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Artyku  promocyjny

Pod wp ywem dwutlenku w gla zawartego 

w atmosferze i wodzie deszczowej obni ana 

jest alkaliczno  betonu, jego pH spada i war-

stwa wokó  zbrojenia nie stanowi ju  dla nie-

go ochrony. Na koroduj cej stali tworzy si

tlenek elaza, który zwi ksza swoj  obj to

i nast puje odspojenie betonowej otuliny. 

Firma IZOHAN Sp. z o.o. posiada w swo-

jej ofercie system mas naprawczych typu PCC 

(z ang. Polymer-Cement Concrete) IZOHAN 

IZOBUD R przeznaczony g ownie do na-

praw uszkodzonych konstrukcji elbetowych. 

Materia y wchodz ce w sk ad systemu mog

by  stosowane na powierzchniach pionowych 

oraz poziomych (równie  do napraw spodu 

konstrukcji p yt i belek). 

Przed przyst pieniem do prac napraw-

czych nale y odpowiednio przygotowa  pod-

o e. Zakres prac przygotowawczych zale y

mi dzy innymi od stopnia zniszczenia po-

wierzchni, miejsc wyst pienia uszkodze

oraz planowanego sposobu naprawy. Przy ma-

ych zakresach uszkodze  wystarczy sku-

wanie przecinakami i m otami. Przy koro-

zji powierzchniowej szlifowanie szlifierkami 

skorodowanych warstw betonu (rzadziej fre-

zowanie). Przed przyst pieniem do dalszych 

prac nale y dok adnie odkurzy  lub zmy

woda pod ci nieniem skuwane/szlifowane po-

wierzchnie.

Je li naprawiana konstrukcja jest tak skar-

bonatyzowana  i  wida  wystaj ce pr ty zbro-

jenia w pierwszej kolejno ci nale y je oczy ci

(do stopnia Sa2), a nast pnie pokry  pow ok

antykorozyjn  – IZOHAN RENOBUD R-101.

Po zako czeniu robót zwi zanych z zabezpie-

czeniem pr tów przed korozj  mo na przyst -

pi  do naprawy ubytków.

Do reprofilacji ubytków stosujemy w a ci-

w  zapraw  naprawcz , przy grubo ci ubyt-

ków od 5 do 40 mm mo e to by IZOHAN 

RENOBUD R-103 lub  IZOHAN RENOBUD 

R-104 przy grubo ci ubytków od 30 do 

100 mm. Aby warstwa naprawcza dobrze ze-

spoli a si  z betonowym pod o em i stworzy-

a monolityczn  ca o  przed jej  nak adaniem 

nale y zastosowa  warstw  sczepn IZOHAN 

RENOBUD R-102. Bardzo istotne jest to aby 

warstwa naprawcza by a uk adana na jeszcze 

niezwi zan  warstw  sczepn  – zasada „mo-

kre na mokre”.

Aby uzyska adny wygl d i g adko  po-

wierzchni prace naprawcze mo na zako -

czy  szpachlówk  wyrównawcz  – IZOHAN 

RENOBUD R-105 s u c  do wyrównywania 

nierówno ci warstw  od 2 do 6 mm.

Reprofilacja i naprawa uszkodzonych kon-

strukcji p yt balkonów czy tarasów to nie je-

dyne zastosowanie mas naprawczych. Dzi ki 

nim mo emy wykona  równie  warstwy 

spadkowe, szczególnie wtedy gdy musz  mie

one jak najmniejsz  grubo , np. wtedy gdy 

jeste my ograniczeni przez nisko osadzo-

ne drzwi balkonowe. Tani beton zast pujemy 

wtedy IZOHAN renobud R-103 lub R-104 i ko-

niecznie stosujemy warstw  sczepn IZOHAN 

renobud R-102. W przypadku zastosowania 

mas typu PCC grubo  warstwy niwelacyj-

nej w najcie szym miejscu (przy kraw dzi) 

ograniczona jest tylko grubo ci  ziaren, nato-

miast minimalna grubo  wylewki spadkowej 

wykonanej z betonu powinna wynosi  min. 

3,5 cm. Oczywi cie nie mo emy zapomnie

by spadek tarasu, w celu zapewnienia nieza-

k óconego sp ywu wody, wynosi  1,5–2%.

Sama naprawa p yt balkonowych to likwi-

dacja skutków, aby w przysz o ci znów nie 

dosz o do konieczno ci napraw nale y zli-

kwidowa  przyczyny degradacji konstrukcji. 

Przede wszystkim nale y ograniczy  do mi-

nimum oddzia ywanie czynników atmosfe-

rycznych poprzez wykonanie szczelnej war-

stwy hydroizolacyjnej. Najkorzystniej jest 

wykona  tak  hydroizolacj , która zabezpie-

czy nam wszystkie ni ej po o one warstwy 

(jak najbli ej ród a oddzia ywania czynni-

ków atmosferycznych). Hydroizolacja powin-

na by  te  odporna na wszelkie obci enia, 

którym poddawana jest p yta balkonowa wy-

nikaj cym cho by z ró nic temperatur do-

bowych czy rocznych. Wszystkie te zadania 

spe nia IZOHAN ekofolia wysokoci nienio-

wa 2-sk adnikowa – mikrozaprawa uszczel-

niaj ca, pozwalaj ca na wykonanie ok adziny 

ceramicznej bezpo rednio na pow oce hydro-

izolacyjnej. 
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Czasami, ju  po kilku latach eksploatacji zdarza si , i  p yty balkonów 

wymagaj  remontu. elbetowe konstrukcje uszkadzane s  w wyniku 

agresywnego oddzia ywania rodowiska,  pod wp ywem eksploatacji 

oraz z braku lub nieprawid owo wykonanej hydroizolacji.


