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Norma  
europejska 
EN 1504  
jest podzielona 
na 10 części:

1| Norma europejska EN 1504
Naprawa uszkodzonych konstrukcji betonowych, niezależnie od przyczyny uszkodzeń, wymaga 
zaangażowania wykwalifikowanych, kompetentnych wykonawców. 
Poza tym, wymagane jest określenie standardowych procedur, które definiują pojęcia w zakresie 
napraw konstrukcji betonowych, aby można było je prawidłowo interpretować i wdrażać. 
Norma europejska EN 1504 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych  
– Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności” definiuje wyroby przeznaczone 
do naprawy i ochrony konstrukcji betonowych.

EN 1504-1:2005: Definicje

EN 1504-2:2005: Systemy ochrony powierzchniowej betonu

EN 1504-3:2006: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

EN 1504-4:2005: Łączenie konstrukcyjne

EN 1504-5:2005: Iniekcja betonu

EN 1504-6:2007: Kotwienia stalowych prętów zbrojeniowych

EN 1504-7:2007: Ochrona zbrojenia przed korozją

EN 1504-8:2005: Sterowanie jakością i ocena zgodności

EN 1504-9:2008: Ogólne zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów

EN 1504-10:2005:  Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy  
oraz sterowanie jakością prac 

Głównym zadaniem normy EN 1504 jest dostarczenie odpowiedniego narzędzia do optymalizacji 
działań naprawczych. To z kolei ma na celu pomoc w wyeliminowaniu powszechnego, zbyt 
uproszczonego przekonania, że uszkodzony materiał po jego usunięciu można zastąpić 
jakimkolwiek materiałem naprawczym, co rozwiązuje temat naprawy. 

Na kolejnych stronach tej publikacji zostaną szczegółowo opisane wszystkie części EN 1504. 
Każda część opisuje cel i zakres zastosowania wyrobów, definicje i właściwości użytkowe 
wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem, tak jak jest to deklarowane w oryginalnym dokumencie.
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2| EN 1504 – część 1
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności.
Część 1:
Definicje

Pierwsza część normy zawiera definicje terminów dotyczących wyrobów i systemów do napraw, 
do stosowania przy konserwacji i ochronie, renowacji i wzmacnianiu konstrukcji betonowych.

2.1| Terminy i definicje

Zarób: ilość materiału wyprodukowana w trakcie pojedynczej operacji lub w przypadku produkcji 
ciągłej określona ilość (w tonach), dla której producent powinien wykazać niezmienność składu 
i która nie powinna być większa niż produkcja jednodniowa.

Wartość deklarowana: deklarowana i udokumentowana przez producenta wartość dotycząca 
wymagań odnośnie właściwości identyfikujących lub właściwości użytkowych.

Badanie identyfikacyjne: badanie przeprowadzane w celu weryfikacji deklarowanego składu 
lub właściwości wyrobu, lub systemu w odniesieniu do produkowanego asortymentu.

Użyteczność: przydatność wyrobu lub systemu do zapewnienia skutecznej i trwałej naprawy 
lub ochrony bez niepożądanych skutków wobec naprawianej konstrukcji, innych konstrukcji, 
pracowników na placu budowy, użytkowników, osób trzecich i środowiska.

Wymagania dotyczące użyteczności wyrobu: mechaniczne, fizyczne i chemiczne 
właściwości wyrobów i systemów, wymagane w celu zapewnienia trwałości i stabilności zarówno 
naprawianego betonu, jak i konstrukcji.

Badanie użyteczności: badanie przeprowadzane w celu weryfikacji wartości wymaganej 
właściwości wyrobu lub systemu w odniesieniu do jego określonej użyteczności przy stosowaniu 
i użytkowaniu.

Wyrób: składniki przygotowane do stosowania w naprawach lub ochronie konstrukcji 
betonowych.

Systemy: co najmniej dwa wyroby, stosowane razem lub kolejno, do przeprowadzania naprawy 
lub ochrony konstrukcji betonowej.

Technologia: sposób stosowania wyrobu lub systemu za pomocą specjalistycznego sprzętu 
lub metody (na przykład iniekcja rys).
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2.2| Główne kategorie wyrobów i systemów

Wyroby i systemy do kotwienia, które:
• kotwią zbrojenie w betonie, zapewniając odpowiednią współpracę obu materiałów;
• wypełniają pustki, zapewniając współodkształcalność stali i betonu.

Wyroby i systemy do iniekcji: wyroby i systemy wprowadzane do konstrukcji betonowej przez 
iniekcję, przywracające ciągłość i/lub trwałość konstrukcji.

Wyroby i systemy do napraw niekonstrukcyjnych: wyroby i systemy stosowane do napraw 
powierzchniowych, przywracające właściwy kształt lub estetyczny wygląd konstrukcji.

Wyroby i systemy do ochrony zbrojenia: wyroby i systemy nanoszone na niezabezpieczone 
zbrojenie w celu zapewnienia ochrony przed korozją.

Wyroby i systemy do łączenia konstrukcyjnego: wyroby i systemy stosowane w celu zapewnienia 
trwałej konstrukcyjnej przyczepności między betonem a dodatkowo stosowanym materiałem.

Wyroby i systemy do napraw konstrukcyjnych: wyroby i systemy stosowane do napraw  
konstrukcji betonowych, zastępujące uszkodzony beton i przywracające ciągłość i trwałość konstrukcji.

Wyroby i systemy ochrony powierzchniowej: wyroby i systemy, których zastosowanie 
poprawia trwałość konstrukcji betonowych i żelbetowych.

2.3|  Główne rodzaje dodatków oraz składniki wyrobów  

i systemów ochronnych i naprawczych

Dodatki: drobno zmielone materiały nieorganiczne, które mogą być dodawane do wyrobów 
do napraw w celu poprawy niektórych właściwości lub osiągnięcia właściwości specjalnych.

Wyróżnia się dwa typy dodatków:
• dodatki prawie obojętne (typ I);
• dodatki o właściwościach pucolanowych lub utajonych właściwościach hydraulicznych (typ  II).

Dodatki do spoiw hydraulicznych: składniki dodawane do spoiwa hydraulicznego w celu 
nadania specyficznych właściwości, niezaliczane do domieszek ani dodatków.

Dodatki do reaktywnych polimerów: składniki inne niż domieszki i dodatki, nadające wyro-
bom do napraw specyficzne właściwości.
Typowymi dodatkami są na przykład:

• środki uplastyczniające;
• środki uelastyczniające;
• przyśpieszacze;
• opóźniacze;
• materiały wpływające na właściwości reologiczne;
• pigmenty;
• wypełniacze.

Domieszki: materiał dodawany podczas wykonywania mieszanki betonowej, w ilości nie 
większej niż 5% masy cementu w betonie, w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej 
i/lub stwardniałego betonu.
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Nałożenie powłoki: utworzenie ciągłej warstwy ochronnej na powierzchni betonu.
Uwaga 1: grubość wynosi zazwyczaj od 0,1 do 5 mm. W szczególnych przypadkach może być wymagana 
grubość większa niż 5 mm.
Uwaga 2: spoiwami mogą być na przykład polimery organiczne, polimery organiczne z cementem jako 
wypełniaczem lub cement hydrauliczny modyfikowany dyspersją polimerową.

Spoiwa hydrauliczne (H): materiał nieorganiczny, który, reagując z wodą, ulega hydratacji, 
tworząc ciało stałe.
Uwaga: na ogół są to cementy zgodne z EN 197-1 lub EN 413-1 lub wapno budowlane zgodne z EN 459-1 
występujące w połączeniu z innymi cementami.

Zaprawy i betony hydrauliczne (CC): zaprawy i betony wykonane przez zmieszanie spoiwa 
hydraulicznego z frakcjonowanym kruszywem, mogące zawierać domieszki i dodatki, które po 
zmieszaniu z wodą twardnieją, w wyniku reakcji hydratacji.

Impregnacja hydrofobizująca: obróbka betonu nadająca jego powierzchni zdolność 
odpychania wody. Pory i kapilary nie zostają wypełnione, a jedynie ich ścianki są powleczone 
preparatem. Nie powstaje ciągła warstewka preparatu na powierzchni betonu, a jego wygląd 
zewnętrzny pozostaje niezmieniony lub zmieniony w niewielkim stopniu.
Uwaga: składnikami aktywnymi mogą być na przykład silany lub siloksany.

Impregnacja: powierzchniowa obróbka betonu zmniejszająca jego porowatość i wzmacniająca 
beton powierzchniowo. Pory i kapilary zostają częściowo lub całkowicie wypełnione.
Uwaga 1: ten rodzaj obróbki zazwyczaj prowadzi do utworzenia nieciągłej, cienkiej warstwy na powierzchni 
betonu.
Uwaga 2: spoiwami mogą być na przykład polimery organiczne.

Zaprawy lub betony polimerowo-cementowe (PCC): zaprawy lub betony hydrauliczne 
modyfikowane przez dodanie polimeru w ilości odpowiedniej do nadania specyficznych 
właściwości.
Uwaga: stosowane polimery obejmują na przykład:

• żywice akrylowe, metakrylowe lub modyfikowane w postaci proszków redyspergowalnych lub 
dyspersji wodnych;

• polimery, kopolimery i terpolimery winylowe w postaci proszków redyspergowalnych lub dyspersji 
wodnych;

• kopolimer styrenowo-butadienowy, zasadniczo w postaci dyspersji wodnych;
• naturalne lateksy kauczukowe;
• epoksydy.

Zaprawy i betony polimerowe (PC): mieszanki spoiw hydraulicznych i frakcjonowanych 
kruszyw, utwardzające się w wyniku reakcji polimeryzacji.

Spoiwa polimerowe  (P): spoiwa składające się zasadniczo z dwóch komponentów, 
reaktywnego polimeru oraz utwardzacza lub katalizatora, utwardzające się w temperaturze 
otoczenia. Mogą również być do nich dodawane dodatki.
Uwaga 1: para wodna z otoczenia może w niektórych systemach działać jako utwardzacz/katalizator.
Uwaga 2: typowymi spoiwami są na przykład:

• epoksydy;
• nienasycone poliestry;
• akryle ulegające sieciowaniu;
• jedno- lub dwuskładnikowe poliuretany.
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3| EN 1504 – część 9
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności.
Część  9:
Ogólne zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów

Część 9 normy 1504 definiuje zasady ochrony i naprawy konstrukcji betonowych, które zostały 
uszkodzone lub mogą ulec uszkodzeniu lub degradacji, oraz podano wytyczne dotyczące 
doboru wyrobów i systemów odpowiednich do zamierzonego zastosowania. 
Głównymi punktami części 9 normy EN 1504 są:

• Minimalne wymagania, które należy spełnić przed ochroną i naprawą;
• Ochrona i naprawa jako element strategii zarządzania konstrukcją; 
• Podstawy doboru zasad oraz metod ochrony i naprawy.

Minimalne wymagania do sprawdzenia przed ochroną i naprawą
Ta część normy definiuje:

• Podstawowe zasady, które powinny być stosowane przy ocenie stanu konstrukcji;
• Warunki zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia, które może być narażone przez 

spadający gruz oraz niestabilność mechaniczną konstrukcji betonowej;
• Ocena wad i wskazanie ich przyczyn.

Zdjęcie 1
Przykład konstrukcji  

betonowej zniszczonej  
przez agresję siarczanową
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Najczęstsze przyczyny uszkodzeń powierzchni betonu oraz korozji zbrojenia  
są następujące:

• Ścieranie
• Zmęczenie
• Uderzenie
• Przeciążenie
• Przemieszczenie
• Wybuch 
• Wibracja

• Zamrażanie/odmrażanie
• Oddziaływanie cieplne
• Krystalizacja soli
• Skurcz
• Erozja
• Zużycie

• Czynniki biologiczne
• Czynniki agresywne (np. siarczany)
• Alkaliczna reakcja kruszywa

Mechaniczne

Fizyczne

Chemiczne Ogień 
Przyczyny 
uszkodzeń 

betonu
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3.1|  Cele ochrony i naprawy betonu
W tym rozdziale normy opisano różnorodne czynniki, które należy brać pod uwagę, wybierając 
strategię zarządzania konstrukcją. Powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.
Należy rozważyć następujące czynniki:
 •  podstawowe (np. przewidywane warunki użytkowania, czas użytkowania, wygląd konstrukcji 

po wykonaniu naprawy itp.);
 •  bezpieczeństwa (np. konsekwencje awarii konstrukcji, wpływ na mieszkańców konstrukcji itp.);
 • konstrukcyjne (np. działania podczas wprowadzenia strategii i po jej realizacji);
 • środowiskowe (np. środowisko, w jakim znajduje się konstrukcja).
Po analizie wyżej wymienionych czynników należy wybrać najbardziej odpowiedni rodzaj  
naprawy, uwzględniając przyczyny lub kombinację przyczyn uszkodzenia oraz przyszłe warunki 
użytkowania.

3.2|  Podstawowe wytyczne wyboru produktów oraz systemów 
Podczas wyboru odpowiednich produktów do naprawy lub ochrony konstrukcji należy opierać się 
na analizie zasad i metod, które najlepiej spełniają wymagania w danym przypadku. 
Zasady od 1 do 6 i powiązane z nimi metody opisują wady betonu, natomiast zasady od 7 do 11 
odnoszą się do korozji zbrojenia.

Zdjęcie 2
Przykład zbrojenia 

betonu zniszczonego 
przez korozję

Przyczyny
korozji

zbrojenia

Karbonatyzacja

Zanieczyszczenia 
działające korozyjnie

Prądy 
błądzące

• Zawartość i rodzaj cementu
• Współczynnik w/c
• Pielęgnacja
• Opady
• Temperatura/wilgotność 

• Chlorki (zanieczyszczenie podczas mieszania)
• Woda morska
• Sole odladzające
• Inne skażenia
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Zasada Metoda Część Normy  
PN-EN 1504

Zasady i metody dotyczące naprawy konstrukcji

1) Ochrona przed wnikaniem (PI)

1.1 Impregnacja hydrofobizująca 2
1.2 Impregnacja 2
1.3 Nałożenie powłoki 2
1.4 Miejscowe scalanie rys taśmami
1.5 Wypełnianie rys 5
1.6 Zamiana rys w połączenia szczelne
1.7 Wykonywanie osłon zewnętrzynych 
1.8 Wykonywanie membran

2) Ograniczenie zawilgocenia (MC)

2.1 Impregnacja hydrofobizująca 2
2.2 Impregnacja 2
2.3 Powłoki ochronne 2
2.4 Wykonywanie osłon zewnętrzynych
2.5 Ochrona elektrochemiczna 

3)  Odbudowanie elementu  
betonowego (CR)

3.1 Ręczne nakładanie zaprawy naprawczej 3
3.2 Odtwarzanie uszkodzonych elementów przy użyciu betonu lub zaprawy 3
3.3 Natryskiwanie betonu lub zaprawy 3
3.4 Wymiana elementów betonowych

4) Wzmacnianie konstrukcji (SS)

4.1 Uzupełnienie lub wymiana wewnetrznego lub zewnętrznego zbrojenia stalowego
4.2 Zamontowanie prętów zbrojeniowych w otworach w betonie 6
4.3 Wzmocnienie doklejonymi zewnętrznie elementami 4
4.4 Dodanie warstwy zaprawy lub betonu 3, 4
4.5 Iniekcja rys, pustek i szczelin 5
4.6 Wypełnienie pustek, rys lub szczelin 5
4.7 Sprężanie  (po zabetonowaniu i stwardnieniu betonu)

5)  Zwiększanie odporności  
na czynniki fizyczne (PR)

5.1 Powłoki ochronne 2
5.2 Impregnacja 2
5.3 Zabezpieczanie przy pomocy zaprawy lub betonu 3

6) Odporność na czynniki chemiczne (RC)
6.1 Warstwy lub powłoki ochronne 2
6.2 Impregnacja 2
6.3 Naprawa zaprawami lub betonem 3

Zasady i metody dotyczące ochrony zbrojenia przed korozją

7)  Utrzymanie lub przywrócenie stanu 
pasywnego stali zbrojeniowej (RP)

7.1 Zwiększenie grubości otuliny przez dodanie zaprawy lub betonu 3
7.2 Wymiana skażonego lub skarbonatyzowanego betonu 3
7.3 Elektrochemiczna realkalizacja skarbonatyzowanego betonu
7.4 Dyfuzyjna reakalizacja skarbonatyzowanego betonu
7.5 Elektrochemiczna ekstrakcja chlorków

8)  Podwyższenie odporności elektrycznej 
otuliny betonowej (IR)

8.1 Impregnacja hydrofobizująca 2
8.2 Impregnacja 2
8.3 Powłoki ochronne 2

9) Kontrola obaszarów katodowych (CC) 9.1  Ograniczanie zawartości tlenu (na katodzie) przez nasycenie powierzchni 
wodą lub nałożenie powłoki

10) Ochrona katodowa (CP) 10.1 Przyłożenie napięcia elektrycznego 

11) Kontrola obszarów anodowych (CA) 
11.1 Aktywna powłoka zbrojenia stalowego 7
11.2 Zabezpieczanie zbrojenia powłoką ochronną 7
11.3 Zastosowanie inhibitorów korozji w betonie
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4| EN 1504 – część 2
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności.
Część 2:
Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

Część 2 normy EN 1504 opisuje 5 z 11 zasad opisanych w EN 1504-9:
(PI) Zasada 1 – Ochrona przed wnikaniem:
 1.1 Impregnacja hydrofobizująca
 1.2 Impregnacja 
 1.3 Nałożenie powłoki 

(MC) Zasada 2 – Kontrola zawilgocenia:
 2.1 Impregnacja hydrofobizująca 
 2.2 Nałożenie powłoki (C)

(PR) Zasada 5 – Odporność fizyczna/wzmacnianie powierzchni:
 5.1 Nałożenie powłoki 
 5.2 Impregnacja

(RC) Zasada 6 – Odporność chemiczna:
 6.1 Nałożenie powłoki 

(IR) Zasada 8 – Podwyższenie odporności elektrycznej przez ograniczenie zawartości wilgoci 
 8.1 Impregnacja hydrofobizująca
 8.3 Nałożenie powłoki

Zdjęcie 3
Ochrona konstrukcji 

betonowej mostu

Zdjęcie 4
Ochrona powierzchni 

betonowej budynku 
mieszkalnego
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Wymagania dla wszystkich 5 zasad mogą zostać spełnione przy stosowaniu trzech różnych 
metod ochrony powierzchniowej:

• Impregnacja hydrofobizująca: obróbka betonu nadająca jego powierzchni zdolność 
odpychania wody. Pory i kapilary nie zostają wypełnione, a jedynie ich ścianki są powleczone 
preparatem. Nie powstaje ciągła warstewka preparatu na powierzchni betonu, a jego wygląd 
zewnętrzny pozostaje niezmieniony lub zmieniony w niewielkim stopniu.

Właściwości użytkowe dotyczące impregnacji hydrofobizującej, zgodnie z zasadami 
określonymi w EN 1504-9 (tabela 1 i 3 normy EN 1504-2).

Właściwości użytkowe

Zasada 1
Ochrona 

przed 
wnikaniem

Zasada 2
Kontrola 

zawilgocenia

Zasada 8
Podwyższenie 

odporności

Metoda 
badania

Wymagania minimalne (tabela 3 normy EN 
1504, część 2)

Odporność na 
zamrażanie-rozmrażanie 
(oznaczanie ubytku 
masy)

l   EN 13581

Ubytek masy powierzchni zaimpregnowanej 
próbki powinien wystąpić nie wcześniej niż 
po liczbie cykii większej o 20 niż w przypadku 
próbki niezaimpregnowanej 

Głębokość impregnacji Δ Δ Δ (*) Klasa 1: < 10 mm
Klasa 2: ≥ 10 mm

Nasiąkliwość wody  
i odporność na alkalia Δ Δ Δ EN 13580

Nasiąkliwość < 7,5%
Nasiąkliwość (po zanurzeniu w roztworze 
alkaliów) < 10%

Czas schnięcia Δ Δ Δ EN 13579 Klasa 1: > 30%
Klasa 2: > 10%

Dyfuzja jonów 
chlorkowych  Normy i przepisy 

krajowe
Zgodnie z normami  
i przepisami krajowymi

(*) Głębokość impregnacji mierzy się z dokładnością 0,5 mm przez przełamanie zaimpregnowanej 
próbki i rozpylenie na powierzchni przełamu wody zgodnie z EN 14630. Zasięg suchej strefy 
przyjmuje się jako efektywną głębokość impregnacji hydrofobizującej.

l dla wszystkich zamierzonych zastosowań      
Δ dla niektórych spośród zamierzonych zastosowań 
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• Impregnacja: obróbka betonu zmniejszająca jego powierzchniową porowatość i wzmacniająca 
powierzchnię. Pory i kapilary zostają częściowo lub całkowicie wypełnione.

Właściwości użytkowe impregnacji, zgodnie z zasadami określonymi EN 1504-9  
(tabele 1 i 4 normy EN 1504-2)

Właściwości użytkowe
Zasada 1

Ochrona przed 
wnikaniem

Zasada 5
Kontyrola 

zawilgocenia
Metoda badania Wymagania minimalne 

(tabela 4 normy EN 1504, część 2)

Odporność na ścieranie l EN ISO 5470
Co najmniej 30% poprawa odporności 
na ścieranie w porównaniu z próbką 
niezaimpregnowaną 

Przepuszczalność pary 
wodnej Δ EN ISO 7783-1

EN ISO 7783-2

Klasa I: Sd < 5 m
Klasa II: 5 m ≤ Sd ≤ 50 m
Klasa III: Sd > 50 m

Absoprcja kapilarna  
i przepuszczalność wody l l EN 1062-3 W < 0,1 kg/m² x h0.5

Cykle zamrażania-
rozmrażania z znaurzaniem 
w roztworze soli 
odladzającej 

Δ Δ EN 13687-1

Po cyklach cieplnych:
• Brak pęcherzy, rys i odspojeń
• Badanie przyczepności przy odrywaniu: 
-  Zastosowanie na powierzchni  

1. pionowej: ≥ 0,8 N/mm²  
2. poziomej bez obciążenia mechanicznego: 
    ≥ 1,0 N/mm² 
3. poziomej z obciążeniem mechanicznym: 
    ≥ N/mm²

Cykle burza-deszcz  
(szok termiczny) Δ Δ EN 13687-2

Cykle cieplne bez działania 
soli odladzającej Δ Δ EN 13687-3

Starzenie 4.1: 7 dni  
w temp. +70°C Δ Δ EN 1062-11

Odporność chemiczna Δ EN ISO 2812-1 Brak widocznych uszkodzeń po 30 dniach 
działania

Odporność na uderzenie l EN ISO 6272-1 Brak rys i odspojeń po uderzeniach 

Przyczepność przy 
odrywaniu Δ l EN 1542

- na powierzchni pionowej ≥ 0,8 N/mm²  
-  na powierzchni poziomej bez obciążenia 

ruchem ≥ 1,0 N/mm²
-  na powierzchni poziomej z obciążeniem 

ruchem ≥ 1,5 N/mm²

Klasyfikacja ogniowa Δ Δ EN 13501-1 Według klasyfikacji europejskiej
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Ochrona i naprawaOchrona i naprawa
        betonu
zgodnie z normą EN 1504

Właściwości 
użytkowe

Zasada 1
Ochrona przed 

wnikaniem

Zasada 5
Kontyrola 

zawilgocenia

Metoda 
badania

Wymagania minimalne  
(tabela 4 normy EN 1504,  
część 2)

Odporność na 
poślizg Δ Δ EN 13036-4 

Klasa I:  > 40 jednostek przy 
badaniu na mokro; 

Klasa II:  > 40 jednostek przy 
badaniu na sucho; 

Klasa III:  > 55 jednostek przy 
badaniu na mokro

Głębokość 
impregnacji  l l (*) ≥ 5 mm

Dyfuzja jonów 
chlorkowych Δ

Normy  
i przepisy 
krajowe

Zgodnie z normami i przepisami 
krajowymi

(*) Głębokość impregnacji mierzy się z dokładnością 0,5 mm przez przełamanie zaimpregnowanej 
próbki i rozpylenie na powierzchni przełamu wody zgodnie z EN 14630. Zasięg suchej strefy 
przyjmuje się jako efektywną głębokość impregnacji.

l dla wszystkich zamierzonych zastosowań 
Δ dla niektórych spośród zamierzonych zastosowań 
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• Powłoka: ciągła warstwa materiału ochronnego nałożona na powierzchni betonu.

Właściwości użytkowe dotyczące powłok, zgodne z zasadami zawartymi w normie EN 1504-9 (tablica 1 
oraz 5 z normy EN 1504-2)

Właściwości 
użytkowe

Zasada 1      
Ochrona 

przed 
wnikaniem

Zasada 2       
Kontrola 

zawilgocenia

Zasada 5 
Odporność 

fizyczna

Zasada 6 
Odporność 

fizyczna

Zasada 8    
Podwyższenie 

odporności

Metoda 
badania

Wymagania minimalne 
(tablica 5 z EN 1504  
część 2)

Skurcz liniowy Δ Δ Δ Δ Δ EN 12617-1 
≤ 0,3% (tylko do systemów 
sztywnych przy grubości 
powłoki ≥ 3 mm)

Wytrzymałość  
na ściskanie Δ Δ EN 12190

Klasa I: ≥ 35 N/mm² (przy 
obciążeniu ruchem kół 
poliamidowych) 
Klasa II: ≥ 50 N/mm² (przy 
obciążeniu ruchem kół 
stalowych)

Współczynnik 
rozszerzalności cieplnej Δ Δ Δ Δ Δ EN 1770

Sztywne systemy do 
zastosowań zewnętrzynych:  
αT ≤ 30,10-6K-1

Odporność na ścieranie l EN ISO 5470-1

Ubytek masy mniejszy niż 
3000 mg z zastosowaniem 
koła ścierającego H22/1000 
obrotów/obciążenie 1000g

Przyczepność metodą 
nacinania Δ Δ Δ Δ Δ EN ISO 2409 Wartość nacięcia 

poprzecznego: ≤ GT2

Przepuszczalność CO₂  l EN 1062-6 Sd > 50 m

Przepuszczalność  
pary wodnej  l  l l 

EN ISO
7783-1
EN ISO 
7783-2

Klasa I: Sd < 5 m 
(przepuszczalne dla pary 
wodnej)
Klasa II: 5 m ≤Sd ≤ 50 m
Klasa III: Sd > 50 m 
(nieprzepuszczalne dla pary 
wodnej)

Absorpcja kapilarna  
i przepuszczalność wody l  l  l Δ  l EN 1062-3 W < 0,1 kg/m² x h0.5
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Ochrona i naprawaOchrona i naprawa
        betonu
zgodnie z normą EN 1504

Właściwości 
użytkowe

Zasada 1      
Ochrona 

przed 
wnikaniem

Zasada 2       
Kontrola 

zawilgocenia

Zasada 5 
Odporność 

fizyczna

Zasada 6 
Odporność 

fizyczna

Zasada 8    
Podwyższenie 

odporności

Metoda 
badania

Wymagania minimalne 
(tablica 5 z EN 1504  
część 2)

Cykle zamrażania-
rozmrażania  
z zanurzeniem 
w roztworze soli 
wodnej

Δ Δ Δ Δ Δ EN 13687-1

EN 13687-2

EN 13687-3 

EN 1062-11

EN 13687

Po cyklach cieplnych:
• brak pęcherzy, rys i odspojeń
• badanie przyczepności przy 

odrywaniu

Cykle  
burza-deszcz  
(szok termiczny)

Δ Δ Δ Δ Δ

Cykle cieplne 
bez działania soli 
odladzającej

Δ Δ Δ Δ Δ

Starzenie: 7 dni  
w temp. +70°C Δ Δ Δ Δ Δ

Odporność  
na szok termiczny Δ Δ Δ

Odporność 
chemiczna Δ EN ISO 2812-1 Brak widocznych uszkodzeń  

po 30 dniach działania

Odporność  
na silną agresję 
chemiczną

 l EN 13529

Zmniejszenie twardości < 50% 
(pomiar metodą Buchholza lub 
Shore'a)
Klasa I: 3 dni bez nacisku
Klasa II: 28 dni bez nacisku
Klasa III: 28 dni z naciskiem

Zdolność 
mostkowania rys Δ Δ Δ Δ Δ EN  1062-7 

Zależy od wymaganych klas  
i warunków badań (np. klimat, 
szerokość i zmiana rozwarcia rys)

Odporność na 
uderzenie  l EN ISO 6272-1

Brak rys i odspojeń po uderzeniach
Klasa I: ≥ 4 Nm
Klasa II: ≥ 10 Nm
Klasa III: ≥ 20 Nm 

Przyczepność przy 
odrywaniu l l  l  l  l EN 1542

Zdolność mostkowania rys
Systemy sztywne lub elastyczne
Bez obciążenia ruchem  
≥ 0,8 N/mm²   ≥ 1 N/mm²
Obciążone ruchem   
≥ 1,5 N/mm²   ≥ 2,1 N/mm²

Klasyfikacja 
na podstawie 
wyników badania 
reakcji na ogień

Δ Δ Δ Δ Δ EN 13501-1 Według klasyfikacji europejskiej
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Właściwości 
użytkowe

Zasada 1      
Ochrona 

przed 
wnikaniem

Zasada 2       
Kontrola 

zawilgocenia

Zasada 5 
Odporność 

fizyczna

Zasada 6 
Odporność 

fizyczna

Zasada 8    
Podwyższenie 

odporności

Metoda 
badania

Wymagania minimalne  
(tablica 5 z EN 1504 część 2)

Odporność  
na poślizg Δ Δ Δ Δ Δ EN 13036 - 4

Klasa I: > 40 jednostek przy 
badaniu na mokro (powierzchnie 
wewnętrzne, zawilgocone)
Klasa II: > 40 jednostek przy 
badaniu na sucho (powierzchnie 
wewnętrzne, suche)
Klasa III: > 55 jednostek przy 
badaniu na mokro (powierzchnie 
zewnętrzne) lub zgodnie  
z przepisami krajowymi

Klasa 4.2: 
Zachowanie 
po sztucznym 
starzeniu

Δ Δ Δ Δ Δ EN 1062 - 11
Po 2000 h sztucznego starzenia: 
brak pęcherzy oraz rys, brak 
złuszczeń powierzchni

Właściwości 
antystatyczne Δ Δ Δ Δ Δ EN 1081

Klasa I: > 104 i < 106 Ω 
(substancje wybuchowe) 
Klasa II:  > 106 i < 108 Ω 
(substancje zagrażające 
wybuchem)

Przyczepność 
do mokrego 
betonu

Δ Δ Δ Δ EN 13578

Po obciązeniu: brak pęcherzy oraz 
rys, brak złuszczeń powierzchni. 
Przyczepność przy odrywaniu 
≥ 1,5 N/mm², w ponad 50% 
przypadków zniszczenie powinno 
następować w betonie

Dyfuzja jonów 
chlorkowych Δ

Normy  
i przepisy 
krajowe 

Odpowiednio do norm i przepisów 
krajowych 

4.1| Reakcja na ogień
Dla wszystkich materiałów stosowanych do ochrony powierzchniowej betonu, do stosowania 
w elementach narażonych na działanie ognia, producent powinien zadeklarować klasyfikację 
materiału ze względu na reakcję na ogień. Dla utwardzonych systemów ochrony powierzch-
niowej, zawierających 1% ułamka masowego lub objętościowego (zależnie od tego, która 
wartość jest mniejsza), lub mniej, jednorodnie rozproszonych materiałów organicznych, można 
zadeklarować klasę ogniową A1 bez potrzeby wykonania badań. 
Utwardzone systemy ochrony powierzchniowej, zawierające więcej niż 1% ułamka masowego 
lub objętościowego (zależnie od tego, która wartość jest mniejsza), jednorodnie rozproszonych 
materiałów organicznych, należy klasyfikować zgodnie z EN 13501-1 i deklarować dla nich 
odpowiednią klasę ogniową.
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Ochrona i naprawaOchrona i naprawa
        betonu
zgodnie z normą EN 1504

4.2|  Produkty MAPEI certyfikowane zgodnie z EN 1504-2

Antipluviol S 
Preparat hydrofobowy odpowiadający zasadom PI, MC oraz IR

Colorite Beton 
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom PI, MC oraz IR

Colorite Performance
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom PI, MC oraz IR

Colorite RCP 
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom PI, MC oraz IR

Duresil EB
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom PI, MC, RC oraz IR

Elastocolor Pittura
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom PI, MC oraz IR

Elastocolor Tonachino Plus
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom MC oraz IR

Elastocolor Waterproof
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom PI, MC oraz IR

Mapecoat DW 25
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom PI, MC, PR, RC oraz IR

Mapecoat I 24
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom PI, MC, PR, RC oraz IR

Mapecrete Creme Protection
Preparat hydrofobowy odpowiadający zasadom PI, MC oraz IR

Mapefinish
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom MC oraz IR

Mapefinish HD
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom MC oraz IR

ZGODNY Z NORMĄ
EUROPEJSKĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PN-EN 1504-2
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Mapefloor Finish 52 W
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom MC oraz IR

Mapelastic
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom PI, MC oraz IR

Mapelastic Foundation
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom PI, MC oraz IR

Mapelastic Guard
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom PI, MC oraz IR

Monofinish
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom MC oraz IR

Planiseal 88
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom MC oraz IR

Planiseal WR 100
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom PI, MC oraz IR

Planitop 100
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom MC oraz IR

Planitop 200
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom MC oraz IR

Planitop 207
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom MC oraz IR

Planitop 210
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom MC oraz IR

Planitop 217
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom MC oraz IR

ZGODNY Z NORMĄ
EUROPEJSKĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PN-EN 1504-2
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Ochrona i naprawaOchrona i naprawa
        betonu
zgodnie z normą EN 1504

Planitop 540
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom MC oraz IR

Planitop Fast 330
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom MC oraz IR

Planitop Fine Finish
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom MC oraz IR

Planitop HDM
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom MC oraz IR

Planitop Rasa & Ripara
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom MC oraz IR

Planitop Rasa & Ripara R4
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom MC oraz IR

Purtop 400 M
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom PI, MC, PR, RC oraz IR

Purtop 1000
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom PI, MC, PR, RC oraz IR

Triblock Finish
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom MC oraz IR

Triblock TMB
Powłoka ochronna odpowiadająca zasadom MC, PR oraz IR

ZGODNY Z NORMĄ
EUROPEJSKĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PN-EN 1504-2



20|

5| EN 1504 – część 3
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.  
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności.
Część  3:
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

Część 3 EN 1504 uwzględnia nie tylko zaprawy i betony do napraw stosowane łącznie z innymi 
wyrobami i systemami w celu odbudowy i/lub zastąpienia uszkodzonego betonu, lecz także 
do ochrony zbrojenia, co jest konieczne w celu przedłużenia czasu użytkowania konstrukcji 
betonowej wykazującej uszkodzenia.
Niniejsza część opisuje 3 spośród 11 zasad opisanych w EN 1504-9:
Zasada 3 (CR) – Odbudowanie elementu betonowego
 3.1 Ręczne nakładanie zaprawy naprawczej
 3.2 Nadłożenie warstwy betonu
 3.3 Natryskiwanie betonu lub zaprawy

Zasada 4 (SS) – Wzmacnianie konstrukcji
 4.4 Dodanie warstwy zaprawy lub betonu

Zasada 7 (RP) – Utrzymanie lub przywrócenie stanu pasywnego
 7.1 Zwiększenie grubości otuliny przez dodanie zaprawy lub betonu
 7.2 Wymiana skażonego lub skarbonatyzowanego betonu

Różne właściwości użytkowe wyrobów w odniesieniu do zasady i metody naprawy są uwzględniane przy 
dokonywaniu klasyfikacji zapraw naprawczych:

Właściwości użytkowe Metoda badania

Zasada naprawy
3 3 4 7

Metoda naprawy
3.1;3.2 3.3 4.4 7.1; 7,2

Wytrzymałość na ściskanie EN 12190 l l l  l
Zawartość jonów chlorkowych EN 1015-17 l l l  l
Przyczepność EN 1542 l l l  l
Ograniczone pęcznienie/skurcz EN 12617-4 l l l  l
Trwałość – odporność na karbonatyzację EN 13295 l l l l 
Trwałość 
Kompatybilność cieplna 
Cykle zamrażania-rozmrażania; zraszanie; 
cykle suszenia 

EN 13687-1-2-4 Δ Δ Δ Δ

Moduł sprężystości EN 13412 Δ Δ  l Δ
Odporność na poślizg EN 13036-4 Δ Δ Δ Δ
Współczynnik rozszerzalności cieplnej EN 1770 Δ Δ Δ Δ
Absorpcja kapilarna (przepuszczalność wody) EN 13057 Δ Δ Δ Δ

l dla wszystkich zamierzonych zastosowań 

Δ dla niektórych zamierzonych zastosowań
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Ochrona i naprawaOchrona i naprawa
        betonu
zgodnie z normą EN 1504

Norma definiuje cztery klasy zapraw: R1 i R2 jako oznaczenia klas dla wyrobów do napraw 
niekonstrukcyjnych oraz R3 i R4 dla wyrobów do napraw konstrukcyjnych.

Zaprawy do napraw niekonstrukcyjnych    R1 - R2

Zaprawy do napraw konstrukcyjnych    R3 - R4

Zaprawy naprawcze są podzielone na klasy zgodnie z parametrami uzyskanymi w trakcie różnych 
testów. Oznacza to, że każdy rodzaj zaprawy użyty do wykonania napraw konstrukcyjnych  
i niekonstrukcyjnych musi spełniać minimalne wymagania zgodne z normą.

Zaprawy do wykonywania napraw niekonstrukcyjnych klasy R1

Nr Parametr Metoda badania

Wymaganie

Naprawa niekonstrukcyjna

Klasa R1

1 Wytrzymałość na ściskanie EN 12190 ≥ 10 MPa

2 Zawartość jonów chlorkowych EN 1015-17 ≤ 0,05%

3 Przyczepność EN 1542 ≥ 0,8 MPa

4 Ograniczony skurcz/pęcznienie EN 12617-4 Brak wymagań

5 Odporność na karbonatyzację EN 13295 Brak wymagań

6 Moduł sprężystości EN 13412 Brak wymagań

7 Kompatybilność cieplna 
Zamrażanie-rozmrażanie EN 13687-1 Sprawdzenie wizualne po 50 cyklach

8 Kompatybilność cieplna 
Zraszanie EN 13687-2 Sprawdzenie wizualne po 30 cyklach

9 Kompatybilność cieplna 
Cykle suszenia EN 13687-4 Sprawdzenie wizualne po 30 cyklach

10 Odporność na poślizg EN 13036-4
Klasa I: > 40 jednostek przy badaniu na mokro; 
Klasa II: > 40 jednostek przy badaniu na sucho; 
Klasa III: > 55 jednostek przy badaniu na mokro.

11 Współczynnik rozszerzalności 
cieplnej EN 1770

Niewymagane,  
jeśli przeprowadza się badanie 7,8 lub 9,  
w innym przypadku wartość deklarowana

12 Absorpcja kapilarna EN 13057 Brak wymagań
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Zaprawy do wykonywania napraw niekonstrukcyjnych klasy R2

Nr Parametr Metoda 
badania

Wymaganie

Naprawa niekonstrukcyjna

Klasa R2

1 Wytrzymałość na ściskanie EN 12190 ≥ 15 MPa

2 Zawartość jonów chlorkowych EN 1015-17 ≤ 0,05%

3 Przyczepność EN 1542 ≥ 0,8 MPa

4 Ograniczony skurcz/pęcznienie EN 12617-4 Przyczepność po badaniu ≥ 0,8 MPa

5 Odporność na karbonatyzację EN 13295 Brak wymagań

6 Moduł sprężystości EN 13412 Brak wymagań

7 Kompatybilność cieplna 
Zamrażanie-rozmrażanie EN 13687-1 Przyczepność po 50 cyklach ≥ 0,8 MPa

8 Kompatybilność cieplna 
Zraszanie EN 13687-2 Przyczepność po 30 cyklach ≥ 0,8 MPa

9 Kompatybilność cieplna 
Cykle suszenia EN 13687-4 Przyczepność po 30 cyklach ≥ 0,8 MPa

10 Odporność na poślizg EN 13036-4
Klasa I: > 40 jednostek przy badaniu na mokro; 
Klasa II: > 40 jednostek przy badaniu na sucho; 
Klasa III: > 55 jednostek przy badaniu na mokro.

11 Współczynnik rozszerzalności 
cieplnej EN 1770

Niewymagane, jeśli przeprowadza się badanie 7,8 
lub 9, w innym przypadku wartość deklarowana

12 Absorpcja kapilarna EN 13057 ≤ 0,5 kg∙m-2∙h-0,5

Zdjęcie 5
Wzmacnianie konstrukcji 

betonowej z użyciem 
PLANITOP HDM + 
MAPEGRID G220,

zaprawy klasy R2 do napraw 
niekonstrukcyjnych
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Zaprawy do wykonywania napraw konstrukcyjnych klasy R3

Nr Parametr Metoda 
badania

Wymaganie

Naprawa niekonstrukcyjna

Klasa R3

1 Wytrzymałość na ściskanie EN 12190 ≥ 25 MPa

2 Zawartość jonów chlorkowych EN 1015-17 ≤ 0,05%

3 Przyczepność EN 1542 ≥ 1,5 MPa

4 Ograniczony skurcz/pęcznienie EN 12617-4 Przyczepność po badaniu ≥ 1,5 MPa

5 Odporność na karbonatyzację EN 13295 dk ≤ betonu kontrolnego 

6 Moduł sprężystości EN 13412 ≥ 15 GPa

7 Kompatybilność cieplna 
Zamrażanie-rozmrażanie EN 13687-1 Przyczepność po 50 cyklach ≥ 1,5 MPa

8 Kompatybilność cieplna 
Zraszanie EN 13687-2 Przyczepność po 30 cyklach ≥ 1,5 MPa

9 Kompatybilność cieplna 
Cykle suszenia EN 13687-4 Przyczepność po 30 cyklach ≥ 1,5 MPa

10 Odporność na poślizg EN 13036-4
Klasa I: > 40 jednostek przy badaniu na mokro; 
Klasa II: > 40 jednostek przy badaniu na sucho; 
Klasa III: > 55 jednostek przy badaniu na mokro.

11 Współczynnik rozszerzalności 
cieplnej EN 1770 Niewymagane, jeśli przeprowadza się badanie 7,8 

lub 9, w innym przypadku wartość deklarowana

12 Absorpcja kapilarna EN 13057 ≤ 0,5 kg∙m-2∙h-0,5

Zdjęcie 6
Nanoszenie metodą natryskową na 
powierzchnię betonową 
MAPEGROUT 430 – zaprawy klasy 
R3 do napraw konstrukcyjnych
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Zaprawy do wykonywania napraw konstrukcyjnych klasy R4

Nr Parametr Metoda 
badania

Wymaganie

Naprawa niekonstrukcyjna

Klasa R4

1 Wytrzymałość na ściskanie EN 12190 ≥ 45 MPa

2 Zawartość jonów chlorkowych EN 1015-17 ≤ 0,05%

3 Przyczepność EN 1542 ≥ 2,0 MPa

4 Ograniczony skurcz/pęcznienie EN 12617-4 Przyczepność po badaniu ≥ 2,0 MPa

5 Odporność na karbonatyzację EN 13295 dk ≤ betonu kontrolnego 

6 Moduł sprężystości EN 13412 ≥ 20 GPa

7 Kompatybilność cieplna 
Zamrażanie-rozmrażanie EN 13687-1 Przyczepność po 50 cyklach ≥ 2,0 MPa

8 Kompatybilność cieplna 
Zraszanie EN 13687-2 Przyczepność po 30 cyklach ≥ 2,0 MPa

9 Kompatybilność cieplna 
Cykle suszenia EN 13687-4 Przyczepność po 30 cyklach ≥ 2,0 MPa

10 Odporność na poślizg EN 13036-4
Klasa I: > 40 jednostek przy badaniu na mokro; 
Klasa II: > 40 jednostek przy badaniu na sucho; 
Klasa III: > 55 jednostek przy badaniu na mokro.

11 Współczynnik rozszerzalności 
cieplnej EN 1770 Niewymagane, jeśli przeprowadza się badanie 7,8 

lub 9, w innym przypadku wartość deklarowana

12 Absorpcja kapilarna EN 13057 ≤ 0,5 kg∙m-2∙h-0,5

Zdjęcie 7
Konstrukcja betonowa 

naprawiona przy użyciu  
MAPEGROUT T60  

– zaprawy do napraw 
konstrukcyjnych klasy R4
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5.1|  Reakcja na ogień
W przypadku wszystkich wyrobów naprawczych przewidzianych do stosowania w elementach 
narażonych na działanie ognia producent musi zadeklarować klasyfikację ogniową utwardzonego 
konstrukcyjnego materiału naprawczego. 
W przypadku wyrobów naprawczych, zawierających nie więcej niż 1%, ułamek masowy lub ułamek 
objętościowy (zależnie od tego, która wartość jest bardziej niekorzystna), jednorodnie rozproszonych 
materiałów organicznych, można zadeklarować klasę A1 odporności ogniowej bez potrzeby badania. 
Utwardzone wyroby naprawcze, zawierające więcej niż 1%, ułamek masowy lub ułamek objętościowy 
(zależnie od tego, która wartość jest bardziej niekorzystna), jednorodnie rozproszonych materiałów 
organicznych, należy klasyfikować zgodnie z EN 13501-1 i deklarować dla nich odpowiednią klasę 
ogniową.

5.2|  Produkty MAPEI certyfikowane zgodnie z EN 1504-3

Produkt Klasa - Typ

Mapefinish R2 - PCC

Monofinish R2 - PCC

Planitop HDM R2 - PCC

Planitop HDM Maxi R2 - PCC

Planitop Rasa & Ripara R2 - PCC

Mapegrout 430 R3 - CC

Mapegrout LM2K R3 - PCC

Mapegrout Rapido R3 - PCC

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ
EUROPEJSKĄ
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Produkt Klasa - Typ

Mapegrout T40 R3 - PCC

Planitop 400 R3 - CC

Mapefill MF 610 R4 - CC

Mapegrout BM R4 - PCC

Mapegrout Colabile R4 - CC

Mapegrout Colabile GF R4 - CC

Mapegrout SV R4 - CC

Mapegrout SV Fiber R4 - CC

Mapegrout SV HP R4 - CC

Mapegrout SV HP Fiber R4 - CC

Mapegrout SV T R4 - CC

Mapegrout T60 R4 - CC

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ
EUROPEJSKĄ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Produkt Klasa - Typ

Mapegrout Tissotropico R4 - PCC

Planitop HPC R4 - CC

Planitop HPC Floor R4 - CC

Planitop Rasa & Ripara R4 R4 - CC

ZAPRAWA NAPRAWCZA

PN-EN 1504-3

ZGODNY Z NORMĄ
EUROPEJSKĄ
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6|  EN 1504-część 4
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie 
jakością i ocena zgodności.
Część 4:
Łączenie konstrukcyjne

W części 4 EN 1504 określono wymagania dotyczące cech identyfikacyjnych, właściwości 
użytkowych (w tym trwałości) oraz bezpieczeństwa stosowania wyrobów i systemów 
przeznaczonych do konstrukcyjnego łączenia materiałów wzmacniających z już istniejącą 
konstrukcją betonową, w tym:

• Przyłączania płyt ze stali lub innych odpowiednich materiałów  
 (np. kompozytów zbrojonych włóknami) do zewnętrznej powierzchni  
 konstrukcji betonowej w celu wzmocnienia;
• Łączenie stwardniałego betonu ze stwardniałym betonem, zazwyczaj stosowane  
 do napraw i wzmacniania elementów prefabrykowanych;
• Układanie świeżej mieszanki betonowej na stwardniałym betonie z wykorzystaniem  
 złącza adhezyjnego, w wyniku czego powstały układ tworzy część konstrukcji  
 i powinien działać jednolicie.

Niniejsza część uwzględnia zasadę 4 opisaną w EN 1504-9:
Zasada  4 (SS) – Wzmacnianie konstrukcji
 4.3 Doklejanie płyt wzmacniających
 4.4 Dodanie warstwy zaprawy lub betonu 

Zdjęcie 8 i 9
Konstrukcyjne łączenie 

stwardniałego betonu 
ze stwardniałym 

betonem przy użyciu 
ADESILEX PG1 – kleju do 
połączeń konstrukcyjnych, 

certyfikowanego zgodnie  
z normą EN 1504-4

Zdjęcie 10
Konstrukcyjne łączenie 

świeżej mieszanki 
betonowej ze stwardniałym 

betonem przy użyciu 
EPORIP – kleju do 

połączeń konstrukcyjnych, 
certyfikowanego zgodnie  

z normą EN 1504-4
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Właściwości użytkowe produktów do łączenia konstrukcyjnego 

Właściwości użytkowe

Zasada 4 – wzmacnianie konstrukcji

Metoda 4.3 Metoda 4.4

Zastosowanie Metoda 
badania Wymagania Zastosowanie Metoda 

badania Wymagania

Przydatność do zastosowań: 
- na powierzchniach pionowych i wewnętrznych; 
- na powierzchniach poziomych i zewnętrznych; 
- do iniekcji.

Δ
Δ
Δ

EN 1799
EN 1799

EN 12618-2

(1*)
(2*)
(3*)

Δ
Δ
Δ

EN 1799
EN 1799

EN 12618-2

(1*)
(2*)
(3*)

Przydatność do zastosowania i pielęgnacji  
w szczególnych warunkach: 
- wysoka i niska temperatura; 
- wilgotne podłoże.

Δ
-

EN 12188 (4*)

Δ
l

EN 12636
lub

EN 12615

(9*)

Przyczepność: 
- płyty do płyty; 
- płyty do betonu; 
- stali zabezpieczonej przed korozją do stali  
   zabezpieczonej przed korozją; 
- stali zabezpieczonej przed korozją  
  do betonu; 
- stwardniałego betonu do stwardniałego betonu; 
- świeży beton na świeży beton. 

l
l

Δ

Δ
-
-

EN 12188 (5*)
-
-
-

-
l
l 

EN 12636
lub

EN 12615

(9*)

Trwałość zespolonego układu: 
- cykle cieplne; 
- cykle wilgotnościowe.

 l
 l

EN 13733 (6*)
l
l

EN 13733 (10*)

Właściwości materiału dla projektanta: 
- czas schnięcia otwartego; 
- czas urabialności; 
- moduł sprężystości przy ściskaniu; 
- moduł sprężystości przy zginaniu; 
- wytrzymałość na ściskanie; 
- wytrzymałość na ścinanie; 
- temperatura zeszklenia; 
- współczynnik rozszerzalności cieplnej; 
- skurcz.

l
l
l
Δ
-
l
l
l
l

EN 12189
EN ISO 9514

EN 13412
EN ISO 178

-
EN 12188
EN 12614
EN 1770

EN 12617-1 
lub

 EN 12617-3

(7*)
(8*)

≥ 2000 N/mm²
≥ 2000 N/mm²

-
≥ 12 N/mm²

≥ 40°C
≤ 100x10-6 przy °C

≤ 0,1%

l
l
l
l
l
l
l
l
l 
 
 

EN 12189
EN ISO 9514

EN 13412
EN ISO 178
EN 12190
EN 12615
EN 12614
EN 1770

EN 12617-1
lub

EN 12617-3

(7*)
(8*)

≥ 2000 N/mm²
≥ 2000 N/mm²

≥ 30 N/mm²
≥ 6 N/mm²

≥ 40°C
≤ 100x10-6 przy °C

≤ 0,1%

l dla wszystkich zamierzonych zastosowań

Δ dla niektórych zamierzonych zastosowań



30|

(1*) Materiał nie powinien spływać o więcej niż 1 mm przy nałożeniu warstwy o grubości 
mniejszej niż 3 mm;

(2*) Powierzchnia materiału klejącego po badaniu wyciskania nie powinna być mniejsza niż 
3000 mm2 (średnica 60 mm);

(3*) Przy badaniu przeprowadzanym na sucho zniszczenie powinno nastąpić w betonie;
(4*) Wytrzymałość na ścinanie przeciętych i sklejonych beleczek poddanych ściskaniu przy 

różnych kątach  θ nie powinna być mniejsza niż niżej podane wartości σ0 N/mm²:
θ  σ0

50°  50
60°  60
70°  70

(5*)   Naprężenie rozciągające przenoszone przez złącze w badaniu przyczepności  
nie powinno być mniejsze niż 14 N/mm². Wytrzymałość na ścinanie przeciętych  
i sklejonych beleczek poddanych ściskaniu przy różnych kątach θ nie powinna być 
mniejsza niż niżej podane wartości σ0 N/mm²:

θ  σ0

50°  50
60°  60
70°  70

(6*) Obciążenie ścinające przy ściskaniu, powodujące zniszczenie próbki stwardniałego betonu 
poddanej cyklom cieplnym lub cieplno-wilgotnościowym, nie powinno być mniejsze niż 
wytrzymałość na rozciąganie betonu. Złącze między sklejonymi próbkami stalowymi nie 
powinno ulegać zniszczeniu po poddaniu cyklom cieplnym lub cieplno-wilgotnościowym;

(7*) Wartość deklarowana ± 20%;
(8* Wartość deklarowana;
(9*) Zgodnie z normą EN 12636 podczas badania wytrzymałości na zginanie próbki betonu 

stwardniałego sklejonego z betonem stwardniałym powinno nastąpić zniszczenie  
w betonie. Podczas badania wytrzymałości na rozciąganie nowego betonu nałożonego 
na beton stwardniały zniszczenie powinno nastąpić w betonie;

(10*) Obciążenie ścinające przy ściskaniu powodujące zniszczenie próbki stwardniałego betonu 
sklejonego z betonem stwardniałym lub próbki nowego betonu nałożonego na beton 
stwardniały, poddanej cyklom cieplnym lub cieplno-wilgotnościowym, nie powinno być 
mniejsze niż najniższa wartość wytrzymałości na rozciąganie wykazywanej przez beton 
nałożony lub beton podłoża.
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6.1|  Reakcja na ogień
W przypadku wszystkich konstrukcyjnych materiałów klejących, przewidzianych do stosowania  
w elementach narażonych na działanie ognia, producent musi zadeklarować klasyfikację ogniową 
utwardzonego konstrukcyjnego materiału klejącego.  
W przypadku konstrukcyjnych materiałów klejących zawierających nie więcej niż 1%, ułamek 
masowy lub ułamek objętościowy (zależnie od tego, która wartość jest bardziej niekorzystna), 
jednorodnie rozproszonych materiałów organicznych, można zadeklarować klasę A1 odporności 
ogniowej bez potrzeby badania. 
Utwardzone konstrukcyjne materiały klejące, zawierające więcej niż 1%, ułamek masowy lub 
ułamek objętościowy (zależnie od tego, która wartość jest bardziej niekorzystna), jednorodnie 
rozproszonych materiałów organicznych, należy klasyfikować zgodnie z EN 13501-1 i deklarować 
dla nich odpowiednią klasę ogniową.

6.2| Produkty MAPEI certyfikowane zgodnie z EN 1504-4

Adesilex PG1
Klej do połączeń konstrukcyjnych  
(połączenia beton-płyta i beton-beton)

Adesilex PG2
Klej do połączeń konstrukcyjnych  
(połączenia beton-płyta i beton-beton)

Adesilex PG4
Klej do połączeń konstrukcyjnych  
(połączenia beton-płyta i beton-beton)

Eporip
Klej do połączeń konstrukcyjnych  
(połączenia beton-płyta i beton-beton)

MapeWrap 21
Klej do połączeń konstrukcyjnych  
(połączenia beton-płyta i beton-beton)

MapeWrap 31
Klej do połączeń konstrukcyjnych  
(połączenia beton-płyta i beton-beton)

ŁĄCZENIE KONSTRUKCYJNE

PN-EN 1504-4

ZGODNY Z NORMĄ
EUROPEJSKĄ
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7|  EN 1504 – część 5
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.  
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności.
Część 5:
Iniekcja betonu

Część 5 EN 1504 dotyczy produktów stosowanych do iniekcji, naprawy i ochrony konstrukcji 
betonowych, stosowanych do:

• przenoszącego siły wypełniania rys, pustek i szczelin w betonie (kategoria F);
• elastycznego wypełniania rys, pustek i szczelin w betonie (kategoria D);
•  dopasowującego się przez pęcznienie wypełniania rys, pustek i szczelin w betonie 

(kategoria S).

Niniejsza część uwzględnia dwie spośród 11 zasad opisanych w EN 1504-9:
Zasada 1 (PI) – Ochrona przed wnikaniem
 1.5 Wypełnianie rys

Zasada 4 (SS) – Wzmacnianie konstrukcji
 4.5 Iniekcja rys, pustek i szczelin
 4.6 Wypełnianie rys, pustek i szczelin 

Zdjęcie 11
Iniekcja żywicy EPOJET w spękane 

podłoże betonowe
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Wyroby iniekcyjne do przenoszącego siły wypełniania rys, pustek i szczelin  
w betonie (F): 
• wyroby, które mogą tworzyć połączenie z powierzchnią betonu i przenosić siły.

Wymagania dotyczące właściwości użytkowych wyrobów iniekcyjnych  
do przenoszącego siły wypełniania rys:

Właściwości użytkowe Metoda 
badania

Zasada naprawy

Wymagania
1 4 4

Metoda naprawy

1.5 4.5 4.6

W
ŁA

ŚC
IW

OŚ
CI

 P
OD

ST
AW

OW
E

Adhezja mierzona jako 
przyczepność przy rozciąganiu 
(H, P)

EN 12618-2  l l l 

– > 2 N/mm2 (H) 
– >  0,6 N/mm2 (dla wyrobów iniekcyjnych przeznaczonych 

jedynie do wypełniania pustek i szczelin)
– Kohezyjne zniszczenie w podłożu (P)

Adhezja mierzona jako 
wytrzymałość na ścinanie (H, P) EN 12618-3 Δ Δ Δ Zniszczenie jednolite

Skurcz objętościowy (P) EN 12617-2 l l l < 3%

Samoczynne wydzielanie się 
cieczy – bleeding (H) EN 445/3.3 l l l 

Bleeding < 1% początkowej objętości po 3 godzinach

Zmiana objętości (H) EN 445/3.4 l l l – 1% < zmiana objętości < 5% objętości początkowej

Temperatura zeszklenia (P) EN 12614 Δ Δ Δ > 40°C

Zawartość chlorków (H) EN 196-21 Δ Δ Δ < 0,2%

W
ŁA

ŚC
IW

OŚ
CI

 D
OT

YC
ZĄ

CE
 U

RA
BI

AL
NO

ŚC
I

Iniektowalność w suchy materiał 
(H, P)*

EN 1771 
EN 12618-2 l l l 

Klasa iniektowalności:
– wysoka: < 4 minuty przy szerokości rysy 0,1 mm 
– wykonalna: < 8 minut przy szerokościach rysy 0,2 i 0,3 mm
Procent wypełnienia rysy: > 90% 
Badanie rozłupywania: 
> 7 N/mm2 (P) -> 3N/mm2 (H)

Iniektowalność w niesuchy 
materiał (H, P)*

EN 1771 
EN 12618-2 l l l 

Klasa iniektowalności:
– wysoka: < 4 minuty przy szerokości rysy 0,1 mm 
– wykonalna: < 8 minut przy szerokościach rysy 0,2 i 0,3 mm
Procent wypełnienia rysy: > 90% 
Badanie rozłupywania: 
> 7 N/mm2 (P) -> 3N/mm2 (H)

Lepkość (P) EN ISO 3219 l l l Wartość deklarowana

Czas wypływu (H) EN 14117  l l l Wartość deklarowana
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W
ŁA

ŚC
IW

OŚ
CI

 
DO

TY
CZ

ĄC
E 

RE
AK

TY
W

NO
ŚC

I

Czas urabialności (H, P) EN ISO 9514 l l l Wartość deklarowana

Rozwój wytrzymałości na 
rozciąganie polimerów (P) EN 1543 l l l 

Wytrzymałość na rozciąganie > 3 N/mm2 w ciągu 72 godzin 
w minimalnej temperaturze stosowania lub w ciągu  
10 godzin w minimalnej temperaturze stosowania, jeśli 
dzienny ruch rysy jest większy niż 10% dla większych rys  
lub 0,03 mm (wziąć pod uwagę niższą wartość)

Czas wiązania (H) EN 196-3 l l l Wartość deklarowana

TR
W

AŁ
OŚ

Ć

Adhezja oznaczana jako 
przyczepność przy rozciąganiu 
po cyklach cieplnych  
i wilgotnościowych (H, P)

EN 12618-2 l l l
Zmniejszenie przyczepności przy rozciąganiu mniejsze niż 
30% w stosunku do wartości początkowej (H)   
Zniszczenie kohezyjne w podłożu (P)

Kompatybilność z betonem (H, P) EN 12618-2 l l l 
Zmniejszenie przyczepności przy rozciąganiu mniejsze niż 
30% w stosunku do wartości początkowej (H)  
Zniszczenie kohezyjne w podłożu (P)

l dla wszystkich zamierzonych zastosowań 

Δ dla niektórych zamierzonych zastosowań 

(H) spoiwo hydrauliczne 

(P) spoiwo polimerowe 

*  szerokość rys: 0,1 mm – 0,2 mm – 0,3 mm: oznaczanie iniekcyjności oraz wytrzymałości  
na rozciąganie (EN 1771); 
szerokość rys: 0,5 mm – 0,8 mm lub jeśli EN 1771 nie znajduje zastosowania: przyczepność 
oznaczana za pomocą oceny wytrzymałości spoiny na rozciąganie (EN 12618-2).
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Wyroby iniekcyjne do elastycznego wypełniania rys, pustek i szczelin w betonie (D): 
wyroby elastyczne, które mogą się dostosowywać do kolejnych odkształceń.

Wymagania dotyczące właściwości użytkowych wyrobów iniekcyjnych do  
elastycznego wypełniania rys, pustek i szczelin w betonie:

Właściwości użytkowe Metoda  
badania

Zasada naprawy

Wymagania
1

Metoda naprawy

1.5

W
ŁA

ŚC
IW

OŚ
CI

 
PO

DS
TA

W
OW

E

Przyczepność i zdolność do 
wydłużenia elastycznych 
wyrobów iniekcyjnych (P)

EN 12618-1  l

– > 2 N/mm2 (H) 
– >  0,6 N/mm2 (dla wyrobów iniekcyjnych przeznaczonych 

jedynie do wypełniania pustek i szczelin)
– Kohezyjne zniszczenie w podłożu (P)

Wodoszczelność (P) EN 14068 Δ Zniszczenie jednolite

Temperatura zeszklenia (P) EN 12614 Δ < 3%

W
ŁA

ŚC
IW

OŚ
CI

 D
OT

YC
ZĄ

CE
 

UR
AB

IA
LN

OŚ
CI

Iniektowalność w suchy 
materiał (P)*

EN 1771 
EN 12618-2  l

Klasa iniektowalności:
– wysoka: < 4 minuty przy szerokości rysy 0,1 mm 
– wykonalna: < 8 minut przy szerokościach rysy 0,2 i 0,3 mm
Procent wypełnienia rysy: > 90%

Iniektowalność w niesuchy 
materiał (P)*

EN 1771 
EN 12618-2 l 

Klasa iniektowalności:
– wysoka: < 4 minuty przy szerokości rysy 0,1 mm 
– wykonalna: < 8 minut przy szerokościach rysy 0,2 i 0,3 mm
Procent wypełnienia rysy: > 90%

Lepkość (P) EN ISO 3219  l Wartość deklarowana

Stopień spęcznienia i jego 
zmiany (P) Δ Wartość deklarowana

W
ŁA

ŚC
IW

OŚ
CI

 
DO

TY
CZ

ĄC
E 

RE
AK

TY
W

NO
ŚC

I

Czas urabialności (P) EN ISO 9514  l Wartość deklarowana

TR
W

AŁ
OŚ

Ć

Kompatybilność z betonem (P) EN 12618-2  l
Bez zniszczenia przy badaniu ściskania                                  
Rozproszona praca odkształcenia < 20%

l dla wszystkich zamierzonych zastosowań 

Δ dla niektórych zamierzonych zastosowań 

(P) spoiwo polimerowe 

*  szerokość rys: 0,1 mm – 0,2 mm – 0,3 mm: oznaczanie iniekcyjności (P); 
szerokość rys: 0,5 mm – 0,8 mm lub jeśli EN 1771 nie znajduje zastosowania: iniekcja 
pomiędzy płyty betonowe (P).
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Wyroby iniekcyjne dopasowujące się przez pęcznienie do wypełniania rys, pustek  
i szczelin w betonie (S): wyroby, które w stanie utwardzonym mogą wielokrotnie pęcznieć na 
skutek absorpcji wody, przy czym woda jest wiązana przez składnik wyrobu iniekcyjnego.

Wymagania dotyczące właściwości użytkowych wyrobów iniekcyjnych 
dopasowujących się przez pęcznienie do wypełniania rys, pustek i szczelin  
w betonie.

Właściwości użytkowe Metoda  
badania

Zasada naprawy

Wymagania
1

Metoda naprawy

1.5

W
ŁA

ŚC
IW

OŚ
CI

 
PO

DS
TA

W
OW

E Wodoszczelność (P) EN 14068  l
Wodoszczelne przy 2x105 Pa 
w zastosowaniach specjalnych:                                                                    
wodoszczelne przy 7 x 105 Pa

Oddziaływanie korozyjne (P) EN 12614 Δ
Nie może zawierać jakichkolwiek substancji 
w ilościach, które mogłyby spowodować 
korozję zbrojenia stalowego

W
ŁA

ŚC
IW

OŚ
CI

 
DO

TY
CZ

ĄC
E 

UR
AB

IA
LN

OŚ
CI Lepkość (P) EN ISO 3219 l 

≤ 60 mPa∙s
Procent wypełnienia rysy: > 95%

Stopień spęcznienia i jego zmiany (P) EN 14498 l Wartość deklarowana

W
ŁA

ŚC
IW

OŚ
CI

 
DO

TY
CZ

ĄC
E 

RE
AK

TY
W

NO
ŚC

I

Czas urabialności (P) EN ISO 9514  l Wartość deklarowana

TR
W

AŁ
OŚ

Ć

Wrażliwość na wodę: stopień spęcznienia 
spowodowanego pochłanianiem wody – tak jak 
zmiany objętości i masy przy wysychaniu na 
powietrzu i przechowywaniu w wodzie (P)

EN 14498 
(przechowywanie 
według procedury 

A)

 l
Podczas zanurzenia w wodzie stopień 
spęcznienia powinien osiągnąć stały 
poziom

Wrażliwość na cykle wilgotnościowe (P)
EN 14498 

(przechowywanie 
według procedury B)

 l
Po cyklach wilgotnościowych stopień 
spęcznienia spowodowanego zanurzeniem 
w wodzie nie może ulegać zmianom.

Kompatybilność z betonem (P) EN 12637-1 l 
Wytrzymałość w porównaniu z próbkami 
przechowywanymi w wodzie nie powinna 
się różnić o więcej niż 20%

l dla wszystkich zamierzonych zastosowań 

Δ dla niektórych zamierzonych zastosowań 

(P) spoiwo polimerowe 
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7.1 Produkty MAPEI certyfikowane zgodnie z EN 1504-5

Epojet
Formuła z reaktywnym spoiwem polimerowym U (F1) W(2)(1)(5/30)(0)

Epojet LV
Formuła z reaktywnym spoiwem polimerowym U (F1) W(1)(1/2)(10/35)(0)

Epojet SLV

Foamjet 260 LV

Resfoam 1KM

Legenda: U: zamierzone zastosowanie       W: urabialność

F: wyroby iniekcyjne do przenoszącego siły wypełniania rys:
 F1:  przyczepność przy rozciąganiu > 2 N/mm2 (wyroby iniekcyjne do wypełniania rys, pustek i szczelin);
 F2:  przyczepność przy rozciąganiu > 0,6 N/mm2 (wyroby iniekcyjne do wypełniania rys, pustek i szczelin);

Po literze W, oznaczającej urabialność, następują cztery grupy liczb::
Grupa pierwsza:

• (1,2,3,5,8) minimalna szerokość rysy, mierzona w dziesiątych częściach milimetra;
Grupa druga:

•  stopień zawilgocenia rysy (1 rysa sucha, 2 rysa wilgotna, 3 rysa mokra i 4 wypływ wody);
Grupa trzecia:

• minimalna i maksymalna temperatura stosowania;
Grupa czwarta:

•  (0) stosowane do rys bez dziennej ruchomości w czasie utwardzania lub o ruchomości 
mniejszej niż 10% lub 0,03 mm.

•  (1) stosowane do rys o dziennej ruchomości w czasie utwardzania większej niż 10% lub 0,03 mm.
Na przykład: EPOJET: U (F1) W(2)(1)(5/30)(0)

Produkt iniekcyjny przeznaczony do przenoszącego siły wypełniania rys charakteryzujący się 
przyczepnością przy rozciąganiu > 2 N/mm². Iniektowalny do rys suchych > 0,2 mm. Nadający 
się do stosowania w temperaturze od +5°C do +30°C. Nadający się do stosowania do rys bez 
dziennej ruchomości w czasie utwardzania lub o ruchomości mniejszej niż 10% lub 0,03 mm.

INIEKCJA BETONU

PN-EN 1504-5

ZGODNY Z NORMĄ
EUROPEJSKĄ
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8|  EN 1504-część 6
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności.
Część 6:
Kotwienie stalowych prętów zbrojeniowych

Część 6 EN 1504 obejmuje wyroby zawierające spoiwo hydrauliczne lub żywicę syntetyczną 
(lub ich mieszaninę), mające przy aplikacji konsystencję ciekłą lub tiksotropową, stosowane do 
mocowania stalowych prętów zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych.

Niniejsza część uwzględnia zasadę 4 opisaną w EN 1504-9:
Zasada 4 (SS) – Wzmacnianie konstrukcji 
 4.2 Zakotwienie prętów w przygotowanych wcześniej lub wywierconych otworach w betonie

Zdjęcie 12
Kotwienie prętów stalowych 

w betonie przy użyciu 
zaprawy PLANIGROUT 300
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Właściwości użytkowe
Zasada 4

Metoda 
naprawy Wymaganie

Metoda badania

Przyczepność przy wyrywaniu l EN 1881 przemieszczenie ≤ 0,6 mm przy obciążeniu 75 KN

Zawartość jonów chlorkowych l EN 1015-17 ≤ 0,05%

Temperatura zeszklenia* l EN 12614
≥ 45°C lub o 20°C więcej niż maksymalna temperatura 
otoczenia w trakcie użytkowania konstrukcji, w zależności 
od tego, która wartość jest wyższa 

Pełzanie pod obciążeniem 
rozciągającym* l EN 1544 przemieszczenie ≤ 0,6 mm przy ciągłym obciążeniu  

50 KN przez 3 miesiące

l dla wszystkich zamierzonych zastosowań 
* dotyczy tylko materiałów polimerowych 

8.1|  Reakcja na ogień
W przypadku wszystkich wyrobów naprawczych, przewidzianych do stosowania w elementach 
narażonych na działanie ognia, producent musi zadeklarować klasyfikację ogniową utwardzo-
nego konstrukcyjnego materiału naprawczego. 
W przypadku wyrobów naprawczych, zawierających nie więcej niż 1%, ułamek masowy lub 
ułamek objętościowy (zależnie od tego, która wartość jest bardziej niekorzystna), jednorodnie 
rozproszonych materiałów organicznych, można zadeklarować klasę A1 odporności ogniowej 
bez potrzeby badania. 
Utwardzone wyroby naprawcze, zawierające więcej niż 1%, ułamek masowy lub ułamek 
objętościowy (zależnie od tego, która wartość jest bardziej niekorzystna), jednorodnie rozproszo-
nych materiałów organicznych, należy klasyfikować zgodnie z EN 13501-1 i deklarować dla nich 
odpowiednią klasę ogniową.
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8.2| Produkty MAPEI certyfikowane zgodnie z EN 1504-6

Epojet
Produkt do kotwienia

Mapefill
Produkt do kotwienia

Mapefill F
Produkt do kotwienia

Mapefill MF 610
Produkt do kotwienia

Planigrout 300
Produkt do kotwienia

Planigrout 310
Produkt do kotwienia

Planigrout 350
Produkt do kotwienia

KOTWIENIE STALOWYCH
PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

PN-EN 1504-6

ZGODNY Z NORMĄ
EUROPEJSKĄ
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9| EN 1504-część 7
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności.
Część 7: 
Ochrona zbrojenia przed korozją

Dla stworzenia warunków, w których na potencjalnie anodowych obszarach zbrojenia  
nie mogą przebiegać procesy jego korozji, można wyodrębnić dwa różne rodzaje powłok:

•  Powłoki aktywne: powłoki, które zawierają elektrochemicznie aktywne pigmenty, 
mogące działać jako inhibitory lub mogące zapewnić lokalną ochronę katodową.*

•  Powłoki odcinające: powłoki izolujące zbrojenie od wody porowej zawartej  
w otaczającej matrycy cementowej.

* Cement uważa się za aktywny pigment ze względu na jego alkaliczność.

Niniejsza część uwzględnia zasadę 11 opisaną w EN 1504-9:

Zdjęcie 13
Stalowe pręty zbrojeniowe 
belek mostowych pokryte 
antykorozyjną powłoką 
ochronną MAPEFER 1K
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Zasada 11 (CA) – Kontrola obszarów anodowych
 11.1 Aktywne zabezpieczenie zbrojenia
 11.2 Powłoki ochronne na zbrojeniu

Właściwości użytkowe

Zasada naprawy 11

Metoda 
badania WymaganiaMetoda naprawy

11.1 11.2

Ochrona przed korozją l l EN 15183 Wymaganie uważa się za spełnione, jeśli zabezpieczone strefy stali są 
wolne od korozji i jeśli rdza sięga < 1 mm przy dolnej krawędzi płyty

Temperatura zeszklenia Δ Δ EN 12614 Co najmniej 10ºK powyżej maksymalnej temperatury użytkowania

Przyczepność przy ścinaniu 
(zabezpieczonej stali do betonu) Δ Δ EN 15184

Kryterium oceny jest naprężenie przy przemieszczeniu  
o ∆=0,1 mm. Wymaganie uważa się za spełnione, jeśli naprężenie 
oznaczane dla zabezpieczonych prętów wynosi w każdym 
przypadku co najmniej 80% naprężenia oznaczanego dla prętów 
niezabezpieczonych.

l dla wszystkich zamierzonych zastosowań

Δ dla niektórych zamierzonych zastosowań

9.1|  Produkty MAPEI certyfikowane zgodnie z EN 1504-7

Mapefer
Ochrona antykorozyjna zbrojenia

Mapefer 1K
Ochrona antykorozyjna zbrojenia

OCHRONA ZBROJENIA
PRZED KOROZJĄ

PN-EN 1504-7

ZGODNY Z NORMĄ
EUROPEJSKĄ

Zdjęcie 14
Pręty zbrojeniowe na chłodni 

kominowej pokryte antykorozyjną 
powłoką ochronną MAPEFER 1K
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10|  EN 1504 – część 8
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności.
Część 8: 
Sterowanie jakością i ocena zgodności

Część 8 normy 1504 określa procedury sterowania jakością i oceny zgodności, w tym 
dotyczące oznakowania i etykietowania wyrobów i systemów do ochrony i napraw betonu 
według EN 1504, części od 2 do 7. Ten fragment normy jest w szczególności adresowany 
do producentów i jednostek certyfikujących.
Norma obejmuje następujące zagadnienia:

Pobieranie próbek:
 • opis i rejestracja;
 • częstotliwość pobierania próbek.

Ocena zgodności:
 • opis i wstępne badanie typu; 
 • badania identyfikacyjne;
 • badanie właściwości użytkowych; 
 • zakładowa kontrola produkcji.

Oznakowanie i etykietowanie

Ocena, nadzór i certyfikacja  
zakładowej kontroli produkcji

Zadania jednostki kontrolującej:
 •  wstępna ocena kontroli produkcji;
 •  stałe nadzorowanie  

zakładowej kontroli produkcji.

Zadania jednostki certyfikującej:
 •  certyfikacja zakładowej  

kontroli produkcji;
 •  działania naprawcze podejmowane  

w przypadku niezgodności.

ZGODNY Z NORMĄ
EUROPEJSKĄ

SYSTEMY OCHRONY
POWIERZCHNIOWEJ BETONU

PI-MC-IR
PN-EN 1504-2 (C)

ZASADY

ZGODNY Z NORMĄ

WYROBY NIEPRZEPUSZCZAJĄCE
WODY W POSTACI CIEKŁEJ

PN-EN 14891

CM02P

Przepuszczalność CO2 Permeability to CO2 SD > 50 m
Przepuszczalność pary wodnej Permeability to water vapour klasa/class I  SD < 5 m
Absorpcja kapilarna  Capillary absorption  
   i przepuszczalność wody    and permeability to water < 0,1 kg•m-2•h-0,5

Kompatybilność cieplna po cyklach  Thermal compatibility 
   zamrażania-rozmrażania     after freeze-thaw cycling ≥ 0,8 N/mm2

Zdolność do mostkowania rys Crack bridging ability klasa A3 (-20°C)
Przyczepność przy odrywaniu Adhesion strength by pull-o� test ≥ 0,8 N/mm2

Reakcja na ogień Reaction to fire C-s1, d0
Substancje niebezpieczne Dangerous substances patrz karta charakterystyki
  / see SDS

1488

MAPEI Polska sp. z o.o.
www.mapei.pl

10
CPR-PL1/051

EN 1504-2
MAPELASTIC

Wyrób do ochrony powierzchniowej betonu, powłoka przeznaczona do ochrony przed wnikaniem, 
kontroli zawilgocenia i podwyższenia oporności elektrycznej / Surface protection product – coating, 
for intended use in protection against ingress,moisture control and increasing electrical resistivity

Przyczepność początkowa Initial tensile adhesion strength ≥ 0,5 N/mm2

Wodoszczelność Waterproofing: Brak przenikania / No penetration
Zdolność do mostkowania rys: Crack bridging ability: 
- w warunkach znormalizowanych (+23°C) - under standard conditions (+23°C) ≥ 0,75 mm
- w niskiej temperaturze (-20°C) - at low temperature (-20°C) ≥ 0,75 mm
Trwałość przyczepności: Durability for tensile adhesion strength: 
- po oddziaływaniu wody - after water contact ≥ 0,5 N/mm2

- po starzeniu termicznym - after heat ageing ≥ 0,5 N/mm2

- po cyklach zamrażania-rozmrażania - after freeze-thaw cycles ≥ 0,5 N/mm2

- po oddziaływaniu wody wapiennej - after contact with lime water ≥ 0,5 N/mm2

Uwalnianie substancji niebezpiecznych Release of dangerous substances patrz karta charakterystyki / see SDS

1487

MAPEI Polska sp. z o.o.
www.mapei.pl

15
CPR-PL1/076

EN 14891
MAPELASTIC

Wyrób nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane na 
zewnątrz na ścianach i podłogach oraz w basenach (przyklejane klejem C2 według normy EN 12004) /
Liquid-applied water impermeable product for external installations on walls, floors and in swimming 

pools, beneath ceramic tiling (bonded with a C2 adhesive in accordance with EN 12004)
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11| EN 1504 – część 10
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności.
Część 10: 
Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz zapewnienie jakości prac

Część 10 normy 1504 określa wymagania dotyczące przygotowania stanu podłoża przed 
robotami i podczas prowadzenia robót, w tym stabilność konstrukcyjną, przechowywanie 
i stosowanie wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych, w tym 
sterowanie jakością, konserwację, higienę i bezpieczeństwo oraz wpływ na środowisko.
Wszystkie projekty związane z naprawą i ochroną powierzchni betonu charakteryzuje pięć 
fundamentalnych przesłanek:
1)  Analiza i diagnoza objawów uszkodzeń betonu i ich przyczyn; 
2)  Odpowiedni dobór metod i systemów do odbudowy konstrukcji do osiągnięcia stanu 

pierwotnego;
3)  Odpowiednie przygotowanie zarówno podłoża betonowego, jak i prętów zbrojeniowych;
4)  Odpowiedni dobór produktów/systemów zgodnie z normą oraz dobór metod aplikacji 

przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykonawców;
5)  Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy wykonawców i w miejscu budowy zarówno 

przed przeprowadzaniem prac, jak i w trakcie ich trwania.

11.1|  Diagnoza objawów uszkodzeń betonu i ich przyczyn
Istnieje szereg technik do przeprowadzania badań diagnostycznych, które można podzielić na 
trzy grupy:

•  Nieniszczące badania fizyczne, takie jak wizualna ocena podłoża w celu zlokalizowania 
pęknięć, plam, ubytków podłoża, pomiar grubości otuliny prętów zbrojeniowych 
metodami nieniszczącymi, badanie stanu prętów zbrojeniowych i wykonywanie 
pomiarów rys i pęknięć;

•  Badania chemiczne, takie jak użycie fenoloftaleiny do pomiaru głębokości karbonatyzacji, 
badanie zawartości jonów chlorkowych, analiza mikroskopowa itd.;

•  Niszczące badania fizyczne, takie jak analiza próbek w celu określenia wytrzymałości 
mechanicznej betonu.

11.2|   Odpowiedni dobór metod i systemów do odbudowy 

konstrukcji do osiągnięcia stanu pierwotnego
Pierwsza część EN 1504-10 określa wszystkie fazy przygotowania podłoża i jest podzielona na 
dwie części: przygotowanie podłoża betonowego i przygotowanie zbrojenia stalowego.

Przygotowanie podłoża betonowego
Podłoże musi być przygotowane w odpowiedni sposób, tj. należy usunąć wszelkie uszkodzone 
i kruszące się fragmenty podłoża aż do uzyskania mocnego, zwartego podłoża o odpowiedniej 
chropowatości. 
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Wszystkie uprzednio naprawiane fragmenty, niezwiązane z podłożem, także należy usunąć. 
Przygotowanie podłoża można przeprowadzić przy pomocy różnych metod, w tym oczyszczania 
powierzchni wodą o bardzo wysokim ciśnieniu (hydroblasting), szlifowania lub usunięcia warstwy 
uszkodzonego betonu.

Przygotowanie zbrojenia stalowego
Zarówno stare, jak i nowe pręty zbrojeniowe muszą być odpowiednio przygotowane, oczyszczone 
z resztek zaprawy i pyłu przed zastosowaniem jakichkolwiek produktów ochronnych lub 
naprawczych.

11.3|  Aplikacja produktów i systemów 
Produkty do naprawy podłoża i konstrukcji, poza tym, że są odpowiednie do tego typu 
zastosowań, muszą także spełniać wymagania dotyczące charakterystyki samych materiałów 
oraz wymagań ochrony środowiska.

•  Przechowywanie produktów;
•  Ochrona przed, w trakcie oraz po zastosowaniu;
•  Temperatura, wilgotność oraz punkt rosy;
•  Czas i metody sezonowania itp.;
•  Poza powyższymi, sprawą fundamentalną jest, aby prace były przeprowadzane przez 

wykwalifikowanych wykonawców / firmy wykonawcze.

W normie są określone różne zagadnienia, podzielone zgodnie z przyczyną prowadzenia 
prac naprawczych: prace prowadzone z powodu uszkodzenia podłoża i/lub wzmocnienia 
strukturalnego czy uszkodzenia konstrukcji spowodowanych korozją zbrojenia stalowego.

Uszkodzenia betonu  
i/lub wzmocnienie konstrukcyjne
•  Łączenie
•  Ręcznie nakładana zaprawa i beton
•  Zaprawa lub beton natryskowy 
•  Zaprawa lub beton wylewany
•  Pielęgnacja
•  Rysy i złącza
•  Powłoki ochronne i inne  

zabezpieczenia powierzchniowe
•  Kotwienie
•  Przyklejanie płyt 

Uszkodzenia spowodowane  
przez korozję zbrojenia
•  Powłoki na zbrojenie
•  Usuwanie
•  Wymiana 

11.4|   Sterowanie jakością, bezpieczeństwo  

i higiena oraz środowisko
Na każdym etapie inwestycji niezbędne są kontrole w miejscu budowy przeprowadzane  
w celu zagwarantowania jakości wbudowywanych wyrobów i sposobów ich aplikacji, jak również 
bezpieczeństwa i higieny przed przeprowadzonymi pracami, w ich trakcie i po zakończeniu, 
mające na celu doprowadzenie elementu lub całości konstrukcji do stanu zgodnego  
z oczekiwaniem inwestora.
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Przykładowe realizacje napraw konstrukcji betonowych

Naprawy na wiaduktach

Zdjęcie 15
Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie wodą pod wysokim 
ciśnieniem aż do odsłonięcia mocnego, zwartego podłoża bez 
luźnych fragmentów

Zdjęcie 16
Pasywacja stali zbrojeniowej przy użyciu jednoskładnikowej, 
antykorozyjnej zaprawy cementowej (np. MAPEFER 1K), 
odpowiadającej minimalnym wymaganiom EN 1504-7

Zdjęcie 17
Naprawa usuniętej warstwy betonu przy użyciu zaprawy do 
napraw konstrukcyjnych klasy R4 (np. MAPEGROUT EASY 
FLOW, MAPEGROUT EASY FLOW GF or MAPEGROUT BM), 
odpowiadającej minimalnym wymaganiom EN 1504-3

Zdjęcie 18
Filary wiaduktu z nałożoną warstwą ochronną i izolacyjną wykonaną  
z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy cementowej (np. MAPELASTIC),  
odpowiadającej minimalnym wymaganiom EN 1504-2. Alternatywnie 
można użyć jednoskładnikowej, cementowej zaprawy o wysokiej 
przyczepności (np. PLANITOP 200 lub MONOFINISH), do wyrównania 
podłoża, która odpowiada minimalnym wymaganiom EN 1504-2. Filary 
pomalowane elastyczną, ochronną, dekoracyjną farbą na bazie żywic 
syntetycznych w wodnej dyspersji (np. ELASTOCOLOR PITTURA), która 
odpowiada minimalnym wymaganiom EN 1504-2
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Przykładowe realizacje napraw konstrukcji betonowych

Rozbudowa i wzmacnianie podłoża molo 

Zdjęcie 19
Przygotowanie podłoża przez szlifowanie  
i groszkowanie w celu usunięcia wszelkich 
fragmentów niezwiązanych z podłożem 
oraz odsłonięcia mocnej, zwartej 
powierzchni

Zdjęcie 20
Wbudowywanie zbrojenia w wyznaczonych 
miejscach

Zdjęcie 21
Nakładanie równej warstwy 
dwuskładnikowego kleju na bazie 
żywicy epoksydowej, niezawierającego 
rozpuszczalników, zgodnego z minimalnymi 
wymaganiami EN 1504-4 (np. EPORIP)

Zdjęcie 22
Rozprowadzanie metodą „mokre na mokre” 
podkładu cementowego w wymaganej 
grubości (nigdy mniej niż 4-5 cm)
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Przykładowe realizacje napraw konstrukcji betonowych

Uszczelnianie spękanej powierzchni betonu na tamie

Zdjęcia 23 i 24
Poszerzanie pęknięć i szczelin,  
po którym następuje oczyszczenie 
szczelin poprzez przedmuchanie  
sprężonym powietrzem lub odkurzenie,  
aby usunąć z nich pył.
Mocowanie pakerów iniekcyjnych

Zdjęcie 25
Zasklepienie pęknięć przy użyciu 
dwuskładnikowego, tiksotropowego kleju 
epoksydowego do wykonywania połączeń 
konstrukcyjnych (np. ADESILEX PG1 lub 
ADESILEX PG2)

Zdjęcie 26
Iniekcyjne uszczelnianie pęknięć ciekłą żywicą 
epoksydową (np. EPOJET lub EPOJET LV, 
które odpowiadają minimalnym wymaga-
niom EN 1504-5) do momentu całkowitego 
wypełnienia szczeliny. Po zakończeniu prac 
należy odciąć rurki iniekcyjne
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Przykładowe realizacje napraw konstrukcji betonowych

Kotwienie słupa w wylanym fundamencie

Zdjęcia 27 i 28
Oczyszczanie fundamentu, 
usuwanie gruzu, błota  
i luźnych fragmentów zapraw 
przed posadowieniem słupa 
oraz osadzenie elementu 
prefabrykowanego

Zdjęcie 29
Zalewanie stopy słupa do 
wysokości fundamentu przy użyciu 
ciekłej, ekspansywnej zaprawy 
do kotwienia (np. MAPEFILL, 
który odpowiada minimalnym 
wymaganiom EN 1504-6) 

Zdjęcie 29

W podanych powyżej przykładach wykorzystano i wspomniano tylko kilka produktów MAPEI 
certyfikowanych zgodnie z EN 1504. Oferta MAPEI zawiera szeroką gamę produktów, które 
spełniają wymagania normy i zapewnią rozwiązania w różnego typu zastosowaniach i spełnią 
oczekiwania w przypadku najbardziej zróżnicowanych potrzeb.
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12|  Produkty MAPEI certyfikowane zgodnie z EN 1504

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.     Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności.

EN 1504-7

EN 1504-6

EN 1504-5

EN 1504-4

EN 1504-3

EN 1504-2

Ochrona zbrojenia 
przed korozją

Kotwienie stalowych 
prętów zbrojeniowych

Iniekcja betonu

Łączenie konstrukcyjne

Naprawy konstrukcyjne 
i niekonstrukcyjne

Systemy ochrony 
powierzchniowej betonu •

Mapecrete 
Creme 

Protection

•

Mapefer

•

Mapefer 1K

•

Mapefill

•

Mapefill F

•

• (R4)

Mapefill  
MF 610

• (R2)

•

Mapefinish

•

Mapefinish 
HD

•

Mapefloor 
Finish 52 W

• (R3)

Mapegrout 
430

• (R4)

Mapegrout 
BM

• (R4)

Mapegrout 
Colabile

• (R4)

Mapegrout 
FMR

• (R3)

Mapegrout 
LM2K

• (R3)

Mapegrout 
Rapido

• (R4)

Mapegrout  
SV

• (R4)

Mapegrout  
SV Fiber

• (R4)

Mapegrout  
SV HP

• (R4)

Mapegrout  
SV HP Fiber

EN 1504-7

EN 1504-6

EN 1504-5

EN 1504-4

EN 1504-3

EN 1504-2

Ochrona zbrojenia 
przed korozją

Kotwienie stalowych 
prętów zbrojeniowych

Iniekcja betonu

Łączenie konstrukcyjne

Naprawy konstrukcyjne 
i niekonstrukcyjne

Systemy ochrony 
powierzchniowej betonu

•

Adesilex PG1

•

Adesilex PG1 
Rapido

•

Adesilex PG2

•

Adesilex PG4

•

Antipluviol S

•

Colorite  
Beton

•

Colorite 
Performance

•

Duresil EB

•

Elastocolor 
Pittura

•

Elastocolor 
Rasante

•

Elastocolor 
Rasante SF

•

Elastocolor 
Waterproof

•

•

Epojet

•

Epojet LV

•

Eporip

•

Mapecoat 
DW 25

•

Mapecoat I 24

•

Mapecoat I 
620 W

•

Mapecoat I 
650 WT
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Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.     Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności.

EN 1504-7

EN 1504-6

EN 1504-5

EN 1504-4

EN 1504-3

EN 1504-2

Ochrona zbrojenia 
przed korozją

Kotwienie stalowych 
prętów zbrojeniowych

Iniekcja betonu

Łączenie konstrukcyjne

Naprawy konstrukcyjne 
i niekonstrukcyjne

Systemy ochrony 
powierzchniowej betonu •

Mapecrete 
Creme 

Protection

•

Mapefer

•

Mapefer 1K

•

Mapefill

•

Mapefill F

•

• (R4)

Mapefill  
MF 610

• (R2)

•

Mapefinish

•

Mapefinish 
HD

•

Mapefloor 
Finish 52 W

• (R3)

Mapegrout 
430

• (R4)

Mapegrout 
BM

• (R4)

Mapegrout 
Colabile

• (R4)

Mapegrout 
FMR

• (R3)

Mapegrout 
LM2K

• (R3)

Mapegrout 
Rapido

• (R4)

Mapegrout  
SV

• (R4)

Mapegrout  
SV Fiber

• (R4)

Mapegrout  
SV HP

• (R4)

Mapegrout  
SV HP Fiber

EN 1504-7

EN 1504-6

EN 1504-5

EN 1504-4

EN 1504-3

EN 1504-2

Ochrona zbrojenia 
przed korozją

Kotwienie stalowych 
prętów zbrojeniowych

Iniekcja betonu

Łączenie konstrukcyjne

Naprawy konstrukcyjne 
i niekonstrukcyjne

Systemy ochrony 
powierzchniowej betonu

•

Adesilex PG1

•

Adesilex PG1 
Rapido

•

Adesilex PG2

•

Adesilex PG4

•

Antipluviol S

•

Colorite  
Beton

•

Colorite 
Performance

•

Duresil EB

•

Elastocolor 
Pittura

•

Elastocolor 
Rasante

•

Elastocolor 
Rasante SF

•

Elastocolor 
Waterproof

•

•

Epojet

•

Epojet LV

•

Eporip

•

Mapecoat 
DW 25

•

Mapecoat I 24

•

Mapecoat I 
620 W

•

Mapecoat I 
650 WT
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Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.     Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności.

EN 1504-7

EN 1504-6

EN 1504-5

EN 1504-4

EN 1504-3

EN 1504-2

Ochrona zbrojenia 
przed korozją

Kotwienie stalowych 
prętów zbrojeniowych

Iniekcja betonu

Łączenie konstrukcyjne

Naprawy konstrukcyjne 
i niekonstrukcyjne

Systemy ochrony 
powierzchniowej betonu •

Planitop 540

•

Planitop  
Fast 330

•

Planitop Fine 
Finish

• (R2)

•

Planitop  
HDM

• (R2)

Planitop  
HDM Maxi

• (R4)

Planitop  
HPC Floor

• (R2)

•

Planitop  
Rasa & Ripara

• (R4)

•

Planitop  
Rasa & Ripara 

R4

•

Purtop 400 M

•

Purtop 1000

•

Triblock 
Finish

•

Triblock  
TMB

EN 1504-7

EN 1504-6

EN 1504-5

EN 1504-4

EN 1504-3

EN 1504-2

Ochrona zbrojenia 
przed korozją

Kotwienie stalowych 
prętów zbrojeniowych

Iniekcja betonu

Łączenie konstrukcyjne

Naprawy konstrukcyjne 
i niekonstrukcyjne

Systemy ochrony 
powierzchniowej betonu

• (R4)

Mapegrout 
SV T

• (R3)

Mapegrout 
T40

• (R4)

Mapegrout 
T60

• (R4)

Mapegrout 
Tissotropico

•

Mapelastic

•

Mapelastic 
Foundation

•

MapeWrap 21

•

MapeWrap 31

• (R2)

•

Monofinish

•

Planigrout 
300

•

Planigrout 
310

•

Planigrout 
350 Planiseal 88

•

Planitop 100

•

Planitop 200

•

Planitop 207

•

Planitop 210

•

Planitop 217

• (R3)

Planitop 400
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Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.     Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności.

EN 1504-7

EN 1504-6

EN 1504-5

EN 1504-4

EN 1504-3

EN 1504-2

Ochrona zbrojenia 
przed korozją

Kotwienie stalowych 
prętów zbrojeniowych

Iniekcja betonu

Łączenie konstrukcyjne

Naprawy konstrukcyjne 
i niekonstrukcyjne

Systemy ochrony 
powierzchniowej betonu •

Planitop 540

•

Planitop  
Fast 330

•

Planitop Fine 
Finish

• (R2)

•

Planitop  
HDM

• (R2)

Planitop  
HDM Maxi

• (R4)

Planitop  
HPC Floor

• (R2)

•

Planitop  
Rasa & Ripara

• (R4)

•

Planitop  
Rasa & Ripara 

R4

•

Purtop 400 M

•

Purtop 1000

•

Triblock 
Finish

•

Triblock  
TMB

EN 1504-7

EN 1504-6

EN 1504-5

EN 1504-4

EN 1504-3

EN 1504-2

Ochrona zbrojenia 
przed korozją

Kotwienie stalowych 
prętów zbrojeniowych

Iniekcja betonu

Łączenie konstrukcyjne

Naprawy konstrukcyjne 
i niekonstrukcyjne

Systemy ochrony 
powierzchniowej betonu

• (R4)

Mapegrout 
SV T

• (R3)

Mapegrout 
T40

• (R4)

Mapegrout 
T60

• (R4)

Mapegrout 
Tissotropico

•

Mapelastic

•

Mapelastic 
Foundation

•

MapeWrap 21

•

MapeWrap 31

• (R2)

•

Monofinish

•

Planigrout 
300

•

Planigrout 
310

•

Planigrout 
350 Planiseal 88

•

Planitop 100

•

Planitop 200

•

Planitop 207

•

Planitop 210

•

Planitop 217

• (R3)

Planitop 400
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MAPEI Polska Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice
tel. +48 32 775 44 50, fax +48 32 775 44 71

Biuro handlowe:
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02

Zakłady produkcyjne:
Gliwice i Barcin

www.mapei.pl     e-mail: info@mapei.pl




