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ARTYKU  PROMOCYJNY STOWARZYSZENIE PRZEMYS U WAPIENNICZEGO

PLASTYFIKATORY 
(DOMIESZKI DO ZAPRAW 
CEMENTOWYCH)
„Eliminuje wapno z zapraw”, „Zast puje 
wapno”, „Uplastycznia zapraw  cementow
zast puj c wapno” takie informacje przeka-
zywane s  klientom na etykietach opako-
wa  zawieraj cych domieszki (popularna 
ich nazwa to „plastyfikatory”). Dodatkow
informacj  jest to, e domieszki pozwala-
j  na wykonywanie zapraw w ujemnych 
temperaturach (od -2˚C, do -7˚C w zale -
no ci od producenta). Czytaj c powy sze 
oznaczenia, wybór zdaje si  by  oczywi-
sty. Nale y wybra  plastyfikator, bo saszet-
ka czy butelka z plastyfikatorem jest ta sza 
ni  tona wapna, a stosowanie plastyfikato-
ra daje ten sam efekt – poprawieniu ulega 
urabialno  zaprawy cementowej. Dzisiaj, 
po kilkunastu latach stosowania domie-
szek w polskim budownictwie wida  wy-
ra nie, e ich u ycie obarczone jest du-
ym ryzykiem i przynosi wi cej szkody 

ni  po ytku. Wi kszo  domieszek rekla-
mowanych jako zast puj ce wapno jest 
rodkami napowietrzaj cymi zapraw . Do 

zaprawy cementowej zostaj  wprowadzo-
ne liczne mikrop cherzyki powietrza, któ-
re dzia aj c jak o yska kulkowe poprawia-

j  urabialno  zaprawy. St d wykonawcom 
wydaje si , e stosowanie wapna oraz do-
mieszki napowietrzaj cej daje te same efek-
ty. Jednak struktura zaprawy cementowej 
z domieszk  napowietrzaj c  oraz cemen-
towo- wapiennej jest zupe nie ró na.

W normach europejskich znalaz o si
ostrze enie, i  przed zastosowaniem przed-
miotowej domieszki nale y laboratoryjnie 
sprawdzi  jej dzia anie ze wszystkimi sk ad-
nikami zaprawy (cement, piasek, woda), gdy
na parametry u ytkowe zaprawy z domiesz-
k  napowietrzaj c  wp yw ma:
1. Ilo  i rodzaj cementu.
2. Rodzaj piasku.
3. Temperatura mieszanki (im ni sza tempe-
ratura tym wi ksza ca kowita obj to  wy-
tworzonego powietrza).
4. Parametry techniczne betoniarki (du a, 
ma a; szybkie; wolne obroty).

5. Stopie  za adowania betoniarki.
6. Czas mieszania (zbyt krótki lub zbyt d ugi 
ma ujemny wp yw na jako  p cherzyków).
7. Ilo  wody (zbyt du a powoduje trudno ci 
ze stabilizacj  p cherzyków, zbyt ma a po-
garsza urabialno ).
8. Twardo  wody.
Ilo  wprowadzonego do zaprawy powietrza 
decyduje w istotny sposób o parametrach za-
prawy. Du a zawarto  powietrza w zaprawie 
prowadzi do znacz cych spadków wytrzy-
ma o ci zaprawy na ciskanie i zginanie (na-
wet do 50%) w porównaniu z zapraw  wzor-
cow  niezawieraj c  domieszki. Znacz cemu 
pogorszeniu ulega równie  przyczepno  za-
prawy do ceg y (cz sto wyst puje ca kowi-
ta jej utrata). Skutkuje to tym, e woda atwo 
dostaje si  do rodka muru powoduj c tam 
niejednokrotnie bardzo du e zniszczenia. 
Zaprawy cementowe ze rodkami napowie-

Czy plastyfikator zast puje 
wapno w zaprawie budowlanej?

W wielu krajach stosowanie plastyfikatorów (domieszek) do zapraw 
cementowych wykonywanych bezpo rednio na budowie jest prawnie 
zakazane. Normy europejskie zawieraj  liczne ostrze enia przed ich 
pochopnym u yciem. A w Polsce? A w Polsce mo na je kupi  bez 
wi kszych problemów w wielu sk adach budowlanych.

Porównanie zaprawy z plastyfikatorem 
i zaprawy z wapnem Zale no  wzrostu wytrzyma o ci zaprawy od temperatury otoczenia
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trzaj cymi s  kruche, ma o elastyczne, maj
tendencj  do p kania.

UWAGA! NISKA 
TEMPERATURA
Co prawda na opakowaniach plastyfikatorów 
umieszczone zosta y napisy zach caj ce do 
prowadzenia prac murarskich i tynkarskich 
w niskich temperaturach (poni ej 5˚C), lecz 
adna z Aprobat Technicznych wydanych 

przez Instytut Techniki Budowlanej nie ze-
zwala na stosowanie domieszek w ujemnych 
temperaturach. Przy stosowaniu domieszek 
napowietrzaj cych ju  w temperaturze +5˚C
obserwuje si  znacz ce obni enie wytrzyma-
o ci zaprawy (nawet do 40%) w stosunku do 

parametrów jakie otrzymano przy mieszaniu 
i utwardzaniu w temp. +20˚C zaprawy o tych 
samych proporcjach sk adników. Szczególnie 
niebezpieczne dla konstrukcji murowej 
jest to, e przy stosowaniu plastyfikatorów 
w ujemnych temperaturach, pocz tkowa wy-
trzyma o  zaprawy przez wiele dni utrzy-
muje si  poni ej 1,0 MPa. Je li w tym okresie 
mur zostanie doci ony (np. poprzez wylany 
strop), to zwykle prowadzi to do jego wybo-
czenia. Mo liwe równie  jest pojawienie si
rys i szczelin.

15 ARGUMENTÓW 
ZA STOSOWA-NIEM 
W ZAPRAWACH WAPNA 
– MATERIA U U YWANEGO 
W BUDOWNICTWIE OD 
KILKU TYSI CY LAT:
1. Budynki postawione na zaprawach wapien-
nych lub wapienno-cementowych charakte-
ryzuj  si  d ug ywotno ci  (nawet kilka-
set lat). 
2. Wapno jest samodzielnym, naturalnym, 
ekologicznym, materia em wi cym – nie-
zale nie czy u yjemy cement w zaprawie czy 
nie – z wapnem uzyskamy zapraw .

3. Nadaje tynkom i zaprawom wysok  odpor-
no  na korozj  biologiczn .
4. Zwi ksza przyczepno  zaprawy do pod o-
a, chroni c w ten sposób mur przed wod .

5. Zapewnia wyst pienie efektu samozabli -
niania si  mikrop kni  w zaprawie.
6. Wapno szczególnie powinno by  stosowa-
ne w budownictwie zlokalizowanym na tere-
nach sejsmicznych i parasejmicznych (górni-
czych).
7. W utwardzonej zaprawie poprawia jej od-
kszta calno  pod wp ywem obci e .

8. Pozwala na zwi kszenie odleg o ci pomi -
dzy dylatacjami w murze.
9. Zdecydowanie poprawia urabialno  zapra-
wy wie o zarobionej.
10. Wyd u a czas przydatno ci zaprawy do 
stosowania.
11. Zmniejsza przewodnictwo cieplne zapra-
wy.
12. Zwi ksza przepuszczalno  zaprawy dla 
pary wodnej.
13. Ogranicza wyst powanie wykwitów sol-
nych.
14. Zwi ksza wi liwo  wody w zaprawie 
(umo liwia to dopasowanie zaprawy do na-
si kliwo ci ceg y).
15. Zdecydowanie poprawia plastyczno  za-
prawy murarskiej i tynkarskiej (plastyczna 
zaprawa dobrze rozk ada si  na murze). 
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 Proporcje ob-
j to ciowe dla 
zapraw murar-
skich wykony-
wanych w miej-
scu budowy.

 Wybór 
zaprawy w za-

le no ci 
od lokaliza-

cji konstruk-
cji murowej. 

Nale y równie
uwzgl dni  za-
lecenia projek-

towe.

Stowarzyszenie Przemys u Wapienniczego 
ul. Toru ska 5, 30-056 Kraków 

tel. 12 626 18 76, fax 12 626 28 87 
info@wapno-info.pl
www.wapno-info.pl

Wawel budowany od XI wieku 
na zaprawie wapiennej

Katedra w Gda sku – najwi ksza 
na wiecie wi tynia zbudowana 
z ceg y. Spoiwem u ywanym 
przy wznoszeniu bazyliki 
w XIV w. by o wapno
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