
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wystawienia gwarancji 
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97r. Dz.U. nr 133 poz.883). 
 

  

 

 

Ogrzewanie  podłogowe  

PROTOKÓŁ URUCHOMIENIA   INSTALACJI  

I PIELĘGNACJA JASTRYCHU  

ogrzewania podłogowego PURMO wg normy PN-EN 1264 

Inwestycja      :__________________________________ __________________________ 
Kondygnacja  :_____________________________________ ________________________ 
Zamawiaj ący   :_____________________________________________ _______________ 

Ogrzewanie podłogowe PURMO w w/w budynku zostało zainstalowane zgodnie z normą PN-EN 
13813, część 2/ PN-EN 1264, część 4 oraz poddane próbie szczelności (protokół próby szczelności). 
Rodzaj użytego jastrychu : _____________________________________________________ 
Grubość jastrychu               :_______________________________________________________ 
Dodatki do jastrychu         :______________________________________________________ 

Sposób post ępowania wg normy PN-EN 1264, cz ęść 4: 
Jastrychy anhydrytowe i cementowe muszą koniecznie zostać podgrzane przed ułożeniem warstwy 
wykończeniowej podłogi. W przypadku jastrychów cementowych uruchomienie instalacji może nastąpić 
najwcześniej po 21 dniach, w przypadku jastrychów anhydrytowych, wg wskazań producenta, naj-
wcześniej po 7 dniach. 
Pierwsze uruchomienie przeprowadza się przy temperaturze zasilania 25° C, którą należy utrzymywać 
przez kolejne 3 dni. Następnie temperaturę zasilania należy podnieść do wartości maksymalnej 
i utrzymywać ją przez kolejnych 5 dni. 
Roboty betoniarskie zakończono dnia: ______  
Początek zasilania wodą o temperaturze 25° C dnia:_______ 
Początek zasilania wodą o temperaturze maksymalnej _____________ ° C dnia:______ 
Zakończenie podgrzewania (najwcześniej po upływie 8 dni od rozpoczęcia)   dnia: ______  
Czy podgrzewanie zostało przerwane? tak/nie 
Jeżeli tak od dnia: ______ do dnia: _______  
Czy podgrzewana podłoga nie była przykryta złożonymi materiałami budowlanymi 
lub innymi rzeczami tak/nie 
Czy w pomieszczeniach występowały przeciągi? tak/nie 
Instalacja została przekazana przy temperaturze zewnętrznej  _______ ° C dnia: _______  
Czy w momencie odbioru instalacja pracowała? tak/nie 
Czy jastrych został wcześniej podgrzany wodą o temperaturze ______ ° C tak/nie 
Uwaga:  
Przeprowadzenie procesu nagrzewania zgodnie z podanymi wyżej warunkami nie daje pewności, iż jas-
trych osiągnął wymagany dla układania warstwy wykończeniowej podłogi poziom wilgotności. Próbę wilgo-
tności przed rozpoczęciem prac posadzkarskich należy przeprowadzić w następujący sposób: Folię PE o 
powierzchni około 1 m2 należy rozłożyć na warstwie jastrychu. Jej brzegi okleić szczelnie taśmą. Po 
upływie 24 godzin sprawdzić, czy pod folią pojawiły się kropelki wilgoci. Jeżeli wilgoć wykropliła się, wynik 
próby uznaje się za ujemny. Trzeba wtedy ponownie uruchomić instalację i ogrzewać jastrych jeszcze kilka 
dni, po czym ponownie przeprowadzić próbę. 

Potwierdzenie:  

               Zamawiaj ący Kierownik budowy/Nadzór Firma instalacyjna  
Pieczątka/podpis* Pieczątka/podpis* Pieczątka/podpis* 


