
Dodatek specjalny
Inżynier budownictwa
styczeń 2013

Chemia Chemia 
budowlanabudowlana©

 V
a

le
ry

 B
a

re
ta

 - 
Fo

to
li

a
.c

om



DODATEK SPECJALNY IB

56
chemia budowlana

Są różne drogi projektowania nowych materiałów. 
Jedna z nich prowadzi przez próby zastosowania 

zupełnie nowych składników (w tym spoiw) różnicują-
cych właściwości użytkowe na elewacji. Inna droga 

to próby połączenia różnych spoiw w jednym 
materiale, tak aby wykorzystać najpełniej najlepsze 

właściwości różnych składników.
Krzysztof Milczarek
Atlas Sp. z o. o.

Tynk to powłoka ze stwardniałej 
masy tynkarskiej pokrywająca po-
wierzchnie ścian, sufi tów, kolumn, 
fi larów i innych elementów archi-
tektonicznych wewnątrz i na ze-
wnątrz budynku. 
Ta krótka, zwarta defi nicja zawiera 
dwa podstawowe podziały samych 
tynków. Pierwszy ze względu na 
rodzaj stosowanej masy tynkar-
skiej i drugi ze względu na miejsce 
stosowania – wewnątrz lub na ze-
wnątrz budynku. Ograniczymy się 
jedynie do tynków zewnętrznych 
i to przyglądając się tylko ich cien-
kowarstwowej (pocienionej) wersji. 
Zostawiamy bogaty świat tynków 
klasycznych glinianych, wapien-
nych, cementowo-wapiennych i im 
podobnych, stosowanych przez lata 
na milionach budowli. Nie doty-
kamy problemów wyrafi nowanych 
sztablatur, stiuków, sztukaterii czy 
mozolnego sgraffi to upiększających 
historyczne elewacje. Przypatrz-
my się bliżej, jak konstruowane są 
współczesne tynki elewacyjne, jak 
są parametryzowane, jakimi cecha-
mi użytkowymi mogą się pochwa-
lić, jakimi kryteriami posługiwać 
się w ich doborze i jak mogą współ-
pracować z podłożem, na którym są 
aplikowane, i z fi niszowymi, wy-

kańczającymi warstwami, najczę-
ściej farbami.
Pocienione tynki zewnętrzne mają 
do spełnienia dwie podstawowe 
funkcje:
  zabezpieczenie powierzchni 

przed działaniem czynników at-
mosferycznych i biologicznych, 
  nadanie estetycznego wyglądu 

elementom budynku. 
Pominę temat estetycznych funkcji 
elewacyjnych wypraw. Zajmę się 
natomiast sposobami zabezpiecze-
nia przed wpływem  szkodliwych 
oddziaływań przyrody. 
Zadajmy sobie pytanie, na jakie 
szkodliwe odziaływania narażona 
jest elewacja ze strony szeroko po-
jętego agresywnego środowiska. 
Przed jakimi żywiołami elewacje 
należy zabezpieczać?
1.  Woda – podstawowy najbardziej 

podstępny żywioł. Wszystkie jej 
stany skupienia mogą i wpły-
wają niezwykle destrukcyjnie na 
fi niszowe warstwy elewacyjne. 
Wniosek nasuwa się oczywisty 
– dla dobrej kondycji tynku lub 
farby najlepiej, gdyby wody nie 
było wcale.

2.  Słońce – działa destrukcyjnie na 
dwa sposoby. Przez zbytnie roz-
grzewanie powierzchni i w wyni-

Cienkowarstwowe tynki Cienkowarstwowe tynki 
elewacyjneelewacyjne
– podstawowe informacje, których nigdy dość

ku tego mechaniczną destrukcję 
oraz poprzez podstępne odziały-
wanie na barwne pigmenty orga-
niczne, głównie przez najbardziej 
energetyczną krótkofalową część 
ultrafi oletową (UV) spektrum. 

3.  Mróz – oddziaływanie tego 
czynnika w oczywisty sposób 
związane jest z obecnością wody 
w tynku i pod nim, ale ma także 
znaczący wpływ na zmianę od-
kształcalności powierzchni, a tym 
samym wytrzymałości czysto me-
chanicznej.

4.  Biodeterioracja – powolny, ale 
nieunikniony atak wrednych bak-
terii, alg, grzybów, pleśni, a czasa-
mi mchów i pięknych kolorowych 
porostów. 

5.  Homo sapiens – bywa, że czasami 
bardziej homo, a mniej sapiens. 
Osobnicy tacy wyrywają się nie-
stety dość często ze swoimi de-
strukcyjnymi pomysłami w nie-
przewidywalne sposoby. A to 
dziurkę w ścianie zrobić na pety, 
a to gwoździem dla kaprysu zary-
sować, wyrazić swój wewnętrz-
ny, twórczy niepokój w barwnym 
graffi ti lub wypełnić swoje literac-
kie przeznaczenie, literując wiel-
kimi bukwami na nowej elewacji, 
co należy zrobić z PZPN itp. 
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Podstawowe rodzaje 

cienkowarstwowych tyn-

ków elewacyjnych  
Podstawowe składniki  i ele-
mentarne właściwości zapraw
Obecnie wyróżnia się cztery pod-
stawowe typy cienkowarstwowych 
tyków elewacyjnych: 
 mineralne,
 polimerowe,
 krzemianowe (silikatowe),
 silikonowe.

W tabeli przedstawiono przybliżo-
ny zestaw składników tych tynków 
i ich zgrubnie określony udział pro-
centowy. Jak widać, nazwa tynku 
pochodzi przede wszystkim od 
znajdującego się w nim spoiwa.

Tynk mineralny

Jest zestawem, w którym spoiwem 
jest cement portlandzki, czego natu-
ralną konsekwencją są jego właści-
wości użytkowe.
  Średnia nasiąkliwość W24 i re-

latywnie mały opór dyfuzyjny 
Sd decydują o tym, że od wie-
lu lat stosowany jest jako fi ni-
szowa warstwa dociepleń na 

DWA MAŁE ŁYKI FIZYKI  DLA PRZYPOMNIENIA
Podstawowe parametry opisu zjawisk

δ  [g/m · h · hPa]
  współczynnik paroprzewodności określający zdolność transportu pary wodnej 
w badanym materiale i umożliwiający obliczenie konkretnego oporu 
dyfuzyjnego R dla konkretnej grubości d materiału  

R = δ/d

μ

  względny współczynnik oporu dyfuzyjnego dla określonego materiału przegrody  
względem powietrza

μ = δp/ δx

Sd [m]
  opór dyfuzyjny powłoki Sd  jest miarą przepuszczalności gazów (głównie pary 
H2O i  CO2). Jest on liczbowo równoważny oporowi nieruchomej warstwy 
powietrza o grubości wyrażonej w metrach 

Sd = μ · d
Klasyfi kacja wg ISO 7783-2

  klasa I (opór niski)       Sd < 0,14
  klasa II (opór średni)   Sd = 0,14–1,4
  klasa III (opór wysoki) Sd >1,4

W24 [kg/m2√h]
  współczynnik kapilarnej chłonności wody jest miarą nasiąkliwości wodą, mie-
rzony stosunkiem wielkości masy pochłoniętej wody do czasu tego procesu, 
odniesiony do 1 m2 powierzchni

Klasyfi kacja wg EN 1062-3
  klasa I (wysoki)  W24 > 0,5

  klasa II  (średni) W24 = 0,1–0,5

  klasa III (niski)    W24 < 0,1

Podstawowe składniki Mineralne Polimerowe Krzemianowe Silikonowe
Dyspergujący polimer lub kopolimer (akrylowy, 
akrylowo-styrenowy itp.) 4 24 5 7

Cement portlandzki 26

Wapno hydratyzowane 17

Cement glinowy 3

Szkło wodne potasowe 24

Żywica metylosilikonowa 22

Wypełniacz mineralny o strukturze krystalicznej 34 30 28 28

Wypełniacz o strukturze bezpostaciowej 13 5 6 5

Pigment mineralny 3 1 1 1

Barwnik organiczny (światłoodporny) 2 3 3

Środek grzybobójczy 1 1 1 1
Środki pomocnicze (zagęszczający, 
stabilizujący, hydrofobizujący itp.) 3 4 3 4

Ośrodek rozpuszczający (woda, 
rozpuszczalniki organiczne) 33 30 30

Razem 100% 100% 100% 100%
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styropianie i – co ważniejsze 
– na wełnie mineralnej. 
  Wysoki poziom pH, naturalny 

dla zaczynów cementowych 
i nieskarbonatyzowanych two-
rzyw cementowych w znacz-
nym stopniu ogranicza przez 
kilka lat efekty ataków mikro-
organizmów.

  Ten sam wysoki poziom pH stano-
wi istotne ograniczenie w stoso-
waniu pigmentów organicznych, 
zubażając drastycznie oferowaną 
gamę kolorystyczną materiałów 
barwionych w masie.
  Tynk malować można na nie-

skończoną ilość wariantów 
kolorystycznych większością 
dostępnych na rynku farb elewa-
cyjnych. Pamiętać jednak nale-
ży, że użyta farba skrajnie może 
zmienić właściwości fi zyczne tak 
złożonej wyprawy fi niszowej.
  Tynk jest mało odkształcalny, 

ale właściwości mechaniczne 
z czasem się polepszają (karbo-
natyzacja).
  Popularność swoją zawdzięcza 

także relatywnie niskiej cenie.

Spoiwem w tego typu zestawach 
bywa głównie dyspergujący poli-
mer lub kopolimer akrylowy, lub 
akrylowo-styrenowy, dlatego często 
używana nazwa tynk akrylowy.
  Bardzo mała nasiąkliwość W24 

i duży opór dyfuzyjny Sd prze-
znaczają ten materiał jedynie do 
stosowania w technologiach do-
ciepleń opartych na materiałach 
o dużym oporze dyfuzyjnym 
(styropiany EPS,  XPS, materiały 
poliuretanowe, fenolowe itp.).
  Naturalne dla tworzyw polime-

rowych właściwości elektrosta-
tyczne, poziom pH determino-
wany poziomem pH deszczu, 
możliwość pozyskiwania budul-
ca dla drobnoustrojów (głównie 
węgla) z rozkładu organicz-
nego podłoża to podstawowe 
powody, dla których materiał 
ten jest najbardziej podatny na 
efekty intensywnej biodeterio-

racji. Oznacza to, że najszybciej 
pojawiają się na nim glonowe 
przebarwienia i wykwity, a to 
początek procesu biologicznej 
„demolki” elewacji.
  Barwić można we wszystkich 

barwach tęczy – jeśli tylko takie 
pigmenty istnieją.
  Tynk ten wedle opinii wyko-

nawców najłatwiej się nakłada.
  Czyszczenie tynku akrylowego 

myjkami wysokociśnieniowymi 
daje bardzo często wysoce za-
dowalające wyniki.

Tynk krzemianowy

Materiałem wiążącym w tynkach 
i farbach krzemianowych jest pota-
sowe szkło wodne, roztwór wodny 
krzemianu potasu, który naniesiony 
na powierzchnię reaguje z CO2 z po-
wietrza:
K2O • nSiO2 • x H2O + CO2 → nSiO2 

+ K2CO3 + H2O
Z tego właśnie chemicznego powo-
du materiały silikatowe są najbar-
dziej chimerycznymi materiałami 
elewacyjnym. Kinetyka reakcji szkła 
wodnego i CO2 z powietrza zależy 
od wielu czynników, np. od tempe-
ratury, wysycenia powietrza CO2, 
szybkości odparowania wody z po-
wierzchni.
  Wszelkie prace silikatami nale-
ży wykonywać nieprzerwanie 
do wyznaczonej z góry linii. 
Praktycznie bowiem niemoż-
liwe jest ukrycie linii zgrzewu 
po przerwanej pracy, tak samo 
jak próba poprawienia niedo-
malowanej płaszczyzny czy też 
naprawa małego fragmentu ele-
wacji pokrytej już wcześniej tym 
samym tynkiem silikatowym.
  Materiały silikatowe są mate-

riałami o najmniejszym opo-
rze dyfuzyjnym z wszystkich 
współczesnych standardowych 
materiałów elewacyjnych. 
  Dodatkowo charakteryzują się 

małym dyfuzyjnym oporem dla 
CO2, co oznacza, że można nimi 
bezpiecznie pokrywać jeszcze 
nie do końca wysuszone elewa-
cje, nie obawiając się o koniecz-

Tynk polimerowy

ną końcową karbonatyzację tych 
warstw.

  Materiały silikatowe są silnie 
nasiąkliwe. Dlatego też nie po-
winien niepokoić użytkownika 
elewacji fakt pojawiania się ciem-
nych plam na  elewacjach tuż po 
intensywnych opadach atmosfe-
rycznych. Nie trzeba się martwić 
– plamy znikną bardzo szybko 
po zakończeniu opadów.
  Powierzchnie pokryte materiała-

mi silikatowymi nie mają ładun-
ku elektrostatycznego. W związ-
ku z tym nie będą zatrzymywały 
na swej powierzchni naładowa-
nych cząsteczek brudu. Jeśli 
dodatkowo pokryć silikat do-
wolnym materiałem hydrofo-
bizującym powierzchniowo, to 
efekt może się zintensyfi kować 
i otrzymamy powierzchnię czę-
ściowo samoczyszczącą.
  Barwienie tynków silikatowych 

jest poważnie ograniczone, po-
dobnie jak  mineralnych, wyso-
kim poziomem stężenia jonów 
OH (wysokie pH), szczególnie 
w początkowej fazie. Procesy 
karbonizacji szkła wodnego 
zachodzą dość szybko. W real-
nych warunkach efekt podwyż-
szonego odczynu pH stymulo-
wać będzie przez dłuższy czas 
obecność cementowych two-
rzyw (kleje cementowe) pod 
powierzchnią tynku. Tak więc 
tynk silikatowy będzie średnio 
odporny na biologiczną degra-
dację. Dodać należy, że najno-
wocześniejsze tynki silikato-
we nie są formowane na bazie 
wodnych roztworów krzemia-
nów wapnia, ale na bazie ich 
dyspersji, nazywanej wtedy 
często mikrosilikatami. Fizycz-
na budowa miceli takich dys-
persyjnych roztworów nie po-
zwala na swobodną hydrolizę 
i pojawianie się wolnych jonów 
OH w roztworze. pH takiego 
roztworu oscyluje na poziomie 
8–9 i pozwala na stosowanie 
o wiele bogatszej palety barw-
nej istniejących organicznych 
pigmentów.
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Jak sama nazwa sugeruje, spoiwem 
tego typu materiałów będą silikony 
– syntetyczne polimery krzemoor-
ganiczne o strukturze siloksanów, 
w których atomy krzemu podsta-
wione są grupami najczęściej me-
tylowymi lub etylowymi o silnych 
właściwościach hydrofobowych.
Uproszczony efekt tzw. hydrofobo-
wej szczotki molekularnej pokazano 
na rysunku. 
  Przy sprawnie działającym opi-

sanym efekcie oczywiste jest, 
że materiał o takich właściwo-
ściach powierzchni charaktery-
zować się musi małą nasiąkli-
wością W24 przy średnim oporze  
dyfuzyjnym Sd. A zatem tynk 
wykonany z takiego materiału 
pracować powinien sprawnie 
na przegrodach o różnych war-
tościach oporu dyfuzyjnego. 
Jednak dla przegród o bardzo 
małym Sd przy decyzji ociepla-
nia wełną mineralną szacun-
ki cieplno-wilgotnościowe na 
pewno należy wykonać.
  Materiał tynku nie ładuje się 

elektrycznie, posiada silne 
właściwości hydrofobowe po-
wierzchni, w związku z tym nie 
zatrzymuje brudu elektrosta-
tycznie, lecz mechanicznie wy-
mywany jest za każdym razem 
w trakcie opadów, uzyskując 
opinię w znacznej części samo-
zmywalnej elewacji.

To podstawowe właściwości dziś 
używanych tynków. Jest wiele tren-
dów w nowo projektowanych ma-
teriałach. Jedna droga prowadzi 
przez próby zastosowania zupełnie 

 Rys.   Efekt tzw. hydrofobowej szczotki molekularnej

Z PORADNIKA PRAKTYKA
O czym należy pamiętać przy wyborze tynku i farby na elewację

  S
d
 – opór materiałów mineralnych i silikatowych jest znacznie mniejszy w stosunku do akrylowych i silikonowych. 

  W
24

 – nasiąkliwość tynków, farb akrylowych i silikonowych jest relatywnie mniejsza w stosunku do mineralnych i silikatowych. 
  Ze względu na specyfi kę organicznych wiązań materiałów akrylowych i silikonowych wstępny skurcz tych warstw jest 
znacząco większy. 

  Kompensowane jest to przez znacznie większą elastyczność wypraw akrylowych i silikonowych.
  Ze względu na relatywnie większą elastyczność tynki, farby akrylowe i silikonowe charakteryzują się znacznie większą 
odpornością na występowanie mikropęknięć, pęknięć, rys na elewacji wywoływanych naprężeniami będącymi konse-
kwencją naturalnych znaczących i gwałtownych zmian temperatury.

łów silikatowych i to, co w silikonie 
najcenniejsze – jego właściwości 
hydrofobowe. Producent starał się 
więc uzyskać materiał bliski dosko-
nałości. Niezwykle paroprzepusz-
czalny (bo silikat) i jednocześnie 
nienasiąkliwy (bo silikon), a do tego  
idealny do konserwacji (bo częścio-
wo samoczyszczący).
Wydaje się, że wybór z cienkowar-
stwowych tynków jest na tyle bo-
gaty, że można z tej oferty wybrać 
materiał w sposób zadowalający 
spełniający nawet trudne wymaga-
nia dotyczące zarówno kompatybil-
ności ze ścianą, jak i zadań ochron-
nych w konkretnych warunkach 
użytkowych. Sprawa komplikuje 
się dość poważnie w sytuacjach 
wymagających pokrycia tynku ele-
wacyjną farbą. Można tu popełnić 
wiele błędów wynikających z róż-
nych właściwości tynku i farby. 
Ale to już temat na zupełnie inne 
opowiadanie. 

Tynki silikonowe

nowych składników (w tym spoiw) 
różnicujących właściwości użytko-
we na elewacji. Inna droga o wiele 
bardziej realna i w wielu przypad-
kach zakończona sukcesem zarów-
no technicznym, jak i handlowym 
to próby połączenia różnych spoiw 
w jednym materiale, tak aby wyko-
rzystać jak najpełniej najlepsze wła-
ściwości różnych składników.
Powstały więc tynki hybrydowe, 
akrylowo-silikonowe, które co 
prawda mają dalej dość wysokie 
charakterystyczne dla akrylu Sd, ale 
jednocześnie dodatek żywicy siliko-
nowej w znacznym stopniu zredu-
kował tendencje do dość szybkiego 
zapadania na chorobę glonową. 
Tym samym geografi czno-klima-
tyczny zakres stosowania tych tyn-
ków zostaje znacznie rozszerzony. 
Podobnie tynki silikatowo-siliko-
nowe, które powinny łączyć nie-
powtarzalnie niski opór dyfuzyjny 
najbardziej znamienny dla materia-
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  Ze względu na obecność znacznie większej ilości polimerów, które uszczelniają układ, materiały akrylowe i silikono-
we charakteryzują się o wiele mniejszą nasiąkliwością (mineralne i silikatowe są dodatkowo hydrofobizowane). 

  Dzięki dużej szczelności tynków, farb akrylowych i silikonowych cząsteczki kurzu i pyłów z atmosfery nie migrują 
w głąb materiału, jak to się dzieje w wyprawach mineralnych i silikatowych. Dlatego też  tynki, farby akrylowe i sili-
konowe można oczyścić z zanieczyszczeń, stosując zmywanie hydrodynamiczne. 

  Tynki i farby silikonowe ze względu na właściwości hydrofobowe podlegają zjawisku częściowego samooczyszczania.
  Regeneracja tynków, farb silikatowych i mineralnych w  praktyce polega na ich powtórnym przemalowaniu.
  Tynki i farby akrylowe ze względu na swe właściwości elektrostatyczne mogą w warunkach dużego zapylenia (szcze-
gólnie w środowiskach miejskich) podlegać zjawiskom osadzania zanieczyszczeń w przyspieszonym tempie.
  Wyprawy akrylowe zawierają w swym składzie wiele związków organicznych, które mogą stanowić pod-łoże dla 
rozwoju glonów, grzybów, pleśni oraz innych porostów. 
  Tynki, farby akrylowe, silikonowe i silikatowe nie zawierają w swoim składzie cementu ani wapna. Tym samym 
w odróżnieniu od tynków mineralnych nie są podatne na występowanie niekorzystnych przebarwień, wysoleń na 
elewacjach.
  Tynki, farby akrylowe i silikonowe mogą być barwione praktycznie bez ograniczeń w kolorystyce.
  Ze względu na wysoki poziom alkaliczności materiały mineralne i silikatowe produkuje się w bardziej ograniczonej 
kolorystycznie palecie.  

  Tynki i farby mineralne i silikatowe charakteryzują się wysoko alkalicznym podłożem. Poziom pH ≈ 12–13 w prakty-
ce jest czynnikiem istotnie ograniczającym efekty biodeterioracji powierzchni elewacji.
  Tynki z dużą zawartością żywic ze swej natury podlegają powolnej naturalnej destrukcji pod wpływem promienio-
wania UV. 
  Materiały mineralne i silikatowe dzięki zachodzącym powolnie procesom karbonizacji ulegają stopniowemu doj-
rzewaniu, w trakcie którego poprawiają się podstawowe parametry mechaniczne warstwy.

Jakie tynki wybrać na elewację budynku docieplanego 

wełną mineralną?Przy tak zadanym pytaniu najlepiej zacząć od 
wyjaśnienia, że w przypadku ocieplania bu-
dynków zawsze należy stosować pełne syste-

my ociepleń, opisane w konkretnej aprobacie tech-
nicznej Instytutu Techniki Budowlanej. Dotyczy to 
również rodzaju tynku elewacyjnego, jaki należy 
stosować przy wełnie mineralnej. Tylko rozwiąza-
nia systemowe zapewniają odpowiednią trwałość 
zastosowanego rozwiązania. W systemach ocie-
pleń budynków z wełną mineralną stosuje się nieco 
inne materiały niż w analogicznym rozwiązaniu, ale 
z użyciem styropianu. Sytuacja ta ma dwie przyczy-
ny wynikające z właściwości wełny mineralnej jako 
materiału do izolacji cieplnej. Po pierwsze, weł-
na jest całkowicie niepalna (klasa A1 wg PN-EN 
13501-1), dlatego umożliwia nie tylko izolowanie 
cieplne ścian, ale też zwiększenie bezpieczeństwa 
pożarowego i odporności ogniowej przegród bu-
dowlanych. Po drugie, w przypadku wełny mine-
ralnej można również mówić o korzystniejszych 
niż w przypadku styropianu właściwościach pod 
względem paroprzepuszczalności. Współczyn-
nik dyfuzji pary wodnej (μ) wełny oznaczany jest 
na poziomie 1, podczas gdy dla styropianu wyno-
si 20–60, a więc widać, o jakiej różnicy mówimy. mgr inż. Sebastian Czernik

Grupa ATLAS

Aby optymalnie wykorzystać obie wspomniane 
właściwości wełny, wszystkie materiały systemu 
powinny być niepalne i zapewniać odpowiednią 
paroprzepuszczalność. Stąd też bierze się ogra-
niczenie do stosowania w systemach z wełną 
mineralną tylko tynków mineralnych, ewentu-
alnie dyspersyjnych, ale zawierających mniejsze 
ilości składników organicznych, czyli np. tynków 
silikatowych lub silikonowych. Stosowanie zapraw, 
tynków czy farb akrylowych jest praktycznie 
wykluczone ze względu na oba wspomniane 
wyżej powody. Oczywiście cały czas mówi-
my tu o tynkach cienkowarstwowych, sto-
sowanych w warstwie o grubości kruszywa 
fakturującego, czyli zazwyczaj 1,5–3,0 mm, 
pozwalających uzyskać dekoracyjną fakturę 
baranka lub kornika. 



DODATEK SPECJALNY IB

62
chemia budowlana

Sterowanie Sterowanie 
właściwościami betonu właściwościami betonu 
przy użyciu domieszek

W ręku doświadczonego technologa domieszki są  
znakomitym narzędziem do uzyskania i poprawy 

oczekiwanych parametrów betonu. Dużo trudniej jest 
sterować pojedynczymi właściwościami betonu, 

dysponując domieszkami kompleksowymi.

dr inż. Grzegorz Bajorek
Politechnika Rzeszowska

Centrum Technologiczne Budownictwa 

przy Politechnice Rzeszowskiej

Możliwości betonu

Beton był, jest i długo jeszcze pozo-
stanie najpowszechniejszym mate-
riałem konstrukcyjnym w budow-
nictwie. Swoją pozycję zawdzięcza 
stałemu rozwojowi technologii 
związanych z jego wytwarzaniem 
i wbudowywaniem, a gwałtowny 
postęp rozpoczął się w latach 80. 
i 90. ubiegłego wieku. Związany był 
niewątpliwie z rozwojem jakościo-
wym i asortymentowym używa-
nych domieszek (także dodatków) 
oraz coraz powszechniejszym ich 
stosowaniem.
Najbardziej namacalnym wyznacz-
nikiem rozwoju technologii beto-
nu są osiągane przez ten materiał 
parametry mechaniczne, w tym 
zwłaszcza wytrzymałość na ściska-
nie określająca jego klasę. Dotyczy 
to zarówno wartości maksymal-
nych, jak i tych średnich, najczę-
ściej stosowanych. Obecny poziom 
zwykłej technologii daje możliwość 
wytwarzania betonu o wytrzyma-
łości powyżej 100 MPa, czego do-
wodzi choćby klasyfi kacja normo-
wa przedstawiona w PN-EN 206-1 

proponująca najwyższą klasę 
C100/115. Literatura podaje coraz 
więcej przykładów aplikacji mate-
riału osiągającego ponad 200 MPa 
(np. materiał o nazwie zastrzeżonej 
Ductal®), a w laboratoriach osiąga 
się nawet kilkaset. Poziom średniej 
klasy betonu przeskoczył z wartości 
B15 w latach 70. do obecnej C30/37, 
która w tamtym czasie nie była już 
uważana za beton zwykły. Konse-
kwencją coraz większej „łatwości” 
technologicznej betonów o wyso-
kich wytrzymałościach jest coraz 
częstsze sięganie po nie przez pro-
jektantów, wpływając na znaczne 
odchudzenie elementów konstruk-
cyjnych. 
Efekt wyższych wytrzymałości jest 
oczywiście konsekwencją coraz 
lepszych materiałów składowych, 
w tym zwłaszcza cementów. Samo 
wprowadzenie europejskiej klasyfi -
kacji cementu według PN-EN 197-1 
w latach 90. to przeskok z wcześniej-
szych marek na poziomie 25 i 35, 
na dzisiejsze klasy 32,5, 42,5 i 52,5. 
Ale równie istotna jest możliwość 
osiągania coraz bardziej szczel-
nej struktury materiału, a to jest 
już rola domieszek czy dodatków. 
Wspomnieć w tym miejscu trzeba, 
że szczelniejsza struktura to mate-
riał odporniejszy na czynniki agre-
sywne środowiska, a więc trwalsza 
konstrukcja.

Superplastyfi katory najnowszej generacji 
mogą doprowadzić mieszankę betonową do 
takiej płynności, że  ma ona zdolność samo-
zagęszczania się  bez stosowania wibracji.

Co to jest domieszka 
do betonu?

Defi nicję domieszki do betonu po-
daje norma PN-EN 934-2, według 
której jest to materiał dodawany 
podczas wykonywania mieszanki be-
tonowej, w ilości nie większej niż 5% 
masy cementu, w celu zmodyfi kowania 
właściwości mieszanki betonowej i/lub 
stwardniałego betonu. Norma PN-EN 
206-1 sugeruje dodatkowo, by mak-
symalna całkowita ilość domieszek 
użyta w betonie nie była większa 
niż 5% w stosunku do masy cemen-
tu, chyba że znany jest wpływ więk-
szego dozowania na właściwości 
i trwałość betonu. 
Domieszki mogą być substancjami 
organicznymi lub nieorganiczny-
mi. W normie dotyczącej wymagań 
podstawowych dla domieszek PN-
-EN 934-1 zestawiona jest lista kilku-
dziesięciu substancji (aprobowanych 
i deklarowanych), z których mogą 
być komponowane domieszki do be-
tonu. Wymagania ogólne, które ich 
charakteryzują, to przede wszystkim 
brak oddziaływania korozyjnego.

Klasyfikacja normowa 
domieszek

Aktualna norma dotycząca betonu 
PN-EN 206-1 nie jest normą zhar-
monizowaną, co w konsekwencji 
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Sterowanie 
właściwościami betonu 

Fot. 1.   Płynna konsystencja mieszanki betonowej – efekt 
działania superplastyfi katora

 Rys. 1.   Wpływ domieszek plastyfi kujących lub upłynniają-
cych na właściwości mieszanki betonowej i betonu

Rys 1 Wpływ domieszek plastyfikujących lub upłynniają

Fot 1 Płynna konsystencja mieszanki betonowej efekt

powoduje, że beton towarowy nie 
jest wyrobem budowlanym w myśl 
ustawy o wyrobach budowlanych. 
Natomiast wszystkie składniki po-
trzebne do wytworzenia betonu 
towarowego są objęte normami 
zharmonizowanymi, a więc są wy-
robami budowlanymi podlegający-
mi obowiązkowemu oznakowaniu 
znakiem CE lub znakiem budowla-
nym. Tylko takie można stosować 
do wytwarzania betonu, jeśli produ-
cent chce deklarować jego zgodność 
z normą PN-EN 206-1. Dotyczy to 
także domieszek, których klasyfi ka-
cję i wymogi określa aktualna nor-
ma PN-EN 934-2. 
Ze względu na zdolność do wywo-
łania zamierzonego celu (jednego, 
głównego działania) wyróżnia się 
domieszki:
  redukujące ilość wody/plasty-
fi kujące,
  znacznie redukujące ilość wody/

upłynniające,
  zwiększające więźliwość wody,
  napowietrzające,
  przyspieszające wiązanie,
  przyspieszające twardnienie,
  opóźniające wiązanie,
  uszczelniające,
  modyfi kujące lepkość mieszanki 

betonowej.
Dodatkowo wyróżnia się domiesz-
ki działające kompleksowo, czyli 
wpływające na kilka właściwości 
mieszanki i/lub betonu stwardnia-
łego przez powodowanie więcej niż 
jednego z głównych działań wymie-
nionych wyżej:
  opóźniające wiązanie/redukują-

ce ilość wody/uplastyczniające,
  opóźniające wiązanie/znacznie 

redukujące ilość wody/upłyn-
niające,
  przyspieszające wiązanie/redu-

kujące ilość wody/uplastycz-
niające.

Dla każdego wymienionego wy-
żej rodzaju domieszki ustalone 
są w PN-EN 934-2 tabelaryczne 
zestawienia wymagań, które mu-
szą być spełnione zarówno na eta-
pie badań wstępnych, jak i póź-
niej w trakcie bieżącej kontroli 
produkcji.

Sterowanie właściwo-
ściami betonu przy 
użyciu domieszek

Domieszki redukujące ilość 
wody/plastyfikujące oraz 
znacznie redukujące ilość 
wody/upłynniające działają na 
beton podobnie, lecz z różną inten-
sywnością. Jest to grupa domieszek 
najpowszechniej stosowanych, popu-
larnie nazywane są plastyfi katorami 
oraz superplastyfi katorami. Cel ich 
stosowania zasadniczo jest dwoja-
ki. Pierwszy to poprawa urabialno-
ści mieszanki betonowej. Ich użycie 
przy zachowaniu stałego wskaźnika 
w/c zmienia konsystencję mieszanki 
na bardziej plastyczną lub bardziej 
płynną (linia 1 na rys. 1). W przypad-
ku domieszek plastyfi kujących przy 
zastosowaniu maksymalnej dawki 
zalecanej przez producenta następuje 
zmiana stopnia konsystencji o mak-
symalnie jeden stopień, natomiast dla 
domieszek upłynniających taka zmia-
na może być w zakresie nawet trzech 
stopni konsystencji (fot. 1). Nowoczes-
ne superplastyfi katory najnowszej 
generacji, wytwarzane w oparciu 
o związki polikarboksylanowe, są 
w stanie doprowadzić mieszankę do 
takiej płynności, że umożliwiają sa-
mozagęszczanie się  betonu. 
Drugi skrajny cel to redukcja wody 
zarobowej przy utrzymaniu takiej 
samej konsystencji (linia 2 na rys. 1).
Następuje tym samym redukcja 
wskaźnika w/c, a to powodu-
je wzrost wytrzymałości betonu 
dojrzałego. Relacja poprawy tego 
parametru jest podobna jak przy 
konsystencji – przy plastyfi katorach 
następuje przeskok o jedną klasę 
do góry, w przypadku superpla-
styfi katorów – o trzy klasy, a nawet 
więcej. Z reguły jednak, z praktycz-
nego punktu widzenia, zastosowa-
nie tych domieszek realizuje cele 
pośrednie – pozwala na wytwarza-
nie mieszanki betonowej o dobrej 
urabialności i jednocześnie zredu-
kowanym wskaźniku w/c (linia 3 
na rys. 1). Efektem ubocznym (także 
pozytywnym) może być możliwość 
obniżenia ilości cementu w betonie. 

Ogólnie można stwierdzić, że stoso-
wanie domieszek plastyfi kujących 
i upłynniających praktycznie za-
wsze daje efekty pozytywne. Na-
wet przy realizacji tych skrajnych 
celów, jeśli poprawiamy konsysten-
cję przy stałym w/c, to teoretycznie 
nie wpływamy na poprawę wytrzy-
małości, ale poprawiając konsysten-
cję, poprawiamy warunki techno-
logiczne układania i zagęszczania 
betonu, poprawiamy zatem szczel-
ność betonu. Nawet jeśli zaskutkuje 
to niewielkim wzrostem wytrzyma-
łości (lub żadnym), to szczelniejsza 
struktura oznacza większą odpor-
ność betonu na czynniki korozyjne, 
a więc beton trwalszy. Podobnie 
gdy jedynym celem jest redukcja 
ilości wody zarobowej (redukcja 
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wskaźnika w/c) – niby zachowuje-
my tę samą konsystencję, ale mie-
szanka jest inna – bardziej spoista, 
bardziej jednorodna, mniej podat-
na na wydzielanie wody, łatwiej-
sza w przerabianiu. Uzyskujemy 
w efekcie lepszą strukturę betonu, 
a więc beton trwalszy.
Ta grupa domieszek wykorzysty-
wana jest także jako tzw. domieszki 
przeciwmrozowe. Ich pozytywne 
działanie w tym zakresie jest dwo-
jakie. Znaczna redukcja wskaźnika 
w/c powoduje, że jest mniej cieczy 
zarobowej, więc jej stężenie jest więk-
sze, a temperatura zamarzania się 
obniża. Mniejszy wskaźnik w/c to 
większa wytrzymałość – ta końcowa, 
ale i tempo osiągania oczekiwanych 
wytrzymałości wczesnych. W tym 
celu częściej stosowane są superpla-
styfi katory niż plastyfi katory, gdyż 
te ostatnie często posiadają właści-
wości opóźniające proces wiązania 
i twardnienia betonu, zwłaszcza 
w początkowym okresie. Wynika to 
zasadniczo z odmiennej bazy surow-
cowej, z jakiej są wytwarzane. 
Dla tej grupy domieszek wyma-
ga także pewnego komentarza ich 
wpływ na czas przerobu mieszanki 
betonowej. Przy plastyfi katorach nie 
występuje jego skrócenie, lecz raczej 
nawet wydłużenie ze względu na 
częste działanie lekko opóźniające. 
Wadą natomiast superplastyfi ka-
torów tzw. tradycyjnych, opartych 
głównie na żywicach melamino-
wych czy naftalenowych, jest krótki 
czas działania (od 20 do 40 minut 
przy temp. +20˚C) – znacznie krótszy 
niż czas początku wiązania cementu. 
Dlatego często używa się je w kom-
binacji z plastyfi katorami lub prze-
widuje wtórne dozowanie na placu 
budowy w trakcie dostawy. Dużo 
lepiej w tym względzie zachowują 
się superplastyfi katory najnowszej 

generacji (polikarboksylanowe), 
które nie tracą swojego działania do 
rozpoczęcia wiązania cementu, ale 
wręcz dają wrażenie większej sku-
teczności w miarę mieszania w beto-
nomieszarce samochodowej.
Ubocznym efektem stosowania do-
mieszek plastyfi kujących i upłynnia-
jących jest z reguły napowietrzenie 
mieszanki betonowej, pomimo że 
zawierają one substancje przeciw-
spieniające. Ilość wprowadzonego 
w ten sposób dodatkowego powie-
trza nie może być większa niż 2% 
i trzeba mieć świadomość, że nieko-
niecznie jest to powietrze o struktu-
rze poprawiającej mrozoodporność 
betonu. Nie można zatem wymagać 
od betonu modyfi kowanego tymi 
domieszkami, aby maksymalna za-
wartość w nim powietrza nie prze-
kraczała ogólnie 2% (co zwyczajowo 
przyjmuje się zgodnie z wymogami 
starej normy dla betonu PN-88/
B-06250). 

Domieszki napowietrzające 
– druga co do powszechności sto-
sowania grupa domieszek, które 
w istotny sposób modyfi kują struk-
turę betonu dojrzałego, czyniąc go 
mrozoodpornym. Istotą ich działania 
jest spowodowanie łatwego wpro-
wadzenia do mieszanki betonowej 
w trakcie mieszania odpowiedniej 
ilości powietrza. Musi ono przybrać 

formę dużej ilości mikroskopijnej 
wielkości porów powietrza – naj-
lepiej o średnicy poniżej 0,3 mm, 
które przy całkowitej zawartości 
powietrza w betonie od 4 do 8% 
mają dać średnią odległość pomię-
dzy nimi (wskaźnik rozmieszczenia 
porów) nie większą niż 0,2 mm. Tak 
zmodyfi kowana struktura zaczy-
nu posiada wolne przestrzenie dla 
zwiększającej się objętości zamarza-
jącej wody w trakcie jej przemiany 
fazowej (rys. 2). Każdy beton pra-
cujący w warunkach ekspozycji na 
cykliczne zamarzanie i odmarzanie 
powinien charakteryzować się taką 
strukturą – beton mostowy, na-
wierzchniowy, w obiektach oczysz-
czalni ścieków, w budowlach hy-
drotechnicznych itp.
Mechanizm napowietrzania po-
lega na tym, że użyta domieszka 
jako substancja powierzchniowo 
czynna ułatwia w trakcie mieszania 
przekształcanie dużych porcji po-
wietrza porywanych przez łopaty 
mieszalnika w gęstą, trwałą pianę, 
która rozpraszana jest równomiernie 
w objętości betonu. Zawartość po-
wietrza jest więc w zasadzie funkcją 
intensywności i czasu mieszania. Ten 
parametr technologiczny jest o tyle 
ważny, że przyjęty doświadczalnie 
na etapie badań wstępnych powi-
nien być utrzymywany jako stały 
w trakcie procesu produkcyjnego. 

 Rys. 2.   Tworzenie mrozoodpornej struktury betonuRys 2 Tworzenie mrozoodpornej struktury betonu

Ubocznym efektem stosowania domie-
szek plastyfikujących i upłynniających jest 
zwykle napowietrzenie mieszanki betono-
wej. Maksymalna zawartość dodatkowego 
powietrza w betonie tak modyfikowanym 
często przekracza 2%.
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Napięcie powierzchniowe powstają-
cych pęcherzyków musi być na tyle 
duże, aby nie ulegały one zniszcze-
niu w trakcie transportu, układania 
i w końcu zagęszczania mieszanki. 
Domieszki napowietrzające są do-
mieszkami najtrudniejszymi w sto-
sowaniu. Oczekiwany końcowy 
efekt w postaci wymaganej ilości 
wprowadzonego powietrza i ocze-
kiwanego rozłożenia go w struktu-
rze betonu (średnica porów i odle-
głość między nimi) zależy od tak 
wielu czynników, że często trudno 
jest zoptymalizować proces techno-
logiczny. Te czynniki to m.in. skład 
betonu – proporcje między składni-
kami, rodzaje składników, kolejność 
dozowania, temperatura mieszanki 
i powietrza, wilgotność składników 
i powietrza, rodzaj i stopień zużycia 
mieszalnika, czas mieszania, rodzaj 
betonomieszarki, prędkość obroto-
wa betonomieszarki, stopień zużycia 
czy zabetonowania betonomieszarki, 
sposób i czas zagęszczania itp. Jeśli 
nie zostanie osiągnięty wymagany 
sposób napowietrzenia (zbyt mała 
ilość powietrza, zła struktura powie-
trza), to beton nie osiągnie wymaga-
nego stopnia mrozoodporności. Jeśli 
natomiast zostanie przekroczona 

dopuszczalna zawartość powietrza, 
wpływa to niekorzystnie na właści-
wości mechaniczne betonu, zwłasz-
cza na wytrzymałość – przyjmuje się, 
że 1% powietrza więcej to spadek 
wytrzymałości o ok. 4 MPa. Beton 
napowietrzony jest także trudniejszy 
przy pompowaniu – zawarte w be-
tonie pęcherzyki powietrza przy 
każdym zwiększaniu ciśnienia przez 
tłok pompy ulegają ściśnięciu, a przy 
ruchu powrotnym rozprężają się. 
W ten sposób pochłaniana jest część 
energii pracy tłoka, a maksymalne 
ciśnienie w rurociągu wzrasta.  
Generalnie betony napowietrzane
uznaje się za betony specjalne 
i w specjalny sposób powinny też 
być traktowane pod względem 
nadzoru i kontroli. Sam stopień na-
powietrzenia powinien być spraw-
dzany zarówno na węźle produk-
cyjnym, jak i przy dostawie na tyle 
często, by osiągnąć pewność co do 
jego stabilności. Oprócz dość pro-
stej i szybkiej metody sprawdzania 
ilościowego zawartości powietrza 
w mieszance można także wyko-
rzystać nowoczes ną aparaturę AVA 
(Air Void Analyser) do oceny struk-
tury uzyskanego napowietrzenia 
już na etapie mieszanki betonowej 
(fot. 2), a nie dopiero po stwardnie-
niu betonu (metody analizy obrazu 
na szlifach przekrojów betonowych). 

Domieszki przyspieszające 
wiązanie, przyspieszające 
twardnienie i opóźniające 
wiązanie – grupa domieszek mo-
dyfi kująca czas wiązania lub tempo 
dojrzewania betonu. Te pierwsze 
skracające czas wiązania częściej 
stosowane są w prefabrykacji, gdzie 
możliwe jest dość dokładne osza-
cowanie trwania poszczególnych 
etapów procesu produkcyjnego. 
W betonie towarowym natomiast 
rzadziej, gdyż z reguły oczekuje się 
zapewnienia wystarczającego czasu 
do przeprowadzenia czynności tech-
nologicznych związanych z wbudo-
waniem betonu. Bardziej popularne 
są domieszki powodujące przyspie-
szenie twardnienia. Pomocne są 
szczególnie w okresie zimowym, 

kiedy przy obniżonych temperatu-
rach konieczne jest przyspieszenie 
tempa osiągnięcia wymaganej wy-
trzymałości betonu zapewniającej 
odporność na zamarzanie lub w sy-
tuacjach potrzeby wcześniejszego 
rozformowania elementu. Bardzo 
często się zdarza, że domieszki wy-
kazują działanie jednocześnie przy-
spieszające zarówno wiązanie, jak 
i twardnienie. Często też kwalifi ko-
wane są zwyczajowo jako domiesz-
ki tzw. przeciwmrozowe, ale trzeba 
mieć na uwadze, że w żadnym wy-
padku nie zastąpią one prawidłowo 
prowadzonego procesu pielęgnacji, 
którego celem jest osiągnięcie przez 
beton wytrzymałości większej niż 
5 MPa przed jego pierwszym zamar-
znięciem [5]. Trzeba także pamiętać 
o tym, że ubocznym negatywnym 
skutkiem użycia domieszek przy-
spieszających jest obniżenie wytrzy-
małości końcowej.
Domieszki opóźniające wiązanie 
znajdują zastosowanie w przy-
padku konieczności wydłużenia 
potrzebnego czasu przerobu mie-
szanki betonowej (etap produkcji, 
transportu, wbudowywania). Może 
on wynikać po pierwsze ze skom-
plikowanego betonowania (elemen-
ty masywne, elementy o złożonym 
kształcie itp.) lub po drugie ze skró-
cenia możliwego czasu przerobu 
betonu spowodowanego wysokimi 
temperaturami otoczenia. Zastoso-
wanie tych domieszek pozwala na 
wydłużenie czasu przerobu nawet 
do kilkunastu godzin, a w przy-
padku betonów masywnych na 
rozłożenie w czasie przyrostów 
temperatury dojrzewającego beto-
nu pochodzących od samonagrze-
wania się. Zastosowanie domie-
szek opóźniających z reguły nie 
wywołuje negatywnych skutków 
ubocznych, wymaga natomiast 
szczególnej staranności na etapie 
mieszania betonu. Brak homogeni-
zacji powodować może różne cza-
sy wiązania poszczególnych partii 
betonu, a więc kłopoty przy proce-
sach związanych z wykańczaniem 
(np. zacieranie przy posadzkach, 
płytach stropowych).

Fot. 2.   Badanie struktury napowietrzenia mieszanki betono-
wej – aparat AVA

Fot 2 Badanie struktury napowietrzenia mieszanki betono
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Pozostałe domieszki: uszczel-
niające, zwiększające więź-
liwość wody i modyfi kujące 
lepkość mieszanki betono-
wej – stosowane oddzielnie, znaj-
dują raczej specjalne zastosowania. 
Zadaniem domieszek uszczelnia-
jących jest zmniejszenie absorpcji 
kapilarnej stwardniałego betonu, 
dzięki czemu uzyskuje się betony 
mniej nasiąkliwe i bardziej wodosz-
czelne. Dwie pozostałe domieszki 
w zasadzie modyfi kują właściwo-
ści mieszanki betonowej. Pierwsza 
– redukuje dość często występujące 
zjawisko wydzielania się wody ze 
świeżo ułożonej mieszanki betono-
wej – zatrzymując ją wewnątrz be-
tonu, wpływając w konsekwencji na 
jej równomierne rozłożenie w struk-
turze materiału, poprawiając jego 
jednorodność. Druga – wprowa-
dzona ostatnio do normy poprawką 
z 2012 r. – modyfi kuje lepkość mie-
szanki betonowej, zwiększając jej 
spoistość, dzięki czemu ograniczona 
jest skłonność mieszanki do segre-
gacji składników. Obie domieszki 
często są składnikiem wspomagają-
cym w domieszkach plastyfi kujących 
i upłynniających, poprawiając właści-
wości mieszanki betonowej, zwłasz-
cza przy konsystencjach ciekłych.

Podsumowanie

Przedstawione domieszki o poje-
dynczym głównym działaniu, dozo-
wane osobno, pozwalają racjonalnie 
sterować poszczególnymi właści-
wościami betonu. W ręku doświad-
czonego technologa są znakomitym 
narzędziem do uzyskania i poprawy 
oczekiwanych parametrów betonu. 
Dużo trudniej natomiast jest stero-
wać pojedynczymi właściwościami, 
dysponując domieszkami komplek-
sowymi, także sklasyfi kowanymi 
przez normę PN-EN 934-2. 
Ważne jest również, że każda do-
mieszka może spełnić swoje za-
danie, jeśli dodana jest do betonu 
prawidłowo zaprojektowanego. 
W trakcie produkcji i dostawy bez-
względnie musi nastąpić pełna ho-
mogenizacja mieszanki. Wymaga 
to doboru odpowiednich urządzeń 
i czasu mieszania, a także środków 
i czasu transportu. Dobre domieszki 
powinny pozwalać na wtórne dozo-
wanie już w trakcie dostawy, tak by 
móc ratować mieszankę betonową 
w przypadku niespodziewanych 
zdarzeń w trakcie dostawy czy 
wbudowywania w konstrukcję.
Klasyfi kacja normowa nie wy-
czerpuje w pełni oferty rynkowej. 

Producenci domieszek dostarczają 
znacznie szerszą gamę produktów, 
ukierunkowanych głównie na bar-
dziej precyzyjne i tzw. inteligentne 
sterowanie właściwościami betonu. 
Również takie, by beton stał się 
materiałem mniej wymagającym 
i bardziej odpornym na nieunik-
nione błędy wykonawcze. Zanim 
jednak zostaną wprowadzone do 
powszechnego stosowania i do 
norm, testowane są w projektach 
indywidualnych.

Piśmiennictwo

1.  PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 
1: Wymagania, właściwości, pro-
dukcja i zgodność.

2.  PN-EN 934-2:2012 Domieszki do 
betonu, zaprawy i zaczynu. Część 
2: Domieszki do betonu. Defi nicje, 
wymagania, zgodność, oznako-
wanie i etykietowanie.

3.  PN-EN 934-1:2009 Domieszki 
do betonu, zaprawy i zaczynu. 
Część 1: Wymagania podstawowe.

4.  PN-88/B-06250 Beton zwykły.
5.  G. Bajorek, Roboty betonowe w okre-

sie zimowym – czy domieszki rozwią-
żą problemy?, „Inżynier Budow-
nictwa” nr 11/2012. 
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 MENU 

PRODUKTÓW 

PODZIELONE 

NA GRUPY 

I KATEGORIE

fi ltrowanie 
danych 

porównywanie
produktów

łatwe
wyszukiwanie

Inżynierska 

baza zawiera 

ok. 250 

kart technicznych 

produktów

z chemii 

budowlanej

■   materiały 

budowlane

■  instalacje

■  sprzęt budowlany

■  oprogramowanie

■   fi rmy produkcyjne

i wykonawcze
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