
Wapno w zaprawie
murarskiej
Â Najwa¿niejszym parametrem

zaprawy murarskiej jest jej przyczep-

noœæ do pod³o¿a. Zaprawa przy-

czepiaj¹ca siê do elementu

murowego na ca³ej jego powierzchni

zapewnia uzyskanie szczelnego

po³¹czenia murarskiego. W zapra-

wach cementowo-wapiennych, wa-

pno hydratyzowane ma najmniejsze,

co do wielkoœci cz¹steczki. Wype³nia

ono wszelkie pory i nierównoœci w pod³o¿u, na które

k³adziona jest zaprawa murarska. Dziêki temu uzyskuje

siê wysoce szczelne po³¹czenia, co chroni konstrukcje

murowe przed wnikaniem wody. Mury o ma³ej nasi¹kli-

woœci wod¹ charakteryzuj¹ siê d³ug¹ ¿ywotnoœci¹.

Â Zaprawy murarskie z wapnem posiadaj¹ du¿¹ zdol-

noœæ do odkszta³ceñ. Dobrze kompensuj¹, bez utraty

kontaktu z pod³o¿em, zmiany liniowe murów powo-

dowane przez zmieniaj¹ce siê warunki atmosferyczne

(temperatura, wilgoæ). Charakteryzuj¹ siê równie¿ ma³¹

podatnoœci¹ na pêkanie. Na terenach sejsmicznych

i parasejsmicznych (tereny górnicze i pogórnicze) do

murowania powinno stosowaæ siê wy³¹cznie zaprawy

cementowo-wapienne.

Â W sytuacji, kiedy dochodzi do zawilgocenia muru (np.

uszkodzona izolacja), odprowadzenie wilgoci poza kon-

strukcjê murow¹ powinno odbywaæ siê poprzez spoinê.

Zaprawa murarska musi byæ bardziej przepuszczalna ni¿

spajane przez ni¹ elementy murowe. Dodatek wapna do

zaprawy cementowej zwiêksza jej przepuszczalnoœæ.

Zaprawa z wapnem spe³nia rolê s¹czka w stosunku do

elementów murowych, osuszaj¹c je i wyprowadzaj¹c

wilgoæ poza obrêb muru.

Wapno w tynkach wewnêtrznych
Â Zmor¹ polskich mieszkañ i domów jest s³aba wenty-

lacja pomieszczeñ. Bardzo czêsto w miejscach, gdzie

okresowo lub w sposób ci¹g³y panuje podwy¿szona

wilgotnoœæ, mo¿e wyst¹piæ zjawisko korozji biologicznej.

Konsekwencj¹ jej jest destrukcja materia³ów budo-

wlanych powodowana przez rozwijaj¹ce siê na nich

mikroorganizmy oraz produkty ich metabolizmu. Korozja

biologiczna mo¿e wyst¹piæ równie¿ na elewacjach

budynków. Na niektórych ich typach czêsto ju¿ po jed-

nym roku od ich wykonania, mo¿na zaobserwowaæ

pojawienie siê alg i grzybów. Natomiast wewn¹trz

pomieszczeñ, na materia³ach, które zawieraj¹ zwi¹zki

przyswajalne przez mikroorganizmy (np. celulozê i jej

pochodne) w warunkach podwy¿szonej wilgotnoœci

(wynik stosowania szczelnej stolarki okiennej

i drzwiowej) bardzo szybko rozwijaj¹ siê grzyby

pleœniowe. Równie¿ materia³y pochodzenia mineralnego

mog¹ byæ atakowane przez grzyby. Nawet niewielka

iloœæ materii organicznej na ich powierzchni (kurz) mo¿e

zainicjowaæ rozwój mikroflory. Zarówno w pierwszym jak

i drugim przypadku wapno oddaje mieszkañcom nieoce-

nione zas³ugi. Wystarczy spojrzeæ na do³¹czone zdjêcie.

Komentarz wydaje siê byæ zbyteczny.

Wapno w tynkach
zewnêtrznych
Â Szacuje siê, ¿e mini-

malna trwa³oœæ tynków

wapiennych i wapien-

no-cementowych wy-

nosi ok. 50-80 lat. Tynki,

gdzie jednym z materi-

a³ów wi¹¿¹cych jest

wapno s¹ jedynymi,

w których wystêpuje efekt samoleczenia siê tynku, kiedy

w wyniku odkszta³ceñ pojawi¹ siê w nim drobne

nieszczelnoœci. Tynki na bazie wapna s¹ elastyczne,

dziêki czemu odkszta³caj¹ siê wraz z pod³o¿em, na

którym zosta³y po³o¿one. Ma to istotne znaczenie, gdy¿

wymiary liniowe budynków zmieniaj¹ siê nieznacznie

wraz ze zmianami temperatury otoczenia oraz wilgotnoœ-

ci. W kierunku od muru do zewnêtrznej powierzchni

tynków, w poszczególnych warstwach roœnie iloœæ

wapna. Dziêki temu kolejne warstwy staj¹ coraz bardziej

przepuszczalne dla pary wodnej. Ma to ogromne znacze-

nie przy regulowaniu poziomu wilgotnoœci murów. 
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Wapno
– naturalne, zdrowe, trwa³e 
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