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PROTOKÓŁ ODBIORU STANU I WILGOTNOŚCI POSADZKI 
 

Wypełnia Zleceniodawca lub firma montująca podłogę. 

 

Rodzaj inwestycji:  □ mieszkanie  □ dom jednorodzinny  □ inne (jakie) ………………….......  
Zleceniodawca: ......................................................................................................................  

Adres inwestycji: ………………………………………………………………………………………................  
Pomieszczenie (salon, kuchnia, inne): ……………………………………………………………………… 

Rodzaj układanej podłogi (wymiary): …………………………………………………………………..………............. 
Rodzaj posadzki/podłoża/jastrychu (betonowe, anhydrytowe, inne): ……………………… 

Wilgotność posadzki: ………... %   Grubość posadzki: ………... mm 

Data wykonania jastrychu: ..…………………………..............................................................  
Warunki w pomieszczeniu:  

wilgotność powietrza 40-60%: TAK/NIE   temperatura powietrza 18°C -24°C: TAK/NIE  

Materiały, które będą użyte przy układaniu podłogi: 
nazwa gruntu: ………………………………………………….. nazwa kleju: …………………………………………………………………………..  
Rodzaj zastosowanego środka wykończającego powierzchnię (olej, lakier, inne) ................................................... 

Uwagi przed rozpoczęciem montażu: …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………....………………........………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Montażysta               Zleceniodawca 

                         ……………………………….         ………………………………. 
        (data i czytelny podpis)         (data i czytelny podpis)  

 

 

Uzupełnić w przypadku montażu podłogi na ogrzewaniu podłogowym 

 

PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA POSADZKI Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM 

 

Typ ogrzewania (wodne, elektryczne, inne): ..……………………. 
Data rozpoczęcia procesy wygrzewania: ............................... 
 

Wygrzanie podkładu można wykonać po okresie 7 dni po wylaniu jastrychu anhydrytowego i po 21 dniach dla 

jastrychu cementowego.  

  

1 dzień - 20°C 2 dzień - 25°C 3 dzień - 30°C 4 dzień -  35°C 5 dzień - 40°C 6 dzień - 45°C 7 dzień - 50°C 

8 dzień - 55°C 9 dzień - 55°C 10 dzień - 55°C 11 dzień - 55°C 12 dzień - 55°C 13 dzień - 55°C 14 dzień - 55°C 

15 dzień - 55°C 16 dzień - 55°C 17 dzień - 55°C 18 dzień - 50°C 19 dzień - 45°C 20 dzień - 40°C 21 dzień - 35°C 

22 dzień - 30°C 23 dzień -20°C 24 dzień - 25°C 25 dzień - 20°C 26 dzień -20°C   

                                       

Data zakończenia procesy wygrzewania: ................. 26 dzień - pomiar wilgotności metodą CM. Wynik: ……………. 
Wydruk z urządzenia mierniczego jako załącznik (wymagane). 
Jeżeli jest więcej pomieszczeń należy sporządzić osobny protokół dla badań wilgoci podłoża. 
 

Uwagi przy wygrzewaniu posadzki: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………....………………........………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

Oświadczam, że proces wygrzewania posadzki z ogrzewaniem podłogowym przebiegł prawidłowo. 
 

      Zleceniodawca 

                                  

   ……………………………….  

               (data i czytelny podpis)     


