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ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH - ŻELBETOWYCH
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1. Wstęp
1.1. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10
oraz z określeniami podanymi w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na konstrukcję.
Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio
przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich.
Impregnacja powierzchniowa – proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu środkami uszczelniającymi jego
pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe.
Punkt rosy – temperatura betonu, w której przy określonej temperaturze powietrza i wilgotności występuje kondesacja
pary wodnej w postaci rosy.
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
SSTWiORB i poleceniami Inżyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
– organizacji robót budowlanych;
– zabezpieczenia interesu osób trzecich;
– ochrony środowiska;
– warunków bezpieczeństwa pracy;
– zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
– warunków organizacji ruchu;
– zabezpieczenia chodników i jezdni
podano w DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”
1.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano
w DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
2.1. Ogólne wymagania dla materiałów
Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadać Aprobatę Techniczną.
Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien przedstawić
Inżynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału.
Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu można stosować tylko materiały o nieprzeterminowanej przydatności do
stosowania.
Powłokę z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań należy stosować dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
betonowych ustroju niosącego – płyty i gzymsy; dla pozostałych powierzchni należy stosować powłoki z minimalną
zdolnością pokrywania zarysowań.
Wykonana powłoka lub wyprawa powinna:
− redukować nasiąkliwość powierzchniową betonu: wskaźnik ograniczenia chłonności wody wg Procedury
IBDiM PB-TM-X5 powinien > 30%,
− redukować wchłanianie substancji szkodliwych,
− zwiększać odporność na mróz i mgłę solną: powłoka lub wyprawa po badaniu mrozoodporności (F150) wg
Procedury IBDiM PO-2 nie powinna wykazywać zmian ani uszkodzeń (brak rys, pęcherzy, pęknięć, złuszczeń
czy odspojenia),
− hamować dyfuzję CO2 (zabezpieczać otulinę zbrojenia przed karbonatyzacją): opór dyfuzyjny dla CO2 badany
wg procedury ITB LO-4 powinien > 50 m (badania nie wymaga się dla powierzchni zabezpieczanych
preparatami hydrofobowymi i impregnatami wypełniającymi pory),
− nie hamować dyfuzji pary wodnej („oddychanie betonu”): opór dyfuzji dla pary wodnej wg Procedury ITB
LO-4 powinien < 4 m. Dopuszcza się stosowanie ochrony powierzchniowej wykonanej za pomocą powłok,
bądź wypraw z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań stanowiących opór dla dyfuzji pary wodnej,
pod warunkiem zapewnienia możliwości odprowadzenia pary wodnej z betonu, tj. w szczególności poprzez
niewykonanie powłoki ze wszystkich stron elementu.
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2.2. Powłoki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań
Powłoki o grubości powyżej 0,3 mm, wykonane dyspersjami polimerowymi lub grubości ≥ 1,0 mm, wykonane
mieszankami cementowymi modyfikowanymi polimerami.
Wymagania dla powłoki:
• pokrywa rysy o rozwartości do 0,15 mm
• opór dyfuzji CO2:SDCO2≥ 50m słupa powietrza,
• opór dyfuzji H2O:SDCO2 ≤ 4 m słupa powietrza,
• wytrzymałość na odrywanie od podłoża:
wartość średnia
≥ 1,0 MPa,
wartość minimalna
≥ 0,6 MPa.
2.3. Powłoki z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań
Powłoki o grubości ≥ 1,0 mm, wykonane z barwnych elastycznych dyspersji wodnych.
Wymagania dla powłoki:
• pokrywa rysy o rozwartości od 0,15 mm do 0,3 mm
• opór dyfuzji CO2:SDCO2≥ 50m słupa powietrza,
• opór dyfuzji H2O:SDCO2 ≤ 4 m słupa powietrza,
• wytrzymałość na odrywanie od podłoża:
wartość średnia
≥ 1,3 MPa,
wartość minimalna
≥ 0,8 MPa.
2.4. Hydrofobizacja powierzchni
Jako materiały hydrofobowe można stosować:
- roztwory żywicy silikonowej w rozpuszczalniku organicznym bez dodatków lub z dodatkiem np. środka
grzybobójczego,
- roztwory żywic metylosilikonowych w rozpuszczalniku organicznym,
- emulsje wodne olejów silikonowych.
Preparaty hydrofobowe powinny:
- charakteryzować się niską lepkością i niewielkim napięciem powierzchniowym, dzięki czemu mogą głęboko
przenikać w pory betonu,
- nie tworzyć na zabezpieczanej powierzchni betonu powłoki,
- nie zmieniać wyglądu betonu,
- nie pokrywać zarysowań,
- tworzyć skuteczne zabezpieczenie betonu w warunkach działania wilgoci i środowisk gazowych o średnim stopniu
agresywności.
Preparaty te można nanosić na powierzchnie betonu o zapewnionym odpływie wody, w strefie rozpyleń mgły solnej oraz
jako hydrofobizację podłoża przy innych metodach ochrony powierzchniowej, m.in. na powierzchnie zewnętrzne i
spodnie belek podporęczowych i wsporników chodnikowych, ściany przyczółków wraz z niszami łożyskowymi, ściany
i spody ustrojów nośnych ściskanych (np. mosty łukowe) narażonych na oddziaływanie mgły solnej (np. pod
wiaduktami nad drogami) itp. Nie należy stosować tej metody zabezpieczenia na elementach zarysowanych.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM 00.00.00 “Wymagania ogólne”.
Sprzęt i narzędzia do prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnić ciągłość prac i
uzyskanie wymaganej jakości robót.
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie może powodować
obniżenia ich jakości. Przewóz składników chemicznych i materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu
powinien się odbywać w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Należy przestrzegać okresu składowania
podanego przez Producenta.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być wykonywane przez
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pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie tych prac przez instytuty
branżowe lub zakłady naukowe w wyższych uczelniach.
5.1. Przygotowanie podłoża
Wykonawca zobowiązany jest przygotować podłoże betonowe przez usunięcie niezwiązanych części betonu i
szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu, a także na trwałość połączenia nakładanych
materiałów z podłożem betonowym. Sposób oczyszczania należy dostosować do przewidywanych materiałów
naprawczych zgodnie z Kartami Technicznymi.
Wytrzymałość na odrywanie prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego jak podano w pkt. 2.3 i 2.4.
Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 50 m2 powierzchni
oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń 5 dla jednego obiektu.
Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania zgodnie z "Wytycznymi
stosowania" dla materiału powłoki, ale nie może być większa niż 4 % dla materiałów stosowanych na suche podłoże, a
dla materiałów stosowanych na mokre podłoże dopuszczalne jest matowo-wilgotne podłoże.
Temperatura podłoża betonowego i powietrza nie może być niższa niż +8oC (temperatura podłoża musi być wyższa
o 3o C od punktu rosy) i nie wyższa niż +25o C.
5.2. Wykonanie powłok
Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować mieszalnik wolnoobrotowy.
Materiał do pokrycia górnych powierzchni kap należy (jeśli tak wynika z zaleceń Producenta) wymieszać z suszonym
ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,4÷0,7mm w proporcjach 1:1, a następnie powłokę należy posypać piaskiem w
ilości 2,0 kg/m2.
Należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta odnośnie metod mieszania, nakładania i pielęgnowania powłok.
Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych wad.
Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy chronić tę
powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem oraz spadkiem temperatury
powietrza poniżej 5oC i przegrzaniem powyżej 25oC (chyba, że “Wytyczne stosowania” materiału mówią inaczej).
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń
pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą betonu należy do Wykonawcy.
5.3. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych pojemnikach i
składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +5oC i wyższych niż +25oC (chyba, że
Producent zaleca inaczej). Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz
rozpuszczalników powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych.
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może powodować skażenia
środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów roboczych nie wolno wylewać do
kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i poddać utylizacji.
Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w przypadku
materiałów nanoszonych metodą natryskową.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM 00.00.00 “Wymagania ogólne”.
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z wypełnianiem ubytków w betonie należy
do Wykonawcy. Do obowiązków Inżyniera należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi
w niniejszej Specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Zamawiający
może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z
tym związane obciążają Wykonawcę.
6.1. Kontrola materiałów
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne i atesty materiałów.
Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz
właściwego przechowywania materiałów.
6.2. Kontrola przygotowania podłoża
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża.
Wytrzymałość na odrywanie prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego powinna wynosić dla konstrukcji nowo
zbudowanych obiektów: wartość minimalna 1,5 MPa.
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6.3. Kontrola wykonanych robót
Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań:
− wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną "pull off", przy średnicy krążka
próbnego φ 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m2 , przy min. 5 oznaczeniach wg PN-B-01814),
− grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą "pull off".
Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w pkt.2.
Powierzchnię wykonanej powłoki należy ocenić wzrokowo, powinna ona mieć jednolitą barwę i połysk na całej
powierzchni, nie może mieć ubytków, zmięknień, zacieków, zmarszczeń, rys, pęknięć, pęcherzy, odspojeń.
6.4. Sprawdzenie powierzchni hydrofobizowanych
Sprawdzenie skuteczności impregnacji za pomocą impregnatów hydrofobowych należy przeprowadzić przez oględziny
wizualne stanu wykonanej powłoki oraz zachowania się wody na jej powierzchni poziomej, jak podano poniżej.
Na każdych 10 m2 zabezpieczanej poziomej powierzchni należy wykonać test sprawdzający skuteczność wykonania
impregnacji. Test sprawdzający polega na rozlaniu na wybranej powierzchni niewielkiej ilości wody.
Miejsce to należy zabezpieczyć przed parowaniem wody np. za pomocą naczynia szklanego. Ocenę skuteczności
impregnacji przedstawiono w tablicy.
Tablica. Ocena skuteczności impregnacji za pomocą impregnatów
Lp.
Ocena
Sposób kontroli
skuteczności
impregnacji
1 Bardzo dobra
krople wody nie wsiąkają w podłoże betonowe ponad dobę
2

Dobra

krople wody* nie wsiąkają w podłoże betonowe co najmniej 2 h

3

Słaba

krople wsiąkają* w podłoże po 1 h

*) zabezpieczone przed parowaniem naczyniem szklanym
7. Obmiar robót
Nie dotyczy.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
Odbiorowi podlegają:
− roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu,
− roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy).
Podstawą odbioru robót ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy wykonania
robót określonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganiami zawartymi w SSTWiORB oraz
wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót.
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia wszystkich
robót związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spełnienia wymagań określonych w
Dokumentacji Projektowej, SSTWiORB oraz innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”.
10. Przepisy związane
PN-B-01814
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania
przyczepności powłok ochronnych.
„Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych”, IBDiM.
“Instrukcje stosowania materiałów”
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