz z nadwagą, unikaj
niefrasobliwego zażywania ziół i leków,

WARSZAWSKI
KLUB LEGIA

także środków przeciwbólowych dostępnych
bez recepty. Gdy masz gorączkę, zgłoś się
do lekarza. Niewyleczone ogniska zapalne,
np. układu moczowego, zębów lub migdałków, mogą prowadzić do kłębuszkowego
zapalenia nerek, czego skutkiem bywa ich
uszkodzenie.

łagodnego rozrostu gruczołu. Można go
wykryć dzięki badaniom: prostaty, moczu
i stężenia PSA we krwi. W leczeniu stosuje
się głównie wycięcie stercza, radioterapię,
terapię hormonalną lub chemioterapię.
Trzeba pamiętać, że unikanie nadwagi
i regularny wysiłek fizyczny zmniejszają
ryzyko wystąpienia nowotworu.

Drużynę Piłkarską Legia założyli
żołnierze Legionów w 1916 roku.
Stacjonowali wówczas na Wschodzie,
na froncie wołyńskim i – trzeba przyznać – trochę się nudzili, bo działania wojenne na jakiś czas się uspokoiły. Na pomysł żołnierzy piłkarzy
wpadł Antoni Poznański, legionista
i znany piłkarz Wisły oraz Cracovii.
Tradycja białych strojów zawodników Legii wzięła się z warunków
frontowych. Uszyto je z białej bielizny wojskowej. Natomiast czarne
barwy, także w herbie klubu, nawiązywały do legendarnej polskiej
drużyny piłkarskiej – Czarni Lwów.
Pierwsze mecze Legia rozegrała
z drużyną skautów z Komendy Legionów wiosną 1916 roku. Wszystkie
wygrała. Swoim piłkarzom mocno
kibicował Józef Piłsudski, a nawet
sędziował przynajmniej w jednym
z meczów. Legia do Warszawy trafiła
wraz z Legionami w 1917 roku.

1917

29 kwietnia 1917 – pierwszy mecz
Legii w Warszawie, rozegrany
z drużyną Polonii, zremisowany 1:1.

prostata
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Quiz Stulecie n
Przed każdym z trzech możliwych dokończeń
każdego punktu jest duża litera. Litery przed
prawidłowymi dokończeniami, czytane
kolejno, utworzą rozwiązanie końcowe.
Podpowiedzi są na różnych stronach naszej gazety.

1

Zalążkiem Wojska Polskiego była przed odzyskaniem niepodległości Pierwsza Kompania
Kadrowa utworzona przez Józefa Piłsudskiego
w 1914 roku w…

K
D
S

2

Krakowie
Przemyślu
Poznaniu

10 listopada 1918 r. Józef Piłsudski przybył
do Warszawy po zwolnieniu z więzienia w…

O
P
T

Magdeburgu
Malborku
Modlinie

3

Sejm Ustawodawczy odrodzonej Polski określił
w ustawie z 1 sierpnia 1919
roku wygląd flagi i godła
II Rzeczypospolitej. Godłem
został orzeł biały…

B
C
R

Mazurek Dąbrowskiego
jest oficjalnym hymnem
państwowym Rzeczypospolitej Polskiej od roku…
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A
E
Y

Dziadek
Wujek
Stryjek

w srebrnej koronie
w złotej koronie
bez korony

4

Z
I
H

5

Popularnymi przydomkami Józefa Piłsudskiego
były: Komendant, Ziuk oraz…

1918
1922
1927

6

Ulubionym koniem
Józefa Piłsudskiego była
klacz zwana…

C
M
J

Bułanką
Kasztanką
Kariną
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20

iepodległości
7

Czapką, którą często nosił
Józef Piłsudski i w której został
uwieczniony na wielu zdjęciach
i portretach, była…

W
G
P

furażerka
rogatywka
maciejówka

10

W dniach 13-18 maja 1935
roku miały miejsce uroczystości pogrzebowe marszałka Józefa
Piłsudskiego, którego ciało spoczęło w…

D
N
S

Panteonie Wielkich
Polaków w Warszawie
Krypcie Zasłużonych
na Skałce
Krypcie św. Leonarda
na Wawelu

Rozwiązanie należy wysłać
30 listopada 2018 r. w godz. 18-20
drogą elektroniczną na
adres: atlasfachowca@aude.pl.

8

Wybitny polski pianista Ignacy
Jan Paderewski, znany także
z działalności na rzecz odzyskania
niepodległości przez Polskę, został
premierem rządu w roku

O
Ł
U

1919
1920
1921

Zgłoszenie powinno zawierać pełne
dane: imię, nazwisko, adres e-mail,
adres stacjonarny do wysyłki nagrody oraz kontaktowy numer telefonu.
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11. listopada
ustanowiony
został Narodowym
Świętem Niepodległości w roku…

Z
R
K

9

Darem żołnierzy dla Józefa
Piłsudskiego był w roku 1923
dworek „Milusin”, znajdujący się w…

T
A
L

Oblęgorku
Milanówku
Sulejówku

maskotek
boćków
ATLAS
do
wygrania

1927
1932
1937

20 pierwszych osób, które przyślą
poprawne rozwiązanie, otrzyma maskotkę boćka ATLAS. Nazwiska będą
opublikowane 10 grudnia o godz. 12
na www.atlas.com.pl/do-pobrania/
magazyn-atlas-fachowca/laureaci-konkursow
Regulamin konkursu znajduje się nastronie: www.atlas.com.pl/do-pobrania/magazyn-atlas-fachowca/
regulaminy-konkursow
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20 maja 2018 roku w rocznicowy Rejs Niepodległości
wypłynął żaglowiec…

Ą
Ę
I

„Dar Pomorza”
„Dar Młodzieży”
„Zawisza Czarny”

ROZWIĄZANIE
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Ekspert radzi:

ANDRZEJ
PADUCH

... w

adwokat, specjalizuje
się w prawie
administracyjnym
(w tym budowlanym)

Co nowego w prawie
w 2019 roku?
Przełom roku zawsze sprzyja wejściu w życie zmian przepisów
wielu ustaw. Podobnie rzecz ma się w roku obecnym. Z początkiem
2019 roku pojawi się kilka poprawek ustaw już obowiązujących
oraz kilka nowych przepisów, którym warto się przyjrzeć.

!
e
n
ż
a
Wprowadzenie
„małego ZUS-u” jest
kontynuacją całego
pakietu rozwiązań,
których zadaniem
jest ułatwienie życia
przedsiębiorcom.
Od początku 2018
roku nowy system
opłacania składek,
w którym wykonujemy jeden przelew
na indywidualny
rachunek, a nie jak
było to wcześniej,
kilka przelewów
na różne konta
ZUS-u. Będzie to
kontynuowane, zaś
przyznane przedsiębiorcom numery
indywidualnych kont
pozostają bez zmian.

S”
USTAWA ”MAŁY ZU

Niższe składki ZUS
Zmianą o największym znaczeniu dla
przedsiębiorców będzie obniżenie składek ZUS. Oczywiście, nie będzie dotyczyć to wszystkich fachowców, a jedynie
tych, którzy swoją działalność wykonują
na mniejszą skalę. Dotychczasowe rozwiązania przewidywały, że przedsiębiorcy
opłacają ZUS w jednej, „pełnej” wysokości. Wyjątkowo przez okres pierwszych
dwóch lat prowadzenia firmy byli oni
uprawnieni do opłacania składek mniej
więcej w połowie ich wysokości.
Przyjęta 20 lipca 2018 roku ustawa przyjmuje tzw. mały ZUS, czyli zasadę, zgodnie
z którą przedsiębiorcy osiągający niewielki
dochód będą opłacać składki ZUS w niższej
od dotychczasowej wysokości. Z „małego
ZUS-u” korzystać mają przedsiębiorcy
prowadzący jednoosobową działalność
gospodarczą, których przychód nie przekroczył 2,5-krotności miesięcznego minimalnego wynagrodzenia obowiązującego
w danym roku, czyli 2100 zł.
Rozwiązanie to może przynieść ulgę
nawet kilku tysiącom małych jednoosobowych firm. Niestety, omawiane zmiany
nie obejmą wszystkich przedsiębiorców.
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Co z tymi, których przychód będzie wynosił więcej niż minimalne wynagrodzenie
przemnożone przez 2,5? W przypadku
opóźnień w opłacaniu wyświadczonych
przez nich usług lub innych trudności
będą mogli oni skorzystać z rozwiązań
obowiązujących już dziś: rozłożenie zaległych składek na raty bądź ich umorzenie.
Pamiętajmy, że w takich przypadkach
nie należy chować głowy w piasek, ale
czym prędzej złożyć w swoim oddziale
ZUS odpowiedni wniosek. Składa się go
na specjalnych formularzach dostępnych
w oddziale ZUS i na stronie internetowej
www.zus.pl.

Ile wynosi „mały ZUS”?
Wysokość składki ma być uzależniona od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym
roku. Przyjmuje się, że jeżeli
miesięczny przychód przedsiębiorcy wyniesie 2100 zł, to będzie
płacił na rzecz ZUS ok. 660 zł zamiast 1228,70 zł w przypadku firmy
jednoosobowej.

DZIEDZICZENIE

Gdy po śmierci zostaje
przedsiębiorstwo

Ciekawe rozwiązania – nowość w polskim prawie – przewiduje Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa
osoby fizycznej. Dotyczą one sytuacji,
gdy właściciel przedsiębiorstwa będący osobą fizyczną umiera. Nierzadko
dochodzi wtedy do wieloletniej walki
pomiędzy spadkobiercami, co nie sprzyja
nie tylko ciągłości pracy firmy, ale także
terminowemu opłacaniu wszystkich
należności.
Zgodnie z nową ustawą właścicielem
przedsiębiorstwa w spadku ma być spadkobierca lub zapisobierca przedsiębiorcy,
małżonek przedsiębiorcy (o ile było ono
własnością zmarłego przedsiębiorcy
i jego małżonka) oraz osoba, która

nabyła przedsiębiorstwo w spadku albo
udział w nim po śmierci przedsiębiorcy.
W ustawie przewidziano nową instytucję specjalnego zarządcy przedsiębiorstwa, którego może powołać albo
sam przedsiębiorca na wypadek swojej
śmierci, albo jego małżonek lub spadkobierca. Zarządca prowadzi firmę i jest
uprawniony do tego, aby np. występować w sporach sądowych, które
zainicjował zmarły przedsiębiorca (albo
które przeciw niemu ktoś uruchomił).
Należy pamiętać, że działania te prowadzone są na rachunek właściciela
przedsiębiorstwa, zaś zarządca będzie
uprawniony do żądania z tego tytułu
wynagrodzenia.

PRAWNA
DARMOWA POMOC

Do prawnika nieodpłatnie

Zmiany mają również dotknąć system
nieodpłatnej pomocy prawnej. Od kilku
lat obowiązuje w Polsce przepis, zgodnie
z którym możliwe jest zgłoszenie się
po poradę prawną – za darmo – do adwokata lub radcy prawnego. Darmowych
porad prawnych nie udzielają jednak
(z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych)
kancelarie adwokackie i radcowskie,
które – jako prywatne firmy – działają
komercyjnie.
Po poradę nieodpłatną można się zgłosić
do punktu tzw. nieodpłatnej pomocy
prawnej, świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie
umowy zawartej z powiatem.
Pamiętajmy jednak, że przedsiębiorcy
mogą skorzystać z tej formy jedynie
w ograniczonym zakresie, mianowicie
w odniesieniu do przygotowania do rozpoczęcia określonej działalności. Z mojej

adwokackiej praktyki wynika jednak,
że nie jest to wcale mała grupa: wielu
fachowców po prostu dorabia przy
pracach budowlanych, nie spełniając kryteriów działalności gospodarczej. Jeżeli
chcieliby oni rozszerzyć i zarejestrować
swoją działalność, mogą w tej sprawie
zwrócić się do punktu pomocy prawnej.
Nie ma jednocześnie przeciwwskazań,
aby ktoś, kto jest przedsiębiorcą, zwrócił się o poradę w sprawie rodzinnej,
spadkowej czy ze stosunku pracy (o ile,
oprócz firmy, jest gdzieś zatrudniany).

PAMIĄTKOWE
MONET Y

38 424 000

– tyle „niepodległościowych” pięciozłotówek
wyemitował NBP

100-lecie odzyskania niepodległości
upamiętnia też Narodowy Bank Polski. Skąd taka liczba? NBP tłumaczył, że chodzi o to, by statystycznie
na każdego Polaka przypadła jedna
moneta przypominająca o 1918 roku.
Pamiątkowe 5 złotych jest niemal
identyczne jak znane do tej pory,
wyróżnia się biegnącym dookoła napisem: „100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości”.
Prawdziwą gratką dla kolekcjonerów
będą też wydane przez NBP okolicznościowe, zaprojektowane specjalnie z tej okazji 20-złotowe banknoty
przedstawiające z jednej strony
Marszałka Józefa Piłsudskiego,
a z drugiej orzełka, jakiego żołnierze
Legionów Polskich z dumą nosili
na czapkach.

Gdzie po pomoc?
Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie
internetowej:
https://darmowapomocprawna.
ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/.
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100-LECIE

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
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NICZE
EGZEKUCJE KOMOR

uwaga

U komorników większy
porządek

Co jeszcze może się
zmienić w przepisach
prawnych?

Od stycznia 2019 roku zmieniają się
rozwiązania dotyczące kosztów komorniczych. Są one istotne zarówno
dla dłużników, jak i dla wierzycieli.
Założeniem nowej ustawy jest zwiększenie przejrzystości tego, co dzieje
się z przekazywanymi komornikowi
pieniędzmi.
Informacja ta ucieszy tych fachowców,
którzy zmuszeni byli lub są wszcząć
postępowania komornicze w związku
z nieopłaconymi na ich rzecz – a zasądzonymi już – należnościami. Zdarzały
się bowiem sytuacje, w których wierzyciele nie mieli informacji co do sposobu
rozliczania wpłaconych przez nich komornikowi zaliczek na rozpoczęcie działań egzekucyjnych. W nowym stanie
prawnym komornik będzie rozliczał taką
zaliczkę w terminie miesiąca od dnia
poniesienia wydatków, na które była
przeznaczona, i zwracać jej niewykorzystaną część. Jeżeli opłacona zaliczkowo
czynność nie została dokonana, zaliczka
podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy
od dnia jej pobrania.
Z nowych rozwiązań powinni być za-

Nie wszystkie projektowane zmiany, które miałyby wejść w życie
z początkiem 2019 roku, zostały już
uchwalone. W Sejmie trwają prace
nad wieloma ustawami. Warto
wspomnieć o:

dowoleni również i ci, przeciw którym
na drogę egzekucyjną wystąpiono.
Na gruncie nowych przepisów w jasny
sposób będą wskazywać, co i z jakiego
tytułu dłużnik ma zapłacić.
W ustawie wyraźnie zapisano, że koszty
komornicze muszą zawierać szczegółowe ich opisy, czyli dokładne określenie sposobu obliczenia tych kosztów,
opisanie czynności lub zdarzeń, które
przyczyniły się do ich ustalenia, oraz
wskazanie podstawy prawnej.

Za co płacimy
u komornika?
Koszty obejmują (i będą obejmować) wydatki, które komornik
ponosi w związku z egzekucją
jakiejś należności:
22należności
22koszty

powołanych biegłych,

ogłoszeń,

22koszty

przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej,

22koszty

doręczenia korespondencji.

uproszczeniach
w składaniu PIT za 2018 rok – według założeń skarbówka będzie
przygotowywać nasze zeznanie
podatkowe, bez konieczności składania jakiegokolwiek
wniosku z naszej strony; osoby,
które rozliczą się elektronicznie,
otrzymają szybszy zwrot nadpłaty – do 45 dni;
ustawie o Krajowym Rejestrze
Zadłużonych – jej celem jest
stworzenie rejestru, w którym
znajdą się informacje o osobach,
wobec których prowadzono
postępowania egzekucyjne, które
zostały umorzone w związku
z brakiem środków umożliwiających przeprowadzenie egzekucji,
albo wobec których są prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe. Regulacja
ta będzie bardzo istotna dla
przedsiębiorców, którzy zyskają
dzięki niej możliwość sprawdzenia swoich potencjalnych
kontrahentów;

22

22projektowanym

IESZKANIA
WYDATKI NAJMU M

Więcej remontów

Dla budowlańców pewne znaczenie
może mieć przyjęcie Ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków
w pierwszych latach najmu mieszkania.
Zgodnie z tą regulacją część opłat obciążających lokatorów – chodzi tu o czynsz
najmu – ponosić będzie nie najemca,
ale państwo.
Niewątpliwie może to mieć przełożenie
na zainteresowanie drobnymi remontami: wszak więcej pieniędzy zostanie

22planowanych

w kieszeni osób, które najmują mieszkanie. Nie każdy najemca z takiego
rozwiązania będzie mógł skorzystać.
Chodzi o osoby najuboższe, które nie
są w czasie trwania najmu właścicielami
domów czy mieszkań, a dochód ich
gospodarstwa domowego jest stosunkowo niewielki (co do zasady, dochód
nie może przekraczać 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej).
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obniżeniu opłat
w sądowych sprawach pracowniczych – w założeniu pracownik,
w razie sporu z pracodawcą, będzie zobowiązany opłacać pismo
podlegające opłacie sądowej
w przypadku wartości przedmiotu sporu ponad 50 000 zł wyłącznie od nadwyżki powyżej 50 000
zł, nie zaś od całej wartości;

22planowanej

nowelizacji Kodeksu
pracy, przewidującej m.in. skrócenie czasu pracy pracownikom
pełniącym opiekę nad dzieckiem
do lat 15, przepadek niewykorzystanego urlopu oraz wprowadzenie instytucji zatrudnienia
nieetatowego;

22planowanym

podwyższeniu
minimalnego wynagrodzenia
za pracę do kwoty 2220 zł.
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