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Drodzy Czytelnicy!

W związku z długą tradycją wydawanego co roku biuletynu firmowego 

w Niemczech, zdecydowaliśmy się również w Polsce użyć tak dobrego na-

rzędzia służącego do komunikacji i przy jego pomocy podzielić się informa-

cjami z życia naszej firmy, zarówno z naszymi współpracownikami, partne-

rami jak i zainteresowanymi stronami.

Chcemy Państwu przekazać jako pierwszym najświeższe informacje na te-

mat aktualnych wydarzeń, nowo wdrożonych produktów oraz systemów fir-

my SCHOMBURG POLSKA.

Zatem trzymacie oto Państwo w ręku pierwsze polskie wydanie magazynu 

branżowego naszej firmy. 

Teraz jest na to odpowiedni czas – gdyż następny rok jest rokiem szczegól-

nym dla Firmy SCHOMBURG, albowiem w styczniu 2017 roku firma matka 

SCHOMBURG GmbH & Co. KG obchodzi swoje 80-lecie. 

Te 80 lat przyczyniło się do wypracowania tak ważnych pojęć jak – TRADYCJA, KOMPETENCJA, JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃ-

STWO, ROZWÓJ i LUDZIE. Wartości te inspirują zarówno naszych pracowników jak i osoby współpracujące z firmą.

Duże znaczenie ma także nasze 25-lecie w Polsce. Ćwierćwiecze będziemy obchodzić wspólnie w grudniu 2017 roku. Firma 

SCHOMBURG POLSKA została założona przed 24 laty przez Alberta Schomburg jako pierwsza wschodnioeuropejska spół-

ka córka grupy SCHOMBURG i od tego pamiętnego czasu nieprzerwanie rozwija się, z czego jesteśmy bardzo dumni.  Jeste-

śmy rozpoznawalni na polskim rynku już od dawna, nazwy takie jak SCHOMBURG, RETHMEIER, AQUAFIN®, COMBIDIC®, 

COMBIFLEX®, THERMOPAL®, INDUCRET®, INDUFLOOR, GEPOTECH® w kręgu specjalistów z branży wykonawczej oraz 

projektantów praktycznie nie potrzebują już dziś reklamy. Sama jakość oraz wydajność naszych rozwiązań systemowych, jak 

również nasze doradztwo techniczne, a z tym związana nasza kompetencja, są w dalszym ciągu bardzo cenione.

O tą wartość rozpoznawalności troszczą się przede wszystkim nasi pracownicy. Nasz obecny zespół składa się z trzech po-

koleń. Oprócz doświadczonych kolegów, którzy pozostali wierni od momentu powstania firmy SCHOMBURG POLSKA, są też 

tacy, którzy świętują swoje 25 urodziny wspólnie z firmą.

Współpracujące ze sobą pokolenia zapewniają stały transfer wiedzy oraz zdobywane latami doświadczenie, dzięki czemu 

tradycja przedsiębiorstwa jest nieustannie podtrzymywana.

W tym roku, nadszedł czas na to, aby wspólnie, wraz ze wzmocnionym zespołem, jak również z nowymi produktami oraz 

nową strategią firmy rozpocząć nową erę firmy SCHOMBURG POLSKA.

Państwa natomiast chcemy przekonać do współpracy z nami, ponieważ jesteśmy pewni, że oprócz bogatego doświadczenia 

proponujemy Państwu wiele skutecznych rozwiązań.

Cenimy naszych współpracowników, którzy swoim nakładem pracy przyczynili się i nadal przyczyniają się do sukcesu firmy. 

Doceniamy również wszystkich tych, dla których SCHOMBURG POLSKA jest ważnym partnerem jak również tych, u których 

zaufanie musieliśmy sobie wypracować. 

Tylko ze zdobytym doświadczeniem oraz z ludźmi, którzy nas aktywnie wspierają, jesteśmy na dobrej drodze do sukcesu.

Czytajcie nasz biuletyn, odwiedzajcie naszą nową stronę WWW. Zachęcamy także Państwa do wizyty w siedzibie naszej firmy 

w Kutnie. Znajdziecie tu Państwo bowiem kompetentnego partnera oraz doradcę, który będzie służył radą i pomocą. Nasi 

Przedstawiciele są także osiągalni w terenie, aby służyć swoją wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami.

My będziemy usatysfakcjonowani Państwa zaufaniem! 

 andrej tschalenko

menadżer regionalny
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 SchomBurg polSka paSjonatą chemii Budowlanej

chemia budowlana – ogólne ujęcie
w świetle oferty SchomBurg

Budownictwo na przestrzeni wieków rozwijało się w spo-

sób przewidywalny,proporcjonalnie w stosunku do roz-

woju społeczeństw. ogólne zasady budowania były 

przekazywane z pokolenia na pokolenie, jednak każda następ-

na generacja wzbogacała „arsenał” materiałów budowlanych 

o nowości ze swojej epoki. Gwałtowny rozwój nastąpił jednak 

w ostatnim stuleciu.

Współczesne budownictwo dysponuje bogatym asortymentem 

produktów szeroko rozumianych jako chemia budowlana. In-

żynier budownictwa ma do dyspozycji materiały, które jeszcze 

30 lat temu nie były dostępne. W skład chemii budowlanej wcho-

dzi mnóstwo produktów dostarczanych na rynek przez liczną 

grupę producentów, których nie sposób wymienić w tym artyku-

le nawet z nazwy. autor przedstawi jedynie w zarysie jednego 

z czołowych producentów chemii budowlanej,obecnego na kra-

jowym rynku od blisko 25  lat – firmę ScHomBUrG polSka 

Sp. z o.o., która służy swoim klientom doradztwem technicznym 

oraz bogatą ofertą produktów do prowadzenia prac:

•	renowacyjnych na obiektach zabytkowych (rodzina pro-

duktów: tHermopal®-Sp, tHermopal®-Gp11, tHermo-

pal®-Sr24, tHermopal®-Sr44, tHermopal®-Ultra, 

tHermopal®-FS33);

•	hydroizolacyjnych wszelkiego rodzaju elementów (produkty 

aQUaFIn®-2k, aQUaFIn®-2k/m lub aQUaFIn®-rS300 

oraz comBIdIc®-1k, comBIdIc®-2k, comBIFleX®-dS, 

comBIFleX®-dS, comBIFleX®-el, comBIFleX®-c2/S, 

comBIFleX®-c2/p);

•	wykonawczych w zakresie posadzek przemysłowych (pełna 

gama produktów z rodziny IndUFloor);

•	ochrony i naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych – 

produkty linii IndUcret®;

•	z zakresu technologii betonu (prefabrykacja lekka i ciężka, 

produkcja betonu towarowego – ScHomBUrG retHmeIer).

odpowiedzialni producenci chemii budowlanej prowadzą prace 

rozwojowe mające na celu udoskonalenie swoich produktów tak, 

aby w pełni zaspokajały potrzeby klientów, którzy są szczególnie 

wymagający. podobnie działa firma ScHomBUrG – w swoim 

laboratorium badawczo-rozwojowym w detmold nieustannie pro-

wadzi prace w celu udoskonalenia obecnych produktów, a tak-

że opracowania i wdrożenia na rynek nowych, innowacyjnych 

rozwiązań gwarantujących utrzymanie 

pozycji lidera wśród producentów chemii 

budowlanej. podobne działania podej-

mowane są w centrum kompetencyjnym 

technologii betonu w kutnie (siedziba spółki ScHomBUrG pol-

Ska).Flagowe produkty w ofercie ScHomBUrG to hydroizola-

cje z rodziny aQUaFIn® (aQUaFIn®-2k, aQUaFIn® -2k/ m 

lub aQUaFIn®-rS300). Są to elastyczne,mineralne, bezszwowe 

zaprawy do wykonywania szczelnych powłok wewnątrz i na ze-

wnątrz. dzięki optymalnemu składowi chemicznemu, a także od-

powiedniemu doborowi stosu kruszyw i pozostałych składników, 

charakteryzują się one zdolnością do mostkowania rys, zacho-

wują szczelność przy ciśnieniu do 7 barów, pracując w grubości 

2 mm oraz są dyfuzyjne, co pozwala stosować je na wilgotne 

i nie sezonowane podłoża.

W rodzinie aQUaFIn® można także znaleźć produkty do od-

twarzania przepony poziomej metodą iniekcji – krzemianowy 

preparat aQUaFIn®-F oraz krem iniekcyjny aQUaFIn®-i380, 

od lat z powodzeniem stosowane podczas prowadzenia prac 

renowacyjnych. nie sposób pominąć w tym miejscu produktu 

aQUaFIn®-Ic. jest to jednokomponentowa mineralna zaprawa 

uszczelniająca do stosowania na starych i nowych powierzch-

niach betonowych. Izolacja jest skuteczna w przypadku występo-

wania parcia dodatniego i ujemnego.

oferta firmy ScHomBUrG obejmuje również bitumiczne ma-

teriały do prowadzenia prac uszczelniających przeciwwilgocio-

wych lub przeciwwodnych: comBIdIc®-1k, comBIdIc®-2k, 

comBIFleX®-dS, comBIFleX®-dS, comBIFleX®-el, com-

BIFleX®-c2/S, comBIFleX®-c2/p. Wszystkie te produkty opar-

te są na materiałach bitumicznych, wspieranych odpowiednimi 

dodatkami chemicznymi oraz wypełniaczami, które w efekcie 

końcowym dają produkt do prowadzania prac uszczelniających 

w strefach podziemnych.

naturalnie jest to tylko niewielki wycinek z oferty czołowego pro-

ducenta chemii budowlanej, jakim jest firma ScHomBUrG, ale 

przedstawia mnogość produktów, jakie inżynier budownictwa 

ma obecnie do dyspozycji, aby podołać realizacji współcześnie 

wznoszonych obiektów.

mgr	inż.	Rudolf	Juszczyk

doradca techniczny ScHomBUrG polSka Sp. z o.o.

„Inżynier	Budownictwa”	
wyd. nr. 7/8 2016
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SchomBurg w renowacji Starego Budownictwa

Spółka ScHomBUrG polSka, 3 kwietnia 2016 roku, 

sponsorowała kolację podczas Wieczoru Wyszeh-

radzkiego. poprzedzał on rozpoczęcie obrad XV już 

europejskiego kongresu Informacji renowacyjnej ekIr2016.

podczas tego wydarzenia miała miejsce prezentacja doty-

cząca fragmentu oferty produktowej ScHomBUrG, dedy-

kowanego konstrukcjom murowanym, w tym renowacjom 

obiektów zabytkowych. prelekcję wygłosił dr inż. krzysztof 

pogan, który od 1 kwietnia jest dyrektorem Zarządzającym 

w Spółce ScHomBUrG polSka.

krzysztof pogan to menadżer z praktyczną wiedzą o rynku 

chemii budowlanej w polsce, z wieloletnim doświadczeniem 

w zarządzaniu zespołami handlowymi, opracowywaniu bu-

dżetu sprzedaży i systemu motywacji pracowników, tworzeniu 

i wdrażaniu strategii sprzedaży, zarządzaniu produktami i pro-

cesami, negocjowaniu kontraktów handlowych; doktor nauk 

technicznych (specjalność: inżynieria materiałowa), specjalista 

w dziedzinie materiałów budowlanych i technologii betonu.

o swoich zadaniach w nowej Firmie mówi: „moim celem jest 

odświeżenie wizerunku Spółki ScHomBUrG polSka i po-

głębienie zaufania do produktów i technologii oferowanych

przez ScHomBUrG. do tego potrzebni są ludzie, którzy 

zajmują się doradztwem technicznym i propagowaniem na-

szych rozwiązań. W 25-letniej historii w polsce szczycimy 

się osobami, które pracują w Firmie od początku. Z przy-

jemnością przypomnę, że w marcu tego roku pani krystyna 

Styrczula została odznaczona przez prezydenta rp Złotym 

krzyżem Zasługi za szczególne osiągnięcia w ratowaniu 

zabytków dziedzictwa narodowego. chcę budować przy-

szłość Firmy, z jednej strony, na doświadczeniu takich wła-

śnie osób, z drugiej chcę sięgać także po ludzi nowych aby 

razem budować zespół w pełni zaangażowany, odpowia-

dający na potrzeby klientów i rynku. przed nami nowy se-

zon, nowe otwarcie, nowa jakość!”

reklama Schomburg_maj16_renowacja obiektow2_krzywe.indd   1 2016-05-12   10:20:43

prezentacja dr. k. pogana 
– dyrektora zarządzającego SchomBurg polSka Sp. z o.o.

podczas wieczoru wyszehradzkiego – XV ekir 2016

„Renowacje	i	Zabytki”
wyd. nr. 2/2016
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na dzień dzisiejszy wytyczne Wta stanowią prze-

wodnik w dziedzinie renowacji. Instrukcja Wta 

nr  4404 (mauerwerksinjektion gegen kapillare 

Feuchtigkeit: Iniekcja murów przeciw wilgoci kapilarnej) wy-

raźnie nawiązuje do parametru zwanego stopniem nasyce-

nia wilgocią, odwołując się do Wta (merkblatt: instrukcja nr. 

41102 messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen: 

pomiar wilgotności mineralnych materiałów budowlanych). 

Badanie wilgotności oraz jego wynik ma wpływ na użycie 

odpowiedniego produktu i techniki wbudowania. ten pa-

rametr, jakim jest wilgotność, jest bazą dotyczącą badania 

skuteczności preparatów do iniekcji przegród budowlanych 

o zróżnicowanym stopniu zawilgocenia. następnie jego 

oznaczenie jest podstawą do wybrania odpowiedniego pre-

paratu iniekcyjnego oraz obszaru jego zastosowania, tech-

niki i późniejszej kontroli. nie wolno też pomijać ważnego 

aspektu, jakim jest rodzaj budulca użyty w konstrukcji. 

ewolucja w technologii i idącej za nią technice wykonywania 

wtórnych izolacji poziomych doprowadziła do tego, że dziś 

techniki iniekcji grawitacyjnej wypierane są na rzecz iniekcji 

niskociśnieniowych. technika w postaci pomp iniekcyjnych 

w istotny sposób poprawia jakość wykonanej przepony. nie 

wolno też pominąć ważnego aspektu, jakim jest właściwie 

dobrana (do danego obiektu) technologia, gdzie urządze-

nia w postaci pomp iniekcyjnych i urządzeń towarzyszących 

w rękach fachowców odgrywają istotną rolę w sukcesie przy 

renowacji obiektów. 

Iniekcja	grawitacyjna	

przy zastosowaniu techniki związanej z iniekcją grawitacyj-

ną penetracja preparatu w strukturę przegrody budowla-

nej następuje na skutek działania siły ciężkości (grawitacji) 

i chłonności kapilarnej muru. podstawowym ograniczeniem 

jest zatem stopień kapilarnego przesiąknięcia wilgocią muru. 

Zgodnie z wytycznymi Wta iniekcja grawitacyjna może być 

stosowana tylko dla murów o stopniu przesiąknięcia wilgocią 

nieprzekraczającym 60% (dla muru ceglanego odpowiada 

to wilgotności masowej rzędu 10–12%). W dalszej perspek-

tywie wiąże się z to dużymi nakładami w zakresie czasu przy-

gotowania do iniekcji i samego procesu. otwory pod iniekcję 

grawitacyjną powinny mieć średnicę w zakresie 20÷30 mm 

i rozstaw osiowy 10–12,5 cm, a kąt nachylenia nie mniejszy 

niż 30–45°. otwór iniekcyjny powinien przecinać przynaj-

mniej jedną spoinę wsporczą, w przypadku grubszych mu-

rów – przynajmniej dwie poziome spoiny. odległość między 

końcem otworu a krawędzią ściany (w rzucie poziomym) 

powinna wynosić 5–8 cm. W konstrukcjach murowych, któ-

rych grubość przekracza 60 cm iniekcję grawitacyjną należy 

wykonywać dwustronnie. dodatkowym zaleceniem jest, aby 

otwory z przeciwległych powierzchni ściany były przesunięte 

o połowę rozstawu. Głębokość nawiertu powinna wynosić 

ok.  2/3 grubości ściany. przedstawione uwarunkowania 

mogą być w wielu przypadkach trudne lub nawet wręcz 

niemożliwe do wykonania. czas iniekcji trawa nie krócej niż 

24÷48 godz. w celu osiągnięcia dostatecznego wysycenia 

konstrukcji murowej. procesu nie należy przerywać i powi-

nien być prowadzony w sposób ciągły. Wymagana jest 

ciągła kontrola poziomu płynu w pojemnikach i sukcesywne 

uzupełnianie. 

ogólnie przyjęto, iż iniekcję grawitacyjną toleruje się 

w konstrukcjach murowych, których grubość nie przekracza 

300 mm i wilgotność objętościowa nie przekracza 60% (dla 

muru ceglanego odpowiada to wilgotności masowej rzędu 

10–12%). 

Iniekcja	ciśnieniowa	

Iniekcja ciśnieniowa to obecnie podstawowy sposób wy-

konywania przepon poziomych. może być wykonywany 

dziedzina, jaką jest renowacja obiektów, w tym obiektów zabytkowych, nie jest objęta 
mandatem w zakresie przypisanych jej wyrobów i procedur. Brak zharmonizowanych norm 
zastępują i szczegółowo opisują wytyczne wta (od niem. wissenschaftlich-technische ar-
beitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und denkmalpflege: naukowo-techniczny zespół 
roboczy ds. zachowania Budowli i konserwacji zabytków).

wykonanie wtórnej izolacji poziomej przegrody 
budowlanej a dobór sposobu iniekcji

„Renowacje	i	Zabytki”
wyd. nr. 3/2016
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SchomBurg w renowacji Starego Budownictwa

w murach mokrych o stopniu przesiąknięcia wilgocią 95%±5 

(wybrane produkty iniekcyjne np. aQUaFIn®-F firmy Schom-

burg). otwory zaleca się wykonywać pod niewielkim kątem. 

jest to tylko związane z wypełnianiem otworu po iniekcji 

suspensją cementową aSocret-Bm o konsystencji płynnej 

i ograniczenie wypływania z otworu. Iniekcja niskociśnie-

niowa, bo wartości ciśnienia nie przekraczają 10 bar, nie 

tylko ułatwia, ale znacznie przyspiesza proces wysycania 

konstrukcji murowej. otwory wierci się w rozstawie osiowym 

co 10÷12,5 cm, pod kątem ok. 30°. przykładowy rysunek 

poglądowy obrazuje podstawowe cechy w zakresie roz-

mieszczenia otworów iniekcyjnych. Z uwagi na dużą do-

stępność różnego rodzaju pakerów iniekcyjnych należy do 

nich dopasować średnicę otworu i rodzaj wiertła. dużą po-

pularnością cieszą się pakery wielokrotnego użycia Ø 18. 

przy odpowiedniej pielęgnacji mogą być użyte średnio do 

ok.  400÷500 otworów. Istnieje możliwość konfigurowania 

pompy w pakery stalowe, wielokrotnego użycia Ø 18 mm 

lub pakery Ø 12, Ø 13 i końcówkę zatrzaskową. 

Zasady	przy	iniekcji	z	użyciem	pakerów	Ø	18	

Główny otwór iniekcyjny wykonać wiertłami od Ø 10 do 

Ø  16 mm, a jedyne wiertłem Ø 20 rozwiercić istniejący 

otwór na głębokość ok. 60 mm celem swobodnego montażu 

pakera stalowego Ø 18 mm. obrazuje to poniższe zdjęcie. 

proces iniekcji powinien przebiegać przy jednostajnym ci-

śnieniu nieprzekraczającym 10 barów (zazwyczaj 3–5 ba-

rów – iniekcja niskociśnieniowa), do momentu pełnego nasy-

cenia konstrukcji w obrębie wykonanych otworów. Wartość 

ciśnienia powinna być dobierana indywidualnie dla danej 

konstrukcji, nie powodując jej uszkodzeń. powinno się rów-

nież przestrzegać zasady, aby aplikowane ciśnienie było nie 

większe niż 1/3 wytrzymałości na ściskanie najsłabszego 

elementu muru. W tym celu wykorzystuje się manometry, bę-

dące na wyposażeniu pompy. dzięki wyposażeniu pompy 

w manometry oraz zbiornik płynu iniekcyjnego o pojemności 

ok. 15 kg możemy bardzo precyzyjne dozować i kontrolo-

wać zużycie preparatu iniekcyjnego, jakim jest aQUaFIn®-F. 

W trakcie iniekcji należy kontrolować, aby nie dochodziło do 

pompa do iniekcji
niskociśnieniowej.

zamontowane pakery iniekcyjne Ø 18 m
w konstrukcji ściany.
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niekontrolowanego wypływu preparatu iniekcyjnego poza 

obszar muru przez rysy, spoinę lub pustki. 

jeśli taka sytuacja występuje (po wykonaniu próbnego 

procesu iniekcji), trzeba wykonać wstępne wypełnienie rys 

i pustek zaprawą o dużej płynności aSocret-Bm. dodat-

kowo pas o szerokości ok. 600 mm w obrębie wykonanych 

otworów należy uszczelnić zaprawą mineralną aQUaFIn®-

-1k. średnia wartość zużycia preparatu iniekcyjnego, jakim jest 

aQUaFIn®-F, wynosi ok. 15 kg/m2 przekroju muru. praktycz-

na wartość zużycia może odbiegać od podanego i jest spo-

wodowana porowatością materiału konstrukcyjnego. W celu 

podania przybliżonych wartości zużycia zaleca się wykona-

nie pola referencyjnego. 

kolejnym urządzeniem wspomagającym proces renowacji 

jest pompa pneumatyczna z lancą stalową do aplikacji kre-

mów iniekcyjnych oraz zaczynów cementowych. 

dzięki temu urządzeniu można wypełnić pustki, kawerny 

pompy do iniekcji ciśnieniowej 
– umożliwiają równoległe iniektowanie wielu otworów.

oraz otwory po wykonanej iniekcji stosując zaczyn cemen-

towy aSocret-Bm. Urządzenie nadaje się do podawania 

kremu iniekcyjnego aQUaFIn®-i380 w celu wytworzenia 

przepony poziomej. Urządzenie wymaga zasilania z kom-

presora o wydajności co najmniej 200 l/min. ciśnienie ro-

bocze 1–3 bar. 

Urządzenie wyposażone jest w manometr oraz reduktor ci-

śnienia, którym można regulować ciśnienie robocze w zbior-

niku. Urządzenie wyposażone jest w zawór bezpieczeństwa, 

który otwiera się powyżej 3,5 bar. 

na podstawie przedstawionego zarysu technologii prac in-

iekcyjnych z wykorzystaniem iniekcji grawitacyjnej i iniekcji 

ciśnieniowej pokazujemy, iż postęp w technice aplikacji z wy-

korzystaniem pomp ciśnieniowych nie jest przyszłością ale 

teraźniejszością w renowacji obiektów. ▮

opracował: Krzysztof	Knop	

doradca techniczny ScHomBUrG polSka Sp. z o.o.
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SchomBurg w renowacji Starego Budownictwa

a)

b)

c)

przepona pozioma

poziom terenu

tynk renowacyjny WTA

poziom terenu

tynk renowacyjny WTA

warstwy posadzki

przepona pozioma

izolacja zewnętrzna

poziom terenu

tynk renowacyjny
lub porowaty

warstwy posadzki

przepona pozioma

tynk renowacyjny WTA

izolacja wannowa

tynk renowacyjny WTA

przykładowe schematy wykonania przepony
poziomej konstrukcji murowej.



11

oczekiwania rynku są inspiracją do tworzenia nowych produktów.

W firmie Schomburg nowości pojawiają się sukcesywnie i oznaczo-

ne są logo toptec. nowość obliguje nie tylko do osiągnięcia inno-

wacyjnych właściwości produktu ale również cech, które umożliwia-

ją szeroki zakres stosowania. pojawia się tu istotna cecha jaką jest 

uniwersalność. tę zaletę cenią wykonawcy mając jeden produkt do 

wielu obszarów. dzięki specyficznym właściwościom odnośnie re-

aktywnego procesu wiązania zaprawa aSocret-m30 może być 

stosowana w obszarach o dużej wilgotności powietrza i w niskiej 

temperaturze (patrz instruk-

cja techniczna produktu). 

odporność na siarczany 

jest dodatkową zaletą, aby 

produkt znalazł zastosowa-

nie w rewitalizacji obiektów 

zabytkowych oraz remon-

tach powierzchni o dużym 

zawilgoceniu i koncentracji soli w konstrukcji. 

pozostałe właściwości zaprawy jak możliwość 

stosowania zarówno wewnątrz i na zewnątrz, 

kompensacja skurczu, krótki czas wiązania, 

zakres aplikowanej grubości od 3 do 30 mm, 

duża plastyczność oraz szybki czas obróbki 

umożliwiają zastosowanie w następujących 

obszarach:

•	naprawa i uzupełnianie spoin konstrukcji murowych,

•	uzupełnianie ubytków i egalizację nierówności,

•	zapewnienie wodoszczelności konstrukcji przy grubości wypra-

wy > 10 mm,

•	wykonywanie faset w połączeniu z izolacjami bitumicznymi 

comBIdIc® i comBIFleX®,

•	naprawę krawędzi, powierzchni sufitowych,

•	wyprawy tynkarskie przy instalacji futryn, ościeżnic, przejść insta-

lacyjnych itp. ▮

nowość – uniwersalna zaprawa naprawcza 
aSocret-m30

AQUAFIN®-RS300

Opis	produktu

Bezrozpuszczalnikowa, szybka hybrydowa zaprawa uszczelniają-

ca do bezszwowej i bezspoinowej izolacji budowli i uszczelniania 

w zespoleniu z płytkami ceramicznymi i płytami. 

do stosowania na wszystkich nośnych, wystę-

pujących w budownictwie podłożach. nadaje 

się do zastosowań krytycznych, jak np.  przy 

dużej wilgotności powietrza, w niskich tempera-

turach itp., zapewniając bezpieczną aplikację 

i eliminując długotrwałe przestoje.

Cechy	szczególne

Zaprawa wysokoelastyczna, mostkująca rysy, wiążąca hydraulicz-

nie i samosieciująca. Bardzo nieznaczna strata podczas suszenia. 

już po 3 godzinach wykazuje odporność na deszcz, może być pod-

dawana obciążeniu ruchem pieszym i dalszej obróbce. Zaprawa 

dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV, starzenie oraz 

na działanie ciśnienia. Łatwa i plastyczna w obróbce – może być 

nanoszona pędzlem, pacą lub natryskiwana odpowiednim urzą-

dzeniem. Gęstość: ok. 1,27 g/cm3. czas obrabialności: ok. 45 mi-

nut. temperatura podłoża/aplikacji: +5°c do +30°c. ▮

rys. Szybka hydroizolacja mineralna;
1 – płyta konstrukcyjna,
2 – warstwa spadkowa inducret® BiS 0/2  

oraz inducret® BiS5/40,
3 – taśmy uszczelniające aSo®-dichtband 2000S,
4 – izolacja mineralna aQuaFin® rS300,
5– zaprawa klejowa uniFiX®-2k/6, monoFleX-FB,
6 – zaprawa do spoinowania hF 05 BrillantFuge

„Renowacje	i	Zabytki”
wyd. nr. 3/2016

„Izolacje”
wyd. nr. 9/2016

opracował: Krzysztof	Knop	

doradca techniczny ScHomBUrG polSka Sp. z o.o.

rys. SchomBurg polSka
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SchomBurg w SyStemowych rozwiązaniach BaSenowych

Szukając technologii w zakresie budowy basenów na 

rynku chemii budowlanej, nie sposób pominąć czo-

łowego i doświadczonego producenta, jakim jest 

Schomburg – firma obecna w polsce od ponad 23 lat.

technologie opracowane i sprawdzone przez lata pozwala-

ją na przeprowadzenie całego procesu związanego z pra-

cami wykończeniowymi na nieckach basenowych na najwyż-

szym poziomie, gwarantującym niezawodność rozwiązań.

Warto zwrócić uwagę, że większość firm produkujących che-

mię budowlaną dysponuje technologiami pozwalającymi na 

prowadzenie prac dopiero na etapie po wykonaniu żelbeto-

wej niecki basenowej. jeden z niewielu wyjątków stanowi firma 

Schomburg, w ofercie której zarówno projektanci, jak i wyko-

nawcy już na etapie projektowania oraz bezpośredniego wy-

konawstwa mają do dyspozycji domieszki i dodatki do betonu, 

taśmy bentonitowe lub elastomery – aQUaFIn® cj3, cj4, cj6, 

które znajdą zastosowanie w newralgicznych miejscach kon-

strukcji żelbetowej. ponadto uzupełnienie oferty stanowi pełna 

gama środków iniekcyjnych, mogących znaleźć zastosowanie 

w przypadku ewentualnych nieciągłości betonu w wykonanej 

niecce basenowej. równie istotny jest fakt, że firma dysponuje 

laboratorium Betonu oraz doskonałą kadrą techniczną, która 

służy wiedzą techniczną na każdym etapie, począwszy od pro-

jektu, a skończywszy na realizacji.

Konstrukcja,	 naprawy,	 przygotowanie	 do	 dal-

szych	etapów	prac

pomimo mnogości rozwiązań na rynku nieckę basenu z regu-

ły stanowi konstrukcja żelbetowa, wybierana ze względu na 

relatywną łatwość wykonania, stosunkowo niską cenę, a tak-

że dowolność w kształtowaniu formy. Żelbetowa niecka ba-

senowa może mieć kształty bardzo skomplikowane (fot. 1) 

lub tradycyjne, proste do wykonania w formie płaszczyzn.

na kształt niecki ma wpływ wiele czynników, takich jak prze-

znaczenie obiektu, jego rozmiary, zastosowanie atrakcji, 

np. biczy wodnych, oświetlenie itp.

niezależnie od wizji projektanta co do przyszłego wyglądu 

oraz cech użytkowych basenu w ofercie firmy Schomburg 

znajduje się kompletne systemowe rozwiązanie dotyczące 

materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac wykoń-

czeniowych w obiektach basenowych, zarówno małych, jak 

i dużych, tradycyjnych basenów rekreacyjnych, basenów 

z wodami solankowymi lub geotermalnymi.

ponadto niezależnie od projektowanych okładzin (tradycyj-

na okładzina basenowa czy drobno elementowa mozaika) 

firma może zaproponować system mineralny lub chemood-

porny, dający możliwość przeprowadzenia prac okładzi-

nowych zarówno w przypadku basenów o bardzo skom-

plikowanych kształtach, jak i dużych obiektów o relatywnie 

prostych kształtach.

Zaprawy	naprawcze	(system	PCC)

już na etapie prac żelbetowych (chwilę po zdjęciu szalun-

ków) może się okazać, że pojawiły się pewne nieciągłości 

betonu na skutek czy to błędów przy betonowaniu, czy też 

nieodpowiedniego zawibrowania (fot. 2). mając na uwadze 

obciążenia, jakim będzie musiała w późniejszym czasie spro-

stać niecka basenowa, niedopuszczalne jest uzupełnienie 

powstałych ubytków lub niedociągnięć zwykłymi zaprawa-

mi. W takich przypadkach zalecane jest zastosowanie syste-

mowych zapraw pcc przeznaczonych do napraw żelbetów.

Wykonawca stojący przed takim problemem w ofercie firmy 

Schomburg znajdzie system materiałów z linii IndUcret®. 

Są to mineralne zaprawy zgodne z normą pn-en 1504-3, 

stanowiące trzon systemu pcc do napraw konstrukcji żelbe-

towych.

natomiast w przypadku, gdy nie są wymagane naprawy 

konstrukcyjne, najpewniej zajdzie konieczność przeprowa-

dzenia reprofilacji podłoża w celu uzyskania odpowiednich 

wymiarów obiektu, przygotowania podłoża pod powłoki 

uszczelniające oraz na późniejszych etapach prac roboty 

okładzinowe.

Systemowe rozwiązania prac wykończeniowych 
w basenach i obiektach rekreacyjnych

technologia basenowa Schomburg

różnorodność kształtów basenów

1 1a

„Pływalnie	i	Baseny”	
wyd. nr. 23 2/2016
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prace reprofilacyjne mogą być wykonywane na ścianach 

przy pomocy tynków cementowych o wytrzymałości na ści-

skanie ok. 10–15 n/mm2, a na płytach dennych z zastoso-

waniem jastrychów cementowych związanych z podłożem 

scharakteryzowane jako ct c25-F4. jednak przeprowadze-

nie prac przy pomocy ww. środków wiąże się z konieczno-

ścią ich odpowiedniego wysezonowania, na co w obecnych 

czasach nie zawsze można sobie pozwolić.

I tu także przychodzi z pomocą firma Schomburg z komplet-

nym rozwiązaniem, dającym możliwość przeprowadzenia 

prac reprofilacyjnych w bardzo krótkim czasie.

na ściany zalecane jest (po odpowiednim przygotowaniu 

powierzchni) zastosowanie układu dwóch produktów jako 

warstwa sczepna IndUcret®-BIS-0/2, natomiast jako pro-

dukt roboczy, wyrównujący – jeden ze składników systemu 

pcc – IndUcret®-BIS-5/40. Bardzo prosta (fot. 3), wręcz 

intuicyjna aplikacja powoduje uzyskanie doskonałych przy-

czepności warstw reprofilacyjnych do ścian niecki baseno-

wej. ponadto w przypadku gdy zajdzie konieczność wyko-

nania prac reprofilacyjnych w grubościach powyżej 40 mm, 

doskonałe efekty daje nakładanie dwukrotne w celu uzyska-

nia oczekiwanych kształtów.

Próba	wodna

prawidłowe wykonanie żelbetowej niecki basenowej niesie za 

sobą dużą odpowiedzialność, ponieważ musi to być konstruk-

cja zapewniająca bezpieczeństwo użytkownikom, których jed-

nocześnie w obiekcie będzie bardzo wielu. Wykonanie prac 

żelbetowych wymaga od wykonawcy profesjonalizmu i do-

kładności. niemniej jednak nie jest możliwe wykonanie tych 

prac w sposób wykluczający konieczność przeprowadzenia 

dalszych procesów wykończeniowych oraz gwarantujący 

różnorodność kształtów basenów

nieciągłość betonu, odkryte zbrojenie

reprofilacja ścian niecki basenowej z zastosowaniem warstwy
inducret®-BiS 5/40 nanoszonej na inducret®-BiS-0/2

2 3 3a
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SchomBurg w SyStemowych rozwiązaniach BaSenowych

szczelność bez przeprowadzenia odpowiednich działań. Za 

odpowiednie działania zmierzające do sprawdzenia szczel-

ności uznaje się wykonanie próby wodnej.

Zatem po wykonaniu prac żelbetowych oraz odpowiednim 

wysezonowaniu konstrukcji należy przeprowadzić próbę 

wodną. Sezonowanie niecki basenowej powinno trwać 

6 miesięcy, jednak jest dopuszczalne skrócenie tego czasu 

do 3 miesięcy pod warunkiem zastosowania na później-

szych etapach do prac okładzinowych zapraw klejowych 

klasyfikowanych jako S1 wg pn-en12002.

Samo przeprowadzenie próby wodnej sprowadza się do 

napełnienia niecki basenowej chlorowaną wodą i pozosta-

wieniem jej na dwa tygodnie (fot. 4). W tym czasie obciąże-

nie wywoływane przez wodę poddaje nieckę naprężeniom, 

które mogą być pomocne we wskazaniu problemów z ewen-

tualną szczelnością konstrukcji – w przypadku basenów musi 

być ona bezwzględnie zachowana.

próba wodna jest bardzo istotnym elementem procesu wy-

konawczego, pozwalającym ocenić stan niecki żelbetowej 

w trakcie obciążenia wodą. podczas próby wodnej w rela-

tywnie łatwy sposób można zinwentaryzować i zidentyfiko-

wać nieciągłości w strukturze betonu skutkujące przeciekami. 

Umożliwia to na późniejszych etapach prac wykonanie od-

powiednich działań w celu zniwelowania zaistniałych prze-

cieków. działaniami tymi mogą być iniekcje przy pomocy pro-

duktów firmy Schomburg, np. aQUaFIn®-p1 i aQUaFIn®-p4.

Reprofilacja	–	przygotowanie	powierzchni	niecki	

basenowej	pod	powłoki	uszczelniające

Ze względu na charakterystykę prowadzenia prac żelbeto-

wych nie do uniknięcia jest konieczność przeprowadzenia 

na późniejszym etapie reprofilacji powierzchni, która ma na 

celu odpowiednie przygotowanie i wyrównanie podłoża 

pod prace uszczelniające oraz okładzinowe.

po wykonaniu próby wodnej, zgodnie z wcześniej przedsta-

wionymi regułami, po usunięciu mleczka cementowego oraz 

wszelkich innych elementów mogących negatywnie wpływać 

na przyczepność warstw reprofilacyjnych (fot. 4), podłoże, 

np.  ściany, należy lekko zwilżyć, a następnie nanieść bez-

skurczową zaprawę do szpachlowania Solocret-15.

W przypadku płyt dennych należy postępować analogicz-

nie, jednak jako preparat adhezyjny zaleca się stosować In-

dUcret®-BIS-0/2, a następnie jako warstwę reprofilacyjną 

należy użyć hydraulicznie wiążącego jastrychu mineralnego 

aSo®-eZ4-plus sklasyfikowanego jako ct-c50-F6-a9.

Zaletą ww. produktów jest łatwość przygotowania, aplikacji 

oraz krótki czas wiązania, co w efekcie końcowym daje moż-

liwość prowadzenia dalszych procesów roboczych w znacz-

nie krótszym czasie niż w przypadku stosowania normalnie 

wiążących materiałów.

prawidłowo przygotowana, wyrównana przy zachowaniu 

właściwych wymiarów pośrednich, a także odpowiednio 

ukształtowana niecka basenowa, uzbrojona we wszelkiego 

rodzaju atrakcje, np. dysze wodne, może być poddana dal-

szemu procesowi, czyli pracom uszczelniającym.

Prace	uszczelniające

Zastosowanie okładzin ceramicznych jako warstwy wykoń-

czeniowej na basenach wymaga użycia odpowiednich mate-

riałów uszczelniających, których zadaniem będzie zapobie-

ganie przenikaniu wody przez konstrukcję niecki basenowej, 

a tym samym ochrona przed destrukcyjnym działaniem wody.

W zależności od składu wody, jaka będzie stosowana w ba-

senie, mogą być to materiały chemoodporne lub tradycyjne 

mineralne, elastyczne, bezszwowe zaprawy uszczelniające, 

np.  aQUaFIn®-2k (aQUaFIn®-2k/m, aQUaFIn®-rS300), 

który w połączeniu z systemem taśm aSo®-dichtband-

-2000S oraz uzupełniających system łączników narożnych 

wewnętrznych oraz zewnętrznych (aSo®-dichtband-2000S 

próba wodna powinna trwać 14 dni

przygotowanie podłoża pod prace reprofilacyjne (usunięcie mle-
cza cementowego i innych antyadhezyjnych środków)

5 5a

4



15

ecke – ausse/ innen) stanowi pełną ochronę przed wodą 

(fot. 5). naturalnie ww. produkty znajdują swoje zastosowa-

nie na basenach, w których woda nie jest obciążona che-

micznie, czyli porównywalna do wody pitnej.

W basenach z wodą solankową lub wzbogacaną chemicz-

nie ze względu na wymagania np.  lecznicze należy bez-

względnie stosować powłoki uszczelniające poliuretanowe, 

np.  dwukomponentowy aSo®FleX-akB (boden i wand), 

który dzięki swoim właściwościom chemicznym jest odporny 

na destrukcyjne właściwości składników chemicznych zawar-

tych w wodach solankowych czy geotermalnych.

oczywiście dobór odpowiedniego uszczelnienia, jak i peł-

nego systemu (mineralny czy chemoodporny) powinien na-

stąpić już na etapie projektu. dział doradztwa technicznego 

firmy Schomburg, po przeprowadzeniu analizy wymagań 

dot. materiałów, zaproponuje odpowiednie rozwiązanie 

oraz technologię, gwarantujące bezawaryjną pracę obiektu 

przez długi czas.

podczas prowadzenia prac uszczelniających na nowocze-

śnie budowanej niecce basenowej należy liczyć się z koniecz-

nością przejścia przez powierzchnie ścian oraz płyty dennej 

różnego rodzaju elementów, takich jak atrakcje wodne w po-

staci dysz, a także części oświetlenia, które po osadzeniu sta-

nowią w wielu przypadkach o atrakcyjności danego obiektu, 

jednak niosą za sobą konieczność zachowania szczególnej 

uwagi podczas prac uszczelniających. W tym przypadku 

firma Schomburg zaleca zastosowanie manszet uszczelnia-

jących aSo®-dIcHtmancHette (wand i boden) ściennych 

i podłogowych, co w połączeniu z mineralnymi zaprawami 

uszczelniającymi aQUaFIn®-2k (aQUaFIn® -2k/ m, aQU-

aFIn®-rS300) stanowi doskonałe rozwiązanie dające mak-

symalną pewność i szczelność całego układu.

Prace	okładzinowe	i	fugowanie	okładzin

Biorąc pod uwagę mnogość okładzin ceramicznych stosowa-

nych w obiektach basenowych, podczas doboru zaprawy 

klejowej należy się kierować podstawowym wyznacznikiem, 

czyli parametrami zaprawy klejowej. czynnikiem determinu-

jącym, czy dana zaprawa klejowa nadaje się do zastoso-

wania na basenie, są jej parametry klasyfikowane wg normy 

pn-en 12004.

na tym etapie prac firma Schomburg zaleca zastosowanie 

cienkowarstwowej elastycznej zaprawy klejowej (fot. 6) So-

loFleX klasyfikowanej wg pn-en 12004 jako c2te.

kleje oznaczone jako c2 wg ww. normy mają odpowiednie 

parametry, które spełnią wymagania. ponadto niecka base-

nowa, jako powierzchnia narażona na permanentne dzia-

łanie wody, wymusza na wykonawcach stosowanie odpo-

wiednich technik prowadzenia prac okładzinowych w celu 

zminimalizowania pustek powietrznych pod okładzinami ce-

ramicznymi. dąży się do tego poprzez pełne pokrycie zapra-

wą klejową roboczej powierzchni okładziny, minimalizując 

tym samym możliwość wnikania wody pod okładziny i powo-

dowania destrukcji w warstwach znajdujących się pod nimi.

Zwieńczeniem prac okładzinowych są prace fugowe. na 

tym etapie prac firma Schomburg zaleca wysoko wytrzyma-

łą mineralną zaprawę fugową HF05 Brilliantfuge, pracującą 

w zakresie szerokości od 3 do 20 mm, klasyfikowaną wg 

pn-en 13888 jako cG2 Wa. 

wklejanie taśm aSo®-dichtband-2000S (Breitware)

prace okładzinowe prowadzone z zastosowaniem zaprawy 
klejowej SoloFleX

6

7
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SchomBurg w SyStemowych rozwiązaniach BaSenowych

Dylatowanie	miejsc	krytycznych	na	basenach

nie sposób pominąć odpowiedni system dylatowania po-

wierzchni w obiektach basenowych. Bez wykonania przemy-

ślanych przerw dylatacyjnych pomiędzy konstrukcją niecki 

basenowej a strefą okołobasenową w krótkim czasie nastą-

piłaby degradacja wszystkich warstw, a tym samym koniecz-

ność wyłączenia obiektu basenowego z użytku i poddania 

go kosztownym naprawom.

podczas prac wykończeniowych trzeba pamiętać, że wszyst-

kie dylatacje występujące w podłożu należy przenieść przez 

istniejące warstwy, zachowując przy tym pełną szczelność 

i elastyczność układu. W doskonały sposób pokazuje to 

rys.  1, gdzie w miejscu dylatacji konstrukcyjnej pomiędzy 

niecką basenową a strefą okołobasenową uzupełnienie 

powłoki uszczelniającej Schomburg aQUFIn®-2k stanowi 

taśma uszczelniająca Schomburg aSo®-dichband-2000S. 

Ze względu na odpowiedzialność, jaka spoczywa na tym 

szczególe – zachowanie bezwzględnej szczelności w miej-

scu dylatacji przy jej jednoczesnych ruchach (niejednokrotnie 

dość znacznych) – zalecane jest zdublowanie taśmy Schom-

burg aSo®-dichband-2000S wklejanej zgodnie z powyż-

szym rysunkiem.

dopełnienie rozwiązania dylatacji stanowi zastosowanie po-

lipropylenowego sznura dylatacyjnego oraz trwale elastycz-

nej, grzyboodpornej fugi silikonowej eScoSIl®-2000-UW.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę fakt, jakim obciążeniom muszą sprostać 

baseny, a co za tym idzie – konstrukcje oraz materiały sto-

sowane przy ich budowie, obiekty te są uznawane za jedne 

z najtrudniejszych w realizacji, projektowaniu oraz doborze 

odpowiednich materiałów (technologii). Z tego powodu 

niedopuszczalna jest przypadkowość przy wyborze wy-

konawców oraz technologii basenowych. niedochowanie 

odpowiednich rygorów już na etapie projektu, ale także 

podczas prowadzenia prac żelbetowych i wykończenio-

wych, prowadzi w prostej linii do dużych problemów bezpo-

średnio w obiekcie oraz ogromnych nakładów finansowych 

niezbędnych do przeprowadzenia napraw. aby uniknąć 

ewentualnych problemów, należy stosować systemowe, peł-

ne i sprawdzone w polsce i europie rozwiązania, do jakich 

należą produkty firmy Schomburg. ▮

mgr	inż.	Rudolf	Juszczyk

doradca techniczny ScHomBUrG polSka Sp. z o.o.

2. uszczelnienie aQuaFin®-2k, aQuaFin®-2k/m, aQuaFin®-rS300
3. uszczelnienie dylatacji taśmą aSo®-dichtband-2000S (kształt omegi)

przykryte taśmą aSo®-dichtband-2000
4. uszczelnienie naroży taśmą aSo®-dichtband-2000S
5. zaprawa klejowa SoloFleX, uniFiX®-2k/6
6. uszczelnienie przed podciąganiem kapilarnym induFleX-Vk6060
7. zaprawa fugowa hF05-Briliantfuge, asodur-ek98
8. elastyczna masa fugowa eScoSil®-2000uw

rys. 1. przykład prawidłowego wykonania dylatacji konstrukcji niecki betonowej
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SchomBurg w hydroizolacjach

trudno sobie wyobrazić współczesne budownictwo bez 

szeroko pojętych hydroizolacji, których celem jest od-

cięcie obiektu od wpływu wilgoci zarówno w strefach 

podziemnych, jak i znajdujących się nad gruntem (np. tarasy, 

balkony, łazienki).

W przypadku gdy rozpatrywane są strefy podziemne, 

w pewnych niekorzystnych sytuacjach woda może działać 

pod ciśnieniem. dokładnie rozpatruje ten przypadek norma 

dIn 18195 cz. 6, która wskazuje sposób przeprowadzania 

prac izolacyjnych. W takich sytuacjach, w bogatej ofercie 

Schomburg projektanci, wykonawcy oraz inwestorzy znaj-

dą kompletne rozwiązania oparte na bitumicznych masach 

uszczelniających (popularnie nazywanych kmB). Są to 

jednoskładnikowe (comBIdIc®-1k) lub dwuskładnikowe 

(comBIdIc®-2k, comBIFleX®-el, comBIFleX®-c2/S, 

comBIFleX®-c2/p) masy oparte na bitumach modyfikowa-

nych polimerami. nanoszone na odpowiednio przygotowa-

ne i zagruntowane (przy pomocy aSol-Fe) podłoże. aplika-

cja ww. produktów może być ręczna lub maszynowa.

oprócz mas bitumicznych typu kmB popularne są samo-

przylepne membrany bitumiczne, klejone na zimno, popu-

larnie nazywane kSk. kSk-abdichtungsbahn firmy Schom-

burg to membrana bitumiczna stosowana do skutecznego, 

trwałego uszczelniania części podziemnych budowli prze-

ciwko wilgoci gruntowej, niestojącej wodzie (zgodnie 

z dIn 18195-4). Stosowana do uszczelniania poziomych 

i nachylonych powierzchni (zgodnie z dIn 18195-5) 

oraz przeciwko wodzie bezciśnieniowej (dIn 18195-5). 

W przypadku obszarów 

jak balkony, tarasy, baseny 

zaleca się użycie mineral-

nych zapraw uszczelnia-

jących, określanych jako 

szlamy uszczelniające lub 

mikrozaprawy. jest to też 

związane z właściwościami 

tych zapraw, które umoż-

liwiają później wykonanie 

na izolowanych powierzch-

niach okładzin ceramicznych z użyciem zapraw klejowych. 

Są to dwuskładnikowe, elastyczne, mineralne, modyfiko-

wane polimerami zaprawy uszczelniające (aQUaFIn®-2k, 

aQUaFIn®-2k/m, aQUaFIn®-rS300) pracujące w gru-

bościach rzędu 2–2,5 mm. Występują także jednoskładni-

kowe sztywne (aQUaFIn®-1k), pracujące zasadniczo na 

podłożach monolitycznych. Ze względu na umiejscowienie 

(w przypadku tarasów, balkonów, basenów) pod zasto-

sowanymi okładzinami, popularnie nazywane uszczelnie-

niami zespolonymi, których szczelność zapewniona jest 

poprzez odpowiednio dobrany stos kruszywa oraz dodatki 

modyfikujące i hydrofobizujące, oparte na polimerach.

W celu zapewnienia szczelności całego układu, na po-

wierzchnie pionowe, poziome oraz strefy przejściowe 

stosowane są systemowe elementy uzupełniające: taśmy 

aSo®-dichtband-2000, aSo®-dichtband-2000-S, narożniki 

wewnętrzne i zewnętrzne, manszety ścienne i podłogowe, 

których celem jest zapewnienie szczelności w miejscach 

krytycznych, takich jak naroża ściana–podłoga, dylatacje, 

przejścia instalacji przez powierzchnie ścian lub podłóg.

Inną filozofią wykonywania powłok uszczelniających jest 

adF®-Balkonfolie. adF®-Balkonfolie jest stosowana jako 

warstwa uszczelniająca i odsprzęgająca na podłożach 

przewidzianych do wykonania prac okładzinowych z płytek 

ceramicznych, kamienia naturalnego, kamienia sztucznego. 

może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. 

do prowadzenia pac uszczelniających na podłożach beto-

nowych obciążonych dodatnim lub ujemnym parciem wody 

wykorzystywany jest aQUaFIn®-Ic. jest to jednoskładni-

kowa, mineralna zaprawa do uszczelniania struktury be-

tonu poprzez krystalizację. proces uszczelniania zachodzi 

w wyniku reakcji z wilgocią i wolnym wapnem występującym 

w betonie, tworząc nierozpuszczalne związki krystaliczne 

zamykające kapilary, a także szczeliny powstałe w wyniku 

skurczów. opisane produkty pokazują pewien zakres oferty 

firmy Schomburg dotyczący izolacji i hydroizolacji wybra-

nych powierzchni oraz budowli. ▮ 

mgr	inż.	Rudolf	Juszczyk

doradca techniczny ScHomBUrG polSka Sp. z o.o.

wybrane hydroizolacje
SchomBurg w zarysie „Inżynier	Budownictwa”	

wyd. nr. 6/2016
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SchomBurg w hydroizolacjach

1	kwietnia	br.	oficjalnie	został	Pan	dyrektorem	

zarządzającym	 w	 firmie	 Schomburg.	 Proszę	

powiedzieć	 w	 kilku	 zdaniach,	 jakie	 zadania	

przed	Panem	postawiono.	

podstawowe zadanie to odbudowanie pozycji spółki ScHom-

BUrG polSka na polskim rynku. W szerokim zakresie, za-

równo po stronie postrzegania marki Schomburg, jak i samej 

spółki. marka Schomburg jest w polsce znana, jednak przez 

ostatnie lata trochę zaniedbana. należy pamiętać o tym, że 

spółka ScHomBUrG polSka poprzez dwie sieci sprzedaży 

oferuje dwie główne grupy produktów. pierwsza, pod szyldem 

Schomburg, to hydroizolacje i powłoki ochronne, uszczelnie-

nia, materiały przeznaczone do naprawy betonu oraz systemy 

renowacji obiektów zabytkowych. druga marka – rethmeier 

– to domieszki i dodatki do betonu, barwniki i impregnaty. 

przychodzę do firmy Schomburg z nowymi pomysłami na roz-

wój i umocnienie pozycji na polskim rynku chemii budowlanej. 

nie jest istotne jak duża jest łódź, ale najważniejsze, żeby ster 

uchwycić pewną i mocną ręką. odnoszę się do nomenklatu-

ry żeglarskiej, bowiem tu też mam trochę doświadczeń, które 

można z powodzeniem wykorzystać. 

Rozumiem,	 że	 kwestia	 relacji	 z	 klientem	 jest	

według	Pana	w	tym	momencie	kluczowa?	

tak. relacje z klientami są dla mnie kluczowe. przez całą 

moją dotychczasową praktykę zawodową miałem do czy-

nienia z ludzkim aspektem działań handlowych, a nie tyl-

ko ze stroną techniczną. Uważam, że w tej właśnie materii 

ScHomBUrG polSka ma szansę na odbudowanie wize-

runku producenta wysokiej jakości specjalistycznych rozwią-

zań z zakresu chemii budowlanej, ale także, a może przede 

wszystkim, oferującego rzetelne doradztwo techniczne. to 

spowoduje odbudowę zaufania nie tylko do marki Schom-

burg, ale i ludzi pracujących w tej firmie. W tych działaniach 

chcę się oprzeć z jednej strony na tradycyjnym podejściu po-

przez doradztwo techniczne do bezpośrednich odbiorców 

(wykonawców aplikujących nasze systemy), a z drugiej stro-

ny – na rozwijaniu współpracy z rynkiem dystrybucyjnym, 

ale tym skoncentrowanym na obsłudze inwestycji. obecna 

sytuacja na rynku chemii budowlanej w polsce oraz moje do-

tychczasowe doświadczenia skłaniają do obrania właśnie 

takiego kursu (znów posłużę się nomenklaturą żeglarską). 

Jest	Pan	w	firmie	 już	parę	miesięcy.	Na	jakim	

etapie	rozwoju	jest	obecnie	firma	Schomburg?	

Jakie	są	Pana	spostrzeżenia	odnośnie	funkcjo-

nowania	firmy?	

można by żartobliwie odpowiedzieć, że gorzej już być nie 

może… do firmy przyszedłem z konkretnymi planami i pomy-

słami, obserwowałem bowiem tę organizację od dłuższego 

czasu. kilka miesięcy zweryfikowało nieco moją ocenę stanu 

rzeczy. ruszyły zmiany, które były niezbędne do wprowa-

dzenia. na ich efekty trzeba cierpliwie czekać, przy czym 

stale trzeba reagować na zmieniającą się sytuację rynkową 

oraz działania konkurencji. najwięcej zmian widać w obsa-

dzie personelu działającego bezpośrednio z klientami. chcę 

rozmowa z krzysztofem poganem 
– dyrektorem zarządzającym  
w firmie SchomBurg polSka Sp. z o.o.

nowy Sternik 
w SchomBurg polSka

krzysztof pogan – dyrektor zarządzającym w firmie SchomBurg 
polSka Sp. z o.o.; fot.: SchomBurg polSka

„Izolacje” 
wyd. nr. 9/2016
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oczywiście bazować na doświadczeniu osób, które już 

bardzo długo pracują w ScHomBUrG polSka, ale tak-

że zmuszony jestem do zatrudnienia nowych pracowników, 

bogatych w inne doświadczenia. 

W	historii	 firmy	były	 takie	 osoby,	 które,	 pra-

cując	w	 firmie	 Schomburg,	weszły	w	 konflikt	

z	prawem.	Sprawa	była	znana	i	odbiła	się	sze-

rokim	 echem	 w	 branży.	 Czy	 te	 wydarzenia,	

które	miały	miejsce	już	ładnych	parę	lat	temu,	

wciąż	są	przez	firmę	odczuwalne?	

trudno mi odnosić się do przeszłości, to zrobiły już rynek 

i branża, jak pan to ujął. ja jestem tu i teraz – koncentruję 

się na realizacji wyznaczonych celów. objąłem ster i muszę 

wprowadzić łódź na spokojne wody, tj. pokazać, że firma 

ScHomBUrG polSka to wiarygodny partner, chcący 

wspólnie z klientami rozwiązywać zagadnienia techniczne 

przy użyciu oferowanych przez nas systemów i materiałów. 

Porozmawiajmy	 teraz	 o	 ofercie	 firmy	 Schom-

burg.	Mają	Państwo	wiele	produktów.	Z	czym	

według	Pana	Schomburg	jest	głównie	kojarzo-

ny?	Jakie	w	tym	kontekście	wyznacza	Pan	kie-

runki	rozwoju	firmy?	

Schomburg zawsze był kojarzony z renowacjami obiektów 

zabytkowych. rozwiązania te w dalszym ciągu oferujemy, 

część materiałów wchodzących w skład systemów produ-

kujemy w kutnie. kolejne systemy, charakterystyczne dla 

naszej marki, to hydroizolacje bitumiczne i mineralne, jed-

no- i dwuskładnikowe oraz uszczelnienia, w tym mineralny 

materiał uszczelniający wykorzystujący efekt krystalizacji. 

W tym miejscu warto także wspomnieć o domieszkach do 

betonu z grupy Betocrete®Seria-c, zapewniających wo-

doszczelność nie tylko samego betonu jako tworzywa, ale 

także i konstrukcji wykonanej z tego 

materiału. W ofercie mamy także za-

prawy naprawcze do betonu oraz po-

włoki ochronne, a także mineralny sys-

tem do montażu nawierzchni jezdnych 

z kamiennej kostki (torowiska, jezdnie, 

zatoki autobusowe). W zakresie po-

wierzchniowej ochrony betonu kładziemy nacisk na rozwój 

materiałów polimocznikowych, nie tylko na bazie czystej po-

lyurei, ale także i hybrydowej. tak więc renowacja obiektów 

zabytkowych, naprawa i ochrona konstrukcji betonowych 

i żelbetowych, uszczelnienia, hydroizolacje – to główne ob-

szary aktywności dla sieci sprzedaży Schomburg. jeśli cho-

dzi o grupę rethmeier, czyli domieszki do betonu, barwniki, 

impregnaty, to tu celem jest umocnienie pozycji w zakresie 

betonowej kostki brukowej i elementów małej architektury, bo 

z tym obszarem marka jest najbardziej kojarzona. Bazując 

na zapleczu technicznym, tj.  laboratorium betonu w kutnie 

oraz ambitnej grupie technologów i doradców techniczno- 

handlowych, chcemy sięgać naszymi działaniami po beton 

towarowy i ciężką prefabrykację. mamy do dyspozycji sze-

roki wachlarz produktów, które możemy tam zaproponować. 

Z wymienionych wcześniej technologii celowo nie wspomnia-

łem o rozwiązaniach służących do montażu okładzin cera-

micznych i kamiennych, czyli klejów i fug. te produkty są 

w naszej ofercie, zresztą zawsze były, natomiast nie zajmują 

one najwyższych miejsc na liście naszych priorytetów. trak-

tujemy te rozwiązania jako znakomite uzupełnienie naszych 

systemów hydroizolacji i uszczelnień stosowanych na balko-

nach i tarasach oraz w pomieszczeniach mokrych, np. ba-

senach, saunach, kuchniach, ale znamy też swoje miejsce 

w szeregu. rynek takich rozwiązań w polsce zdominowany 

jest przez kilku dużych graczy, przede wszystkim w obszarze 

dystrybucji. my chcemy zajmować inne miejsce, chcemy ofe-

rować kompletne systemy hydroizolacji i uszczelnień. jeśli jest 

do rozwiązania na budowie problem z uszczelnieniem bal-

konu, tarasu, hydroizolacją basenu czy sauny, to my jesteśmy 

gotowi proponować również kleje i fugi jako całość, bazując 

na naszych kompetencjach, doradztwu technicznemu i rela-

cjom z wykonawcami. 

W	 czym	widzi	 Pan	 obecnie	 największy	 poten-

cjał,	jeśli	chodzi	o	produkty	z	oferty	firmy?	

Są to oczywiście polimoczniki. rozwijamy te technologie. 

promujemy te rozwiązania na polskim rynku, chociażby po-

przez czynny udział w majowej konferencji kontra czy publi-

kacje w prasie technicznej. mamy powłokę opartą o czysty 

polimocznik, powłokę specjalistyczną przewodzącą ładunki 

elektryczne, ale pracujemy także nad dopracowaniem po-

włoki hybrydowej. Zatem przed nami nie tylko powierzchnio-

wa ochrona betonu czy stali w zbiornikach i innych obiektach 

Schomburg zawsze był kojarzony z renowacjami obiek-
tów zabytkowych. Rozwiązania te w dalszym ciągu 
oferujemy, część materiałów wchodzących w skład syste-
mów produkujemy w Kutnie.
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przemysłowych, ale także uszczelnienia i renowacja pokryć 

dachowych. 

Czy	 jest	 coś	w	globalnej	 ofercie	 firmy	 Schom-

burg,	co	chętnie	przeniósłby	Pan	do	Polski?	

jest kilka pomysłów i rozwiązań w zanadrzu, które chętnie prze-

niosę z centrali na polski rynek, ale jest jeszcze za wcześnie, 

aby o tym mówić. nasz dział techniczny, ale przede wszystkim 

koledzy pracujący w terenie, poprzez odbudowywanie i pod-

trzymywanie relacji z klientami, będą również pozyskiwać infor-

macje z rynku, co tak naprawdę jest jeszcze potrzebne, czego 

nasi klienci oczekują, czego się spodziewa rynek. 

Na	 rynku	 budowlanym	 działa	 Pan	 już	 wiele	

lat.	 Jakie	 technologie	 według	 Pana	 są	 tymi,	

które	w	przyszłości	będą	decydowały	o	rynku,	

na	którym	działa	obecnie	firma	Schomburg?

W zakresie hydroizolacji stale pojawiają się nowe rozwiąza-

nia, ulepszane są dotychczas stosowane, bo jak świat świa-

tem, to z wodą jeszcze nikt nie wygrał. dlatego wydaje mi 

się, że jest to rynek rozwojowy, chociaż należy dokładniej 

przyjrzeć się regulacjom normowym i czerpać z bogatych 

doświadczeń rynków bardziej zaawansowanych w tym ob-

szarze niż polska. jeśli chodzi o renowację obiektów zabyt-

kowych, to tutaj trzeba bazować na 

tradycyjnych rozwiązaniach. Zwłasz-

cza pracując na obiektach o dużej 

wartości historycznej, niesprawdzo-

nych „wynalazków” nie powinno się 

stosować. myślę, że ten obszar bę-

dzie jeszcze długo stabilny. technolo-

gia betonu to z kolei dziedzina, w któ-

rej stale coś się zmienia, udoskonala. 

W polsce dalej toczy się dyskusja, 

a raczej ścierają się dwa podejścia – 

do betonu towarowego lepsze są rozwiązania konwencjo-

nalne czy też oparte o domieszki polimerowe. Według mnie 

najistotniejsze jest teraz to, że beton towarowy za chwilę 

będzie wyrobem budowlanym, dzięki czemu wróci aspekt ja-

kości, a sam wyrób będzie objęty odpowiednim programem 

oceny zgodności. nasze centrum kompetencyjne technolo-

gii betonu w kutnie chętnie będzie wspierać w tym zakresie 

naszych obecnych i przyszłych klientów. W zakresie powłok 

ochronnych dla konstrukcji betonowych i żelbetowych toczą 

się dyskusje, czy całkowicie szczelne zamknięcie powierzch-

ni jest korzystne. kilkuletnie doświadczenia pokazują, że 

w aspekcie fizyki budowli i procesów rządzących migracją 

wilgoci, trzeba szczególnie pochylić się nad właściwym do-

borem powłok ochronnych dla betonu. Warto w tym miejscu 

podkreślić potrzebę, aby specyfikacje techniczne były we-

ryfikowane i zgodne z wymaganiami normowymi. mam tu 

na myśli także kontrowersyjny temat aprobat technicznych 

w kontekście zharmonizowanych norm. mam nadzieję, że 

przy okazji konferencji technicznych czy też na forach dys-

kusyjnych pojawią się także i te zagadnienia. norma euro-

pejska dotycząca hydroizolacji grubowarstwowych wymaga 

chyba także doprecyzowania. przytoczę tutaj doświadcze-

nia z rynku niemieckiego, gdzie wkrótce po ogłoszeniu tej 

normy pojawiły się krajowe wytyczne, precyzujące i uściśla-

jące pewne zapisy normowe. liczę na to, że podczas najbliż-

szej edycji konferencji IZolacje 2017 będzie okazja do 

przedyskutowania także i tych zagadnień. 

Czy	w	ramach	firmy	tworzy	się	obecnie	 jakaś	

nowa	 strategia	 działania	 uwzględniająca	 te	

wszystkie	 zagadnienia,	 o	 których	 Pan	 wcze-

śniej	mówił?	

Strategię już przygotowałem przed przyjściem do firmy Schom-

burg. natomiast rzeczywistość jest brutalna i nie wszystko 

można od razu zrealizować. na efekty zmian trzeba cierpli-

wie czekać. pierwsze, czym się zająłem, to przegląd zastanej 

struktury działu sprzedażowego. to są ludzie bezpośrednio 

oddziałujący na relacje z klientami, a ponieważ stawiam na 

odbudowanie właściwych relacji z rynkiem, to tutaj trzeba było 

zacząć od wprowadzania niezbędnych zmian. dział handlo-

wy to tylko jeden z elementów układanki stanowiącej o sukce-

sie. Wszystkie działy spółki wymagają uwagi, każdy bowiem 

jest odpowiedzialny za sprzedaż i kreowanie wizerunku fir-

my. cel strategiczny jest bardzo jasno określony – efektywne 

zarządzanie, aby w perspektywie najbliższych 5 lat podwoić 

obrót spółki ScHomBUrG polSka. 

W zakresie hydroizolacji stale pojawiają się nowe roz-
wiązania, ulepszane są dotychczas stosowane, bo jak 
świat światem, to z wodą jeszcze nikt nie wygrał. Dlate-
go wydaje mi się, że jest to rynek rozwojowy, chociaż 
należy dokładniej przyjrzeć się regulacjom normowym 
i czerpać z bogatych doświadczeń rynków bardziej za-
awansowanych w tym obszarze niż Polska. 
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W	przyszłym	 roku	 firma	 będzie	miała	 powo-

dy	do	 świętowania,	 ponieważ	w	 styczniu	mi-

nie	 80  lat	 od	 powstania	 marki	 Schomburg,	

a	w	 grudniu	 spółka	 będzie	 świętować	 25  lat	

w	 Polsce.	 To	 chyba	 dobra	

okazja	 do	 odnowienia	 kon-

taktów	oraz	do	 rozpoczęcia	

nowego	rozdziału.	

rok 2017 to rok jubileuszowy, nie tyl-

ko dla spółki ScHomBUrG polSka, 

ale przede wszystkim dla całej grupy. 

daje to nam szczególne uprawnienia, 

aby właśnie w 2017 roku informować 

rynek o naszej organizacji, o tym co 

robimy, co planujemy. rok bieżący to czas na przygotowa-

nie się do jubileuszu, na poprawienie struktury, na wyjście 

naprzeciw zapotrzebowaniu klientów i oczekiwaniom rynku. 

W przyszłym roku będzie na pewno okazja do organizacji 

szczególnych spotkań, takich o charakterze jubileuszowym, 

po to, aby podkreślić rolę klientów w rozwoju naszej firmy. 

Bo bez klientów to sami nic nie zdziałamy. 

Czy	 myślą	 Państwo	 o	 inwestycjach	 w	 nowe	

moce	produkcyjne	w	Polsce?	

dysponujemy infrastrukturą produkcyjną, która jeśli będzie 

niewystarczająca, to z całą pewnością poważnie rozwa-

żymy ewentualne inwestycje w tym zakresie. póki co mamy 

jeszcze zapas, jeśli chodzi o wydajność. 

W	czym	widzi	Pan	największe	niebezpieczeń-

stwo,	 jeśli	 chodzi	 o	 ryzyko	 niezrealizowa-

nia złożonych	celów?	

W ludziach. dlatego też to, od czego zacząłem, to budowa-

nie, czy też odbudowywanie zespołu. niestety zaufanie do 

firmy zostało nadszarpnięte i też ludzie, których zastałem, nie 

do końca obdarzają mnie zaufaniem, nie są jeszcze w pełni 

przekonani do prawdziwości intencji wprowadzanych zmian, 

patrzą bowiem na to co się teraz dzieje w organizacji z per-

spektywy kilku minionych lat. ja jednak jestem zdetermino-

wany i zrealizuję cele, które zostały przede mną postawione 

przez właścicieli. mając konkretną strategię, wizję i spójną 

koncepcję, której chyba trochę brakowało w ostatnich la-

tach, osiągnę sukces. Z tymi, którzy są w tej organizacji, lub 

z zupełnie nowym zespołem. obejmując ster, nie zamierzam 

zatopić tej łodzi, bo przecież jestem na pokładzie, razem 

z całą załogą. 

Do	tej	pory	przez	lata	kojarzony	był	Pan	z	dużą	

wiedzą	 techniczną.	 Teraz	 to	 wszystko	 trzeba	

jeszcze	połączyć	z	aspektami	związanymi	z	za-

rządzaniem	zespołem	i	firmą.	

oprócz solidnych podstaw edukacji technicznej, zadbałem 

również o poszerzenie wiedzy z zakresu ekonomii. Bazuję 

także na bogatych doświadczeniach zdobytych podczas 

mojej dotychczasowej kariery zawodowej, łączącej wy-

miar techniczny z ekonomicznym, czy też szerzej ujmując, 

humanistyczny. W przypadku takiej firmy jak ScHom-

BUrG polSka, nie ekonomia, a technika przede wszyst-

kim determinuje rozwój. musimy zdać sobie sprawę, że nie 

będziemy dużym graczem na rynku hurtowym, gdzie jest 

dostępny na półce masowy produkt, nazwijmy go „bezob-

sługowy”. my musimy poprzez odpowiednie kompetencje 

techniczne budować zaufanie klientów do naszych rozwią-

zań. nasza oferta to nie produkty sprzedające się z półki. 

Wartością dodaną jest silne wsparcie techniczne oferowa-

ne naszym klientom, a co za tym idzie – także naszym pro-

duktom. Z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa, 

ukończyłem studia techniczne na politechnice krakowskiej. 

natomiast z racji zainteresowań i dodatkowej edukacji, 

można powiedzieć, że jestem inżynierem-humanistą. lu-

bię się bawić słowem, chociaż z drugiej strony przywią-

zuję wagę do znaczenia słów. Interesuje mnie historia i to 

głównie w aspekcie wyciągania wniosków i przekuwania 

porażek w sukcesy. dlatego też to, że mam wykształcenie 

techniczne nie przeszkadza mi w spojrzeniu globalnym na 

całą firmę jako organizację i zarządzać procesami. nie 

tylko tymi sprzedażowymi, ale również organizacyjnymi 

w firmie. po ukończeniu studiów technicznych dokształca-

łem się w zakresie ekonomii, uczęszczając na studia po-

dyplomowe. przez wiele lat budowałem różne zespoły 

sprzedażowe, dobierałem współpracowników, kierowałem 

ludźmi, i te umiejętności oraz doświadczenia chcę tutaj wy-

korzystywać. ▮

Mając konkretną strategię, wizję i spójną koncepcję, któ-
rej chyba trochę brakowało w ostatnich latach, osiągnę 
sukces. Z tymi, którzy są w tej organizacji, lub z zupełnie 
nowym zespołem. Obejmując ster, nie zamierzam za-
topić tej łodzi, bo przecież jestem na pokładzie, razem 
z całą załogą. 
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tarasy i balkony budowane w naszej szerokości geograficznej narażone są na ekstremalne 
warunki, jeśli chodzi o działanie temperatury. w zależności od usytuowania względem kie-
runków geograficznych i ekspozycji na słońce, a także rodzaju zastosowanej okładziny i jej 
kolorystyki, temperatura na powierzchniach okładzin waha się od –25°c do +75°c.

hydroizolacje tarasów i balkonów
w technologii firmy SchomBurg

Ze względu na obciążenie wilgocią w warunkach ze-

wnętrznych na powierzchniach balkonów i tarasów 

wymagane (wskazane) jest zastosowanie metod 

układania płytek, wykluczających pozostawienie pustek po-

wietrznych pod okładzinami. jedną z takich metod jest używa-

nie półpłynnych zapraw klejowych klasyfikowanych według 

pn -en 12004 jako c2 e (S1), których w ofercie ScHom-

BUrG doskonałym przykładem jest monoFleX-FB.

Innym rodzajem zapraw są uniwersalne zaprawy klejowe, 

które dzięki specjalnie opracowanym recepturom dają moż-

liwość wyboru konsystencji i jedną z opcji jest konsystencja 

półpłynna. jako przykład można w tym miejscu przytoczyć 

uniwersalną lekką zaprawę klejową lIGHtFleX® (według 

pn-en 12004 klasyfikowana jako c2 te S1), a także UnI-

FIX®-S3 i UnIFIX®-S3 Fast (c2 Ft S1 wg pn-en 12004).

jednak taras/balkon to nie tylko okładziny, zaprawy klejowe 

i fugowe. W naszym klimacie – z uwagi na ilość opadów 

atmosferycznych – bezwzględnie wymagane jest zastoso-

wanie odpowiednich powłok uszczelniających, które zabez-

pieczą przed przenikaniem wilgoci w głąb podłoża i nega-

tywnymi skutkami z tym związanymi. 

TECHNOLOGIE	SCHOMBURG

Firma ScHomBUrG oferuje profesjonalne i trwałe rozwią-

zanie w zakresie prowadzenia prac wykończeniowych na 

powierzchniach tarasowych lub balkonowych. można tu wy-

różnić dwie technologie przeprowadzania procesu uszczel-

niania powierzchni zewnętrznych.

pierwsza z nich to mineralne zaprawy do uszczelniania 

aQUaFIn®-2k, aQUaFIn®-2k/m lub aQUaFIn®-rS300. 

druga to maty uszczelniająco-kompensujące adF®-Balkon-

folie, które są mocowane do podłoża przy pomocy odpo-

wiedniej zaprawy klejowej i poza uszczelnieniem tworzą 

warstwę kompensującą.

poniżej przedstawiamy zarys wyżej przytoczonych techno-

logii, wykonania powłok uszczelniających podpłytkowych. 

Ze względu na tematykę niniejszego artykułu nie są poru-

szane kwestie odpowiednich paroizolacji, wymaganych na 

tarasach znajdujących się nad pomieszczeniami użytkowymi 

(ogrzewanymi).

TECHNOLOGIA	AQUAFIN®

Zaprawy uszczelniające z rodziny aQUaFIn® są to ela-

styczne mineralne, bezszwowe zaprawy do wykonywania 

szczelnych powłok zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. 

dzięki swoim właściwościom mają zdolność do mostkowania 

rys, zachowują szczelność przy ciśnieniu do 7 barów, cha-

rakteryzują się prostotą wbudowania. mineralne zaprawy 

uszczelniające pracują w grubości 2 mm, przy tej wartości 

uzyskiwana jest szczelna powłoka. do niej bezpośrednio mo-

cowane są w późniejszym etapie prac okładziny ceramicz-

ne lub z kamienia naturalnego. W celu uzupełnienia systemu 

uszczelnienia wymagane jest stosowanie w miejscach kry-

tycznych, tzn. przejściach ściana–płyta balkonu/tarasu czy 

dylatacjach termicznych, taśm uszczelniających aSo®-dicht-

band-2000S (aSo®-dichtband-2000) oraz pełnego zesta-

rys.1 aQuaFin®-2k/m, aQuaFin®-2k, aQuaFin®-rS300, 
aSo®-dichtband-2000-S ecke-aussen(innen), aSo®-dichtband-
-2000-S

„Izolacje”	
wyd. nr. 4/2016
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wu systemowych elementów uzupełniających stanowiących 

kompletne rozwiązanie. W jego skład wchodzą również: na-

rożniki aSo®-dichtband-2000-S ecke-aussen (zewnętrzny), 

aSo®-dichtband-2000-S ecke-innen (wewnętrzny), a także 

manszeta podłogowa aSo®-dichtmanchette-Boden (kształt-

ka do uszczelniania wpustów podłogowych).

technologia wykonywania powłok uszczelniających przy 

pomocy zapraw mineralnych jest bardzo prosta. polega na 

wklejeniu w początkowej fazie na zaprawie uszczelniającej 

odpowiednich taśm oraz na naniesieniu na podłoże, np. po-

przez szpachlowanie, zaprawy uszczelniającej aQUaFIn®-

-2k/m, aQUaFIn®-2k lub aQUaFIn®-rS300.

Bardzo istotny jest fakt, że mineralne zaprawy uszczelnia-

jące nie wymagają gruntowania podłoża. W przypadku 

odpowiednich i nośnych podłoży mineralnych (np. jastrychy 

cementowe) potrzebne jest tylko lekkie zwilżenie podłoża 

wodą do stanu „matowo-wilgotnego”.

W celu uzyskania odpowiedniej grubości optymalnym roz-

wiązaniem jest wykonywanie powłok uszczelniających przy 

pomocy pacy zębatej (wysokość zęba 4–6 mm) podczas 

wbudowywania, a następnie zagładzenie świeżej warstwy 

grzebieniowej. W ten sposób otrzymywana jest powłoka 

o zbliżonej grubości na całej uszczelnianej powierzchni.

W przypadku zapraw mineralnych aQUaFIn®-2k/m, aQU-

aFIn®-2k lub aQUaFIn®-rS300 zalecane jest przeprowa-

dzenie prac uszczelniających w dwóch etapach roboczych. 

kolejny etap roboczy można rozpocząć, gdy poprzednia 

warstwa osiągnie wytrzymałość na obciążenie ruchem pie-

szym lub kolejnymi powłokami, czyli po około 4–6 godzi-

nach uwzględniając odpowiednie warunki termiczno-wilgot-

nościowe.

po całkowitym wyschnięciu jednej z ww. zapraw uszczelnia-

jących można przystąpić do prac okładzinowych, używając 

dostępnych w ofercie ScHomBUrG zapraw klejowych, 

(c1 te S2 według pn-en 12004) lub lIGHtFleX®, mono-

FleX Xl (c2 te S1 według pn-en 12004), a także UnIFI-

X®-2k/6 (c2 te S1 według pn-en 12004). Zastosowanie 

jednej z tych zapraw klejowych musi być połączone z odpo-

wiednią technologią prowadzenia prac.

Ze względu na możliwość wnikania wilgoci pod okładziny 

ceramiczne lub z kamienia naturalnego, prace okładzinowe 

powinny być prowadzone w sposób zapewniający uzyska-

nie pełnego pokrycia zaprawą klejową spodu okładziny 

ceramicznej lub kamiennej. postępowanie takie radykalnie 

zmniejsza możliwość powstawania szkód związanych z za-

marzającą pod okładzinami wodą.

przytoczone powyżej technologie oczywiście nie wyczerpu-

ją pełnej oferty Schomburg w zakresie uszczelnień tarasowo-

-balkonowych. Ze względu na objętość niniejszego artykułu 

został pominięty system uszczelniania balkonów i tarasów 

przy użyciu adF®-Balkonfolie czy wykonywania tarasów 

w technologii bezszwowej, przy pomocy powłok poliureta-

nowych, który będzie szczegółowo omówiony w kolejnej 

części artykułu. ▮

mgr	inż.	Rudolf	Juszczyk

doradca techniczny ScHomBUrG polSka Sp. z o.o.

rys.2 przekrój balkonu uszczelnionego izolacjami mineralnymi aQuaFin®-2k/m, aQuaFin®-2k

1 – płyta konstrukcyjna balkonu, 
2 – warstwa spadkowa np. aSo®-ez2-plus, 
3 – izolacja zespolona podpłytkowa 

aQuaFin®-2k/m, aQuaFin®-2k, 
4 – elastyczna zaprawa klejowa 

monoFleX-Xl, uniFiX®-2k/6, 
5	– płytki, 
6 – mineralna, elastyczna zaprawa fugowa 

hF05-Brillantfuge, 
7 – taśma uszczelniająca  

aSo®-dichtband-2000,
8 – sznur dylatacyjny, 
9 – wypełnienie elastyczne 

eScoSil®-2000,
10 – profil krawędziowy
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XX jubileuszowa konferencja 
naukowo-techniczna – kontra 2016

 SchomBurg w polimocznikowych powłokach ochronnych

W dniach 18-20 maja 2016 r. w Szczyrku odbyła się XX ju-

bileuszowa konferencja naukowo-techniczna „trwałość 

budowli i ochrona przed korozją”. Firmę ScHomBUrG 

polSka Sp. z o.o. reprezentowali pani krystyna Styrczu-

la i pan krzysztof knop, który w drugim dniu konferencji 

przedstawił w formie prezentacji – Zabezpieczenie anty-

korozyjne i chemoodporne konstrukcji betonowych i stalo-

wych z zastosowaniem izolacji natryskowych na bazie poli-

moczników – SyStem GepotecH®.

konferencja kontra jest organizowana w cyklu dwuletnim 

i adresowana do producentów, projektantów, wykonawców  

robót i pracowników naukowo-technicznych specjalizujących 

się w problematyce odporności materiałów budowlanych na 

działanie środowiska oraz ochrony budowli przed korozją. 

celem konferencji kontra jest prezentacja najnowszych 

rozwiązań materiałowych i technologicznych oraz wyników 

badań teoretycznych i doświadczalnych z szeroko pojmowa-

nej dziedziny trwałości obiektów budowlanych. ▮

Schomburg_reklama polimoczniki_210x142_druk.indd   1 02.08.2016   09:22:29
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Zestaw	 wyrobów	 do	 wykonywania	 powłoko-

wych	 izolacji	 chemoodpornych	 i	 antykorozyj-

nych	GEPOTECH®

jest zgodny z pn-en 1504–2 i spełnia wymagania tej normy 

w zakresie ochrony powierzchniowej betonu w celu zwięk-

szenia trwałości konstrukcji betonowych i żelbetowych. rów-

nolegle z wprowadzeniem do oferty sprzedaży rozwiązań 

w oparciu o polimoczniki rozpoczęliśmy proces szkoleń dla 

naszych klientów i potencjalnych inwestorów. Szczególnie 

dużym zainteresowaniem i uznaniem cieszą się, pokazy 

praktyczne z zakresu natrysku, wykorzystując agregat na-

tryskowy Graco Hp 10. Szkolenia i pokazy praktyczne 

organizujemy na terenie naszego zakładu produkcyjnego 

w kutnie, bezpośrednio na budowach oraz u naszych klien-

Stawiamy sobie coraz większe wymagania odnośnie 

trwałości konstrukcji. Z drugiej strony, te same kon-

strukcje poddawane są ekstremalnym warunkom eks-

ploatacji wynikającym nie tylko z użytkowania, ale również 

oddziaływania warunków klimatycznych w naszej strefie 

geograficznej. coraz większą też rolę odgrywa czas reali-

zacji wielu obiektów i oddania ich do pełnego użytkowania. 

Stosowane od wielu lat rozwiązania w zakresie izolacji lub 

izolacjo-nawierzchni na bazie różnego rodzaju tworzyw 

sztucznych, zwanych popularnie żywicami nie zawsze speł-

niały określone oczekiwania. Izolacje powłokowe w oparciu 

o żywice epoksydowe, epoksydowo-poliuretanowe, poliure-

tanowe i metakrylowe charakteryzują się indywidualnymi 

cechami, bez możliwości ich połączenia. Intensywny rozwój 

dziedziny technologii natryskowych spowodował, iż izolacje 

powłokowe w oparciu o kolejne modyfikacje żywic poliure-

tanowych, hybryd polimocznikowo-poliuretanowych i czystych 

polimoczników znajdują coraz większe uznanie w budownic-

twie. technologia doceniona na rynkach zachodnich coraz 

śmielej stawia kroki na rynku polskim. W ostatnich latach moż-

na zaobserwować bardzo duże zainteresowanie inwestorów 

jak i firm wykonawczych technologiami natryskowymi z wy-

korzystaniem żywic polimocznikowych. duże zasługi w dzie-

dzinie rozwoju i propagowania technologii natryskowej ma 

także firma ScHomBUrG. W 2009 roku wprowadziliśmy do 

oferty sprzedażowej pierwsze powłoki natryskowe na bazie 

czystych polimoczników. następnie, w 2011 roku poddali-

śmy badaniom powłokę GepotecH® na odcinku testowym 

rurociągu w przepompowni odpadów „r” w kGHm polska 

miedź w rudnej. W sprawozdaniu z przeprowadzonych ba-

dań raport sporządzony przez ItB wykazał ogromne zalety 

funkcjonowania powłoki w tak agresywnym środowisku. 

SyStem gepotech®

– powłoki natryskowe na bazie polimoczników 
do ochrony antykorozyjnej i chemoodpornej 
konstrukcji betonowych i stalowych

część instalacji przesyłowej kghm rudna Fragment rury z powłoką gepotech®

„Przegląd	Budowlany”	
wyd. nr. 5/2016
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tów. koncentrując się na polimocznikach należy przytoczyć, 

iż ta grupa żywic łączy najlepsze cechy w zakresie odporno-

ści na ochronę antykorozyjną stali, wysoką odporność che-

miczną, wysoką wytrzymałość na rozciąganie, mostkowanie 

rys, bardzo wysoką przyczepność do podłoży mineralnych 

i stalowych oraz najwyższą klasę w zakresie odporności na 

ścieranie. kolejną zaletą izolacji natryskowych jest metoda 

szybkiego i dokładnego nanoszenia na dużych powierzch-

niach wraz z elementami o zróżnicowanej geometrii i współ-

czynniku rozszerzalności termicznej. W przypadku trady-

cyjnych technologii zawsze stanowi to bardzo słaby punkt 

i stosowanie dodatkowych rozwiązań.

Właściwości	systemu	GEPOTECH®

•	Bardzo wysoka odporność mechaniczna i na udarność;

•	Bardzo wysoka odporność chemiczna na kwasy, zasady 

w zakresie temp. ≤ 40°c;

•	Bardzo wysoka przyczepność do podłoży w tym stali i be-

tonu;

•	Bardzo wysoka elastyczność ok. 355%;

•	Bardzo wysoka odporność na ścieranie;

•	Bardzo wysoka odporność na działanie wody (w tym ście-

ków i wody morskiej);

•	ma atest pZH jako powłoka ochronna basenów kąpielo-

wych, urządzeń mających kontakt z wodą przeznaczoną 

do spożycia;

•	Bardzo wysoka odporność na wpływy atmosferyczne 

w tym promieniowanie UV;

•	Wysoka stabilność w szerokim zakresie temperatur od 

–40°c do + 120°c;

•	Bardzo krótki czas wiązania i obciążania powierzchni;

•	mostkowanie rys ≤ 2 mm;

•	Szybkie nakładanie na duże powierzchnie;

•	Łatwe układanie na skomplikowanych kształtach z płyn-

nym przejściem stal-beton;

•	Łatwe utrzymanie w czystości powlekanych powierzchni.

materiały te są dwukomponentowym systemem żywic na 

bazie polimoczników (amina + izocyjanian) i poddawane 

Szkolenia z zakresu natrysku powłok polimocznikowych gepotech®

ochrona posadzki betonowej i konstrukcji stalowej

ochrona posadzki betonowej i konstrukcji stalowej
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procesowi poliaddycji (rodzaj reakcji chemicznej). W proce-

sie tym, który ma charakter stopniowy, a nie łańcuchowy, nie 

występują produkty uboczne. W podobnym procesie otrzy-

mywane są m.in. poliuretany. 

powłoki izolacyjne GepotecH® wykonuje się metodą natry-

sku na gorąco. Warunkiem przeprowadzenia prac związa-

nych z aplikacją powłok jest zastosowanie odpowiedniego 

urządzenia natryskowego z możliwością aplikacji materia-

łów dwuskładnikowych połączonego ze specjalną dyszą na-

tryskową. Urządzenia te wyposażone w pompy i po przez 

precyzyjne sterowanie elektroniczne pobierają komponenty 

z pojemników, podgrzewają do temperatury w zakresie 75-

85°c i ciśnienia 160–180 bar. natrysk na gorąco warstwy 

elastomeru polimocznikowego cechuje bardzo szybki proces 

polimeryzacji, który trwa od kilku do kilkunastu sekund. na-

stępnie systemem podgrzewanych węży transportują do dy-

szy natryskowej na odległość ok.100 m. W końcowym efek-

cie uzyskujemy jednorodną, monolityczną powłokę o bardzo 

wysokich parametrach wytrzymałościowych. System Gepo-

tecH® może być aplikowany wyłącznie przez wyspecjali-

zowaną i przeszkoloną firmę z zakresu właściwości produk-

tu jak i w technologii natryskiwania na gorąco powłok na 

bazie polimoczników. Zastosowanie technologii w oparciu 

o produkty GepotecH® firmy Schomburg zapewnia wysoką 

jakość, skuteczność oraz krótki czas aplikacji. GepotecH® 

to technologia, która umożliwia zastosowanie w przykłado-

wych obszarach jak: 

•	gospodarka wodno-ściekowa do izolacji zbiorników, ka-

nałów, koryt ściekowych, bieżni, separatorów itp.,

•	zabezpieczania studzienek ściekowych,

•	do wykonywania powłok zbiorników i tac zabezpiecza-

jących przed agresywnymi materiałami płynnymi i stałymi,

•	zabezpieczania zbiorników i rurociągów ze stali i betonu 

zbrojonego,

•	wykonywania powłok ochronnych posadzek przemysło-

wych i parkingów,

•	do wykonywania izolacjo-nawierzchni w budownictwie 

mostowym,

•	zabezpieczania obiektów hydrotechnicznych i zbiorników 

na biogaz.

powłoka GepotecH® ma atest pZH Hk/W/0208/01

/2012 dopuszczający do stosowania w stacjach uzdatnia-

nia wody, zbiornikach wody pitnej, basenach oraz obiek-

tach hydrotechnicznych typu jazy, elektrownie wodne, za-

pory wodne itp.

Oczyszczalnie	ścieków

powłoki GepotecH® stanowią bardzo dobrą ochronę urzą-

dzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszcza-

nia ścieków wykonanych na bazie konstrukcji betonowych 

lub stalowych w modernizowanych i nowo budowanych 

oczyszczalniach ścieków.

Ochrona	antykorozyjna	rurowych	instalacji	prze-

syłowych	(odporność	na	ścieranie) 

najwyższa odporność na ścieranie, chemoodporność i wo-

doszczelność powłok znajduje zastosowanie w rurociągach 

przesyłowych transportujących substancje o dużej agresji 

ciernej i chemicznej. jakość powłoki umożliwia minimalizo-

wanie oporów przepływu cieczy i transportowanych cząstek 

stałych.

natrysk powłoki chłodnia kominowa

oczyszczalnia ścieków lublin

instalacja przesyłowa kghm rudna
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Ochrona	 konstrukcji	 betonowych	 obiektów	 hy-

drotechnicznych

Wysokie wymagania w ochronie obiektów hydrotechnicz-

nych jak tamy, jazy, nabrzeża portowe, zbiorniki czynią 

z powłok GepotecH® doskonałą ochronę w zakresie dłu-

gotrwałego działania wody słodkiej, morskiej oraz demine-

ralizowanej.

Posadzki	antyelektrostatyczne

obszary zastosowań nie ograniczają się tylko do ochrony 

konstrukcji stalowych i betonowych w zakresie odporności 

chemicznej. modyfikacje i specyficzne właściwości poszcze-

gólnych odmian polimoczników z grupy GepotecH® umoż-

liwiają zastosowanie powłok natryskowych jako posadzek 

antyelektrostatycznych. Spełnianie wymagań zawartych 

w normie pn-en (Iec) 61340–5–1 oraz szybkość wyko-

nania takiej nawierzchni czyni rozwiązanie bardzo atrakcyj-

nym dla potencjalnych inwestorów. Zasadniczym parame-

trem charakteryzującym posadzkę antyelektrostatyczną jest 

rezystancja upływu do uziemienia, gdzie wartość musi być 

niższa niż 1 GΩ.

Izolacjo-nawierzchnie	 w	 budownictwie	 drogo-

wym,	mostowym	i	nawierzchni	parkingowych

Wysoka odporność na ścieranie umożliwia stosowanie sys-

temu na parkingach, placach manewrowych i przeładunko-

wych, chroniąc nie tylko konstrukcję, ale uniemożliwiając 

wnikanie szkodliwych substancji do wód gruntowych.

Ochrona	przed	prądami	błądzącymi	wywołany-

mi	przez	trakcję	elektryczną

przeciwległy biegun w zakresie ochrony konstrukcji stalowych 

przed negatywnym oddziaływania prądów błądzących jest 

kolejną dziedziną, gdzie proponowana technologia w opar-

ciu o rozwiązania firmy Schomburg ma praktyczne przykłady. 

Wynikające z tego tytułu zagrożenia, szczególnie widoczne 

w infrastrukturze naszych miast, dla których transport szynowy 

oraz cały „krwioobieg” w postaci instalacji grzewczych, linii 

przesyłowych funkcjonujący w obrębie torowisk jest narażo-

ny na zjawisko korozji elektrolitycznej. kolejna odmiana speł-

nia wymagania normy w systemach budowy torowisk w celu 

ochrony przed negatywnymi skutkami prądów błądzących 

według wymagań pn-en 50122–2:2008 Zastosowania ko-

lejowe – Urządzenia stacjonarne – część 2: środki ochro-

ny przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych 

przez trakcję elektryczną prądu stałego.

Hydroizolacje

niezaprzeczalne właściwości hydroizolacyjne powłok poli-

mocznikowych można wykorzystać w izolacji trasów. Bezsz-

wowe układanie powłoki oraz szczelność dla pary stanowi 

istotną cechę do wykonania paroizolacji.

Wszystkie te działania i trud przekuły się w wiele interesu-

jących inwestycji. dziś są żywymi obiektami referencyjnymi. 

kolejne przed nami. ▮

opracował: Krz	ysztof	Knop	

doradca techniczny ScHomBUrG polSka Sp. z o.o.

nabrzeże portowe kołobrzeg

zabezpieczenie nawierzchni drogowej pkn orlen

ochrona przed prądami błądzącymi torowisko Belgia

paroizolacja taras warszawa
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zabezpieczenie zapory czołowej zbiornika 
wodnego kobyla góra z zastosowaniem 
polimocznikowej powłoki ochronnej 
gepotech®11/30.

Zbiornik wodny kobyla Góra powstał w roku 1983 w wyni-

ku zabudowy rzeki meresznica w km 25+200 – 26+300.

przy normalnym poziomie piętrzenia 194 m n.p.m. wymiary 

zbiornika wynoszą:

•	długość 930 m

•	średnia szerokość 300 m (maksymalna szerokość 530 m)

•	średnia głębokość 3 m (maksymalna głębokość 7,5 m)

•	powierzchnia 17,35 ha

•	pojemność 612 000 m3

Zapora czołowa usypana jest z gruntu jednorodnego na 

podłożu przepuszczalnym.

rzędna korony 195,25  m n.p.m., wysokość maksymalna 

7,5 m, szerokość korony 3 m, długość zapory ok. 350 m. 

W koronie zapory znajduje się ciąg spacerowy.

Skarpa odwodna zapory zabezpieczona jest płytami beto-

nowymi zbrojonymi, o wymiarach: szer. 4,0 m, dł. 8,5 m, 

grubość 0,15 m.

W projekcie remontu przewidziano naprawę betono-

wych płyt (powierzchnia 6  821,8 m2) oraz renowację 

wieży przelewowej (powierzchnia 276,5 m2) i odtwo-

rzenie dylatacji oraz wykonanie polimocznikowej powło-

ki ochronnej.

prace remontowe przeprowadzono przy użyciu zapraw 

naprawczych IndUcret®-BIS-0/2, IndUcret®-BIS-5/40 

i IndUcret®-BIS-1/6.

powłokę ochronną z polimocznika GepotecH®11/30 na-

kładano na zagruntowane wcześniej podłoże żywicą IndU-

Floor-IB1248. ▮

fot. SchomBurg polSka
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Sieć rethmeier w technologii Betonu

„Beton, jaki jest każdy widzi”. dziś ta sentencja 

nabiera zupełnie innego znaczenia. w dobie 

ogromnej popularności betonów architektonicz-

nych wygląd struktury kompozytów cemento-

wych nabiera istotnego znaczenia, a sam beton 

jest już traktowany jako forma sztuki.

Beton architektoniczny
o wielu twarzach

obecnie stosowana chemia budowlana pozwala na 

uzyskiwanie wyrobów o dowolnym kolorze i struk-

turze, zaś różnorodność form i materiałów z któ-

rych powstają, dają projektantom i architektom nieograniczo-

ne możliwości kreowania przestrzeni, która nas otacza. Firma 

Schomburg jako dostawca domieszek i środków do produkcji 

betonów architektonicznych ma przyjemność uczestniczenia 

w wielu projektach w których pomagamy producentom uzy-

skiwać zamierzoną reologię mieszanki oraz ostateczny efekt 

powierzchni. Sama technologia betonów architektonicznych 

to obecnie przede wszystkim prefabrykacja ze względu na 

ułatwione utrzymanie restrykcyjnego reżimu technologicznego 

wymaganego ze względu na wysokie oczekiwania odbior-

ców. oczywiście coraz częściej spotykamy się z konstrukcja-

mi żelbetowymi, o których ostatecznym wyglądzie decyduje 

struktura matrycy cementowej, jednakże są to przedsięwzięcia 

o bardzo dużych wymaganiach i ze względu na swoistą zło-

żoność oraz koszta nie są jeszcze aż tak popularne. jako pro-

ducent domieszek zauważyliśmy, że świadomość producen-

tów na temat najnowszych technologii produkcji mieszanek 

architektonicznych wzrasta z roku na rok, przykładem może 

być wykorzystywanie tzw. proszków reaktywnych do produk-

cji elementów elewacji a nawet mebli czy sprzętu nagłaśnia-

jącego. 

tradycje wykorzystywania mieszanek o bardzo wysokich 

wymaganiach kultywują od dawna organizowane regaty be-

tonowych kajaków – Betonkanorace. Studenci wielu uczelni 

technicznych z całej europy projektują, wykonują i ścigają się 

kajakami spełniającymi najwyższe wymagania co do geome-

trii, wagi i trwałości (zdj. powyżej). Beton jako najpopularniej-

szy materiał konstrukcyjny pozwala na tworzenie przedmio-

tów codziennego użytku (blaty, zlewy) zachowując przy tym 

swoją funkcjonalność i niepowtarzalny wygląd. Firma Schom-

burg w pełni popiera taki rozwój. reasumując, beton architek-

toniczny to naszym zdaniem każdy beton, który poza funkcją 

przenoszenia obciążeń, pełni również walory estetyczne. ▮

mgr	inż.	Piotr	Nowicki

technolog betonu ScHomBUrG polSka Sp. z o.o.

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.

ul. Sklęczkowska 18a; 99-300 Kutno

tel.: +48 22 254 73 42, faks: +48 24 253 64 27

biuro@schomburg.pl

www.schomburg.pl

Laboratorium Betonu

Środki antyadhezyjne

Domieszki do betonów

Farby/Impregnaty/Lakiery

Domieszki hydrofobizujące

Środki do renowacji betonu

Barwniki płynne i proszkowe

Domieszki do zapraw i jastrychów

Środki do czyszczenia i pielęgnacji

TECHNOLOGIA BETONU 
TO NASZA PASJA!

Schomburg _reklama_dobry beton.indd   1 30.08.2016   12:26:44

fot. SchomBurg polSka

fot. SchomBurg polSka

„BTA” 
wyd. nr. 3/2016
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Z	 czym	 powinna	 się	 nam	 kojarzyć	 marka	

Schomburg?

marka Schomburg jest znana od wielu lat na polskim rynku, 

obejmuje ona specjalistyczne produkty z zakresu chemii bu-

dowlanej, wśród których możemy wymienić domieszki do be-

tonów i wszystko, co jest związane z technologią betonu na 

etapie produkcji mieszanki, a później pielęgnacji i impregnacji 

gotowego wyrobu. W zakresie domieszek, barwników i impre-

gnatów najbardziej znani jesteśmy wśród producentów kostki 

brukowej, elementów betonowych małej architektury. druga 

grupa to produkty służące do naprawy i ochrony betonu; sys-

temy renowacji obiektów murowanych, w tym zabytkowych, 

hydroizolacje i uszczelnienia; powłoki ochronne także na ba-

zie polimoczników; posadzki mineralne i żywiczne; kleje do 

okładzin ceramicznych i kamiennych oraz fugi. 

Z	 jakimi	 zadaniami	 przyszedł	 Pan	 do	 firmy	

SCHOMBURG	POLSKA?	

przede mną jest, po pierwsze, utrzymanie dobrej rozpozna-

walności produktów z obu wymienionych grup, i tu trzeba 

postawić na odpowiednich ludzi. temu się przyglądam. po 

drugie, przed nami jest rok 2017 – jubileuszowy dla Schom-

burga. W styczniu minie 80 lat od założenia firmy w niem-

czech, a w grudniu 2017 minie 25 lat od powstania spółki 

ScHomBUrG polSka. naszym zadaniem jest pokazanie, 

że firma dobrze działa i mamy zespół ludzi, który realizuje 

cele. efektem ma być coraz większy udział produktów mar-

ki Schomburg na polskim rynku, a realizacja tego celu bę-

dzie przebiegać przez kompetentne doradztwo techniczne, 

bo o betonie i chemii budowlanej wiemy wszystko, relacje 

z klientem i przygotowywanie dla niego właściwych rozwią-

zań na każdym etapie procesu budowlanego. Ważna jest 

bezpośrednia współpraca, na przykład z firmami wykonaw-

czymi. podkreślam rolę doradztwa techniczno-handlowego, 

czyli pracę ludzi, którzy działają w terenie i mają bezpośred-

ni kontakt z klientem. 

W	czym	Schomburg	chce	być	lepszy	od	konku-

rencji?	Jakie	macie	priorytety?	

Bazujemy na doświadczeniu. mija 80 lat od założenia firmy, 

jest z czego czerpać. 25  lat w polsce to okres, z którego 

też wyciągamy wnioski. chcemy umacniać pozycję przede 

wszystkim w zakresie domieszek do betonów oraz barwni-

ków do kostki brukowej i elementów małej architektury, ale 

to nie wszystko. chcemy sięgać po ciężką prefabrykację 

i mamy tu propozycje ciekawych rozwiązań. kolejnym eta-

pem rozwoju w tym zakresie będzie beton towarowy. chce-

my to rozwijać, bo mamy ambitny zespół, który może się po-

chwalić osiągnięciami. W polsce zostało utworzone centrum 

kompetencyjne technologii betonu na ten region europy. la-

boratorium betonu i koledzy zajmujący się doradztwem tech-

nicznym w zakresie domieszek i barwników wspierają także 

rynki ościenne. jest to związane z zaufaniem, jakim centrala 

firmy obdarzyła nasze laboratorium oraz ludzi zajmujących 

się tą grupą produktów. tworzę coś podobnego w zakresie 

specjalistycznych powłok ochronnych na bazie polimoczni-

ków. mamy konkretny plan. chodzi nie tylko o same powłoki 

ochronne, bo drogą do sukcesu są tutaj także produkty służą-

ce do przygotowania podłoża pod nakładanie właściwych 

powłok polimocznikowych. 

rozmowa z dr. inż. krzysztofem poganem, 
od 1 kwietnia 2016  r. dyrektorem zarzą-
dzającym SchomBurg polSka

nowy sezon, nowe otwarcie, nowa jakość

fot. SchomBurg polSka

Sieć rethmeier w technologii Betonu
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Jak	Pan	ocenia	relacje	między	firmą	a	klientami?	

Ze względu na bardzo dobre wyposażenie laboratorium be-

tonu przy naszym zakładzie produkcyjnym w kutnie, gdzie 

jest kompetentny i świetnie zorganizowany zespół oraz dział 

techniczny, obsługa naszych klientów jest wysoko oceniania. 

relacje, jakie budujemy, powodują, że znów pozycja naszej 

firmy w relacjach z producentami kostki brukowej i elementów 

betonowych jest niezachwiana. to zasługa zaangażowania. 

pozostałym osobom z zespołu sprzedażowego udaje się 

utrzymywać więź z dotychczasowymi klientami i zdobywać 

nowych. jestem także spokojny o rozwój części produktowej 

firmy. natomiast mocno podkreślam również rolę marketingu 

i komunikacji z rynkiem. ostatnio na europejskim kongresie 

Informacji renowacyjnej w krakowie miałem możliwość za-

prezentowania, co Schomburg oferuje w zakresie renowacji 

obiektów zabytkowych. przypomniałem naszą ofertę pod-

czas Wieczoru Wyszehradzkiego poprzedzającego obrady 

kongresu i potem z przyjemnością usłyszałem wiele miłych 

słów na temat zmian zapoczątkowanych w naszej firmie. 

Czy	ma	Pan	ludzi	gotowych	do	nowego	otwar-

cia,	jakie	Pan	proponuje?	

moim zadaniem jest odświeżyć wizerunek firmy i pogłębić 

zaufanie do produktów i technologii oferowanych przez 

Schomburg. do tego potrzebni są ludzie, którzy zajmują się 

doradztwem technicznym i propagowaniem naszych rozwią-

zań. W 25-letniej historii w polsce szczycimy się osobami, 

które pracują w firmie od początku. Z przyjemnością przypo-

mnę, że w marcu tego roku pani krystyna Styrczula została 

odznaczona przez prezydenta rp Złotym krzyżem Zasługi 

za osiągnięcia w ratowaniu zabytków dziedzictwa narodo-

wego. chcę budować przyszłość firmy z jednej strony na 

doświadczeniu takich właśnie osób, z drugiej chcę sięgać 

także po ludzi nowych i razem budować zespół w pełni za-

angażowany. 

Jakie	 ma	 Pan	 cele	 w	 najbliższych	 dwóch	 la-

tach,	do	2018?	

Głębszy kontekst przygotowań do roku jubileuszowego jest 

taki, że musimy spowodować, aby jak najwięcej propono-

wanych przez nas rozwiązań znajdowało zbyt. Sprzedaż 

jest oczywiście najważniejsza, ale nie ma udanej sprzedaży 

bez kompetentnego, zaangażowanego i uczciwego doradz-

twa technicznego. muszę to kolejny raz podkreślić. drugi 

strategiczny filar to komunikacja, ale rozumiana szeroko. 

komunikacja z rynkiem, czyli relacja z klientami, firmami wy-

konawczymi, odbiorcami technologii oraz komunikacja z in-

westorami, też z projektantami czy architektami. Z tymi gru-

pami zawodowymi chcemy rozwijać współpracę. Będziemy 

pokazywać, że Schomburg ma do zaoferowania różnorod-

ne technologie i rozwiązania materiałowe z zakresu chemii 

budowlanej oraz że za tym stoi zespół aktywnych ludzi. to 

jest nasz atut. 

Ma	Pan	wykształcenie	 i	doświadczenie	głów-

nie	w	zakresie	inżynierii	materiałowej.

moje motto to wiedza, kompetencja, konsekwencja. całe 

moje życie zawodowe skupia się wokół technologii beto-

nu i materiałów budowlanych. Skoro gościmy na łamach 

czasopisma „Bta”, chcę podkreślić, że dla mnie najważ-

niejszym punktem technologii betonu i rozwiązań kon-

strukcyjnych jest trwałość. pracę zawodową zaczynałem 

w Zakładzie technologii Betonu politechniki krakowskiej 

u prof. janusza mierzwy. miałem zaszczyt poznać prof. 

Władysława muszyńskiego i prof. Zygmunta jamrożego, 

a chemii budowlanej uczył mnie prof. tadeusz Broniewski. 

Zawdzięczam im wprowadzenie w świat chemii budowla-

nej i technologii betonu. później poszerzyłem moją wiedzę 

o ekonomię (studia mBa) i nabrałem doświadczenia w za-

kresie gospodarki rynkowej, budowania zespołów sprzeda-

żowych i zarządzania nimi. ▮
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Betocrete®Seria-c 
– strukturalna wodoszczelność betonu

to, co w budownictwie nazywamy betonem, znajduje-

my w przyrodzie na co dzień bowiem skały osadowe 

powstały poprzez spojenie okruchów innych skał w ca-

łość. najstarsze prymitywne budownictwo polegało na pro-

stym składaniu nieobrobionych kamieni, przy czym spoiny 

i puste przestrzenie uszczelniano mchem lub gliną. Budowle 

takie były naturalnie nietrwałe. postępem już było ociosywa-

nie i dopasowywanie kamieni. największe osiągnięcia tego 

rodzaju budownictwa spotykamy w budowlach prehisto-

rycznych w andach południowoamerykańskich, gdzie bloki 

kamienne są tak precyzyjnie dopasowane, że spoiny są trud-

no widoczne. pomimo braku lepiszcza, mury w ten sposób 

wzniesione okazały się trwałe, chociaż liczą już tysiące lat.

rozwój budownictwa ludów, których jesteśmy kulturowymi 

spadkobiercami, poszedł w innym kierunku. elementy bu-

dowlane, tj. cegły, kamienie i okruchy skalne łączono w jed-

ną całość za pomocą lepiszcza albo spoiwa. o wyborze 

tego materiału decydowały oczywiście przede wszystkim 

zasoby miejscowe. W mezopotamii (niniwa, Babilon) ocio-

sane bloki kamienne sklejano za pomocą bitumu. W staro-

żytnym egipcie pierwotnie stosowano jako lepiszcze muł 

nilowy z dodatkiem sieczki, którym spajano suszone na 

słońcu cegły. przy budowie piramid stosowano już spoiwa 

mineralne, głównie gips.  tak na przykład bloki kamienne 

piramidy chefrena (ok. 2650 r. p.n.e.) spojone są za po-

mocą gipsu hydraulicznego, przepalonego z dodatkiem 

wapna i piasku kwarcowego. Wapno wynaleźli persowie, 

a od nich przejęli je Grecy. obok piasku zwykłego, jako 

dodatku do spoiwa wapiennego, Grecy stosowali również 

pucolanę (ziemię santoryńską). Zaprawy wapienne były 

znane również etruskom (XI wiek p.n.e.). jednakże istotny 

rozwój techniki murarskiej, połączony ze świadomym szu-

kaniem nowych rozwiązań, pojawia się dopiero w budow-

nictwie rzymskim. rzymianie bowiem, obok stosowanych 

zapraw wapiennych, modyfikowali je przystosowując do 

masowego budownictwa inżynieryjnego i wodnego, gdzie 

osiągano wysokie wytrzymałości lub też możliwość tęże-

nia pod wodą. aby to osiągnąć rzymianie dodawali do 

zapraw dużo piasku oraz naturalną pucolanę z wyspy puz-

zuoli a także sztuczną w postaci sproszkowanej ceramiki 

Sieć rethmeier w technologii Betonu

„BTA” 
wyd. nr. 4/2016
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(dachówki, garnki), nazywając ten proszek „caementum”. 

to właśnie rzymianie jako pierwsi nazwali „betunium” 

materiał, który otrzymywali go dodając do wapna tłuczeń 

ceglany, żużel paleniskowy i kamienie. rzymianom znane 

były także domieszki do betonu w postaci związków orga-

nicznych i olejów. Sposoby wykonywania betonu i zapraw 

opisuje rzymski pisarz Witruwiusz w swoich dziełach o bu-

downictwie (I wiek p.n.e.).

dynamiczne wykorzystanie betonu nastąpiło jednak dopiero 

w wieku XIX, od momentu opracowania w roku 1824 przez 

aspdina technologii sztucznego spoiwa, które nazwał ce-

mentem portlandzkim.

dzisiaj pojęcie betonu jest znacznie szersze i uległo wielu 

modyfikacjom. obecnie beton uzyskuje się nie tylko z okru-

chów skalnych (kruszywo naturalne i łamane) ale także 

z kruszywa sztucznego i wypełniaczy zaś zamiast cementu 

stosuje się inne spoiwa a jego właściwości wzbogaca się do-

mieszkami i dodatkami.

ogólnie można zdefiniować beton jako materiał budowlany 

uzyskany z połączenia drobnoziarnistego wypełniacza spo-

iwem. tak uzyskany materiał nosi nazwę kompozytu, w któ-

rym zaczyn spełnia rolę matrycy, a kruszywo inkluzji.

Beton i stal są obecnie dwoma najbardziej powszechnie sto-

sowanymi materiałami w konstrukcjach budowlanych. cza-

sem się wzajemnie uzupełniają (tworząc żelbet) a czasem 

konkurują ze sobą w tym sensie, że konstrukcje podobnego 

typu i funkcji mogą być zbudowane z jednego z tych materia-

łów. a jednak inżynierowie zwykle wiedzą mniej o betonie, 

z którego jest wykonana konstrukcja, niż o stali.

Stal jest produkowana w warunkach dokładnie kontrolowa-

nych, jej właściwości są określone w laboratorium i opisy-

wane w świadectwach producenta. projektant musi zatem 

jedynie wyspecyfikować stal zgodnie z odpowiednią nor-

mą, a nadzór inżyniera na budowie jest ograniczony do 

wykonawstwa połączeń między poszczególnymi elementa-

mi stalowymi.
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Sieć rethmeier w technologii Betonu

na budowie obiektu betonowego sytuacja jest całkowicie 

inna. Wprawdzie jakość cementu i kruszyw jest gwaranto-

wana przez producenta w sposób podobny do tego jak 

w przypadku stali. ale to nie cement i kruszywo ale beton jest 

materiałem konstrukcyjnym. elementy z betonu wykonywane 

są często na budowie, a ich jakość jest zależna niemal wy-

łącznie od fachowości wykonawstwa przy produkcji, trans-

porcie, układaniu mieszanki betonowej oraz pielęgnowaniu 

świeżego betonu.

W tym miejscu należy przytoczyć słowa profesora adama 

neville’a: „nie należy obawiać się, że wykonanie dobrego 

betonu jest trudne. Zły beton – często materiał o niewygod-

nej konsystencji, twardniejący w porowatą, niejednorodną 

masę – jest po prostu wykonywany przez zmieszanie ce-

mentu, kruszywa i wody. Zadziwiające, że składniki dobrego 

i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejęt-

ności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności 

i zachodzących procesów, są odpowiedzialne za różnice”.

różnice te mogą także występować w zestawieniu zaprojek-

towanego betonu i jego właściwości w konfrontacji z pracą 

tego tworzywa w konstrukcji. W tym miejscu chcemy zwrócić 

uwagę na wodoszczelność.

klasa wodoszczelności betonu, z którego ma być wykonana 

konstrukcja nie jest wystarczającym parametrem. W przy-

padku konstrukcji, należy uwzględnić warunki, w jakich bę-

dzie wykonywany element (sposób podania mieszanki beto-

nowej, układanie mieszanki betonowej, warunki pielęgnacji), 

stopień zbrojenia, rozmieszczenie dylatacji, a przede wszyst-

kim zewnętrzne uwarunkowania, już po zakończeniu prac 

budowlanych. na tym etapie istotne są warunki użytkowal-

ności, stan naprężeń w konstrukcji.

W celu osiągnięcia wodoszczelności projektowanego beto-

nu sięga się po sprawdzone sposoby, czyli przede wszystkim 

obniżenie wskaźnika wodno-cementowego, czyli stosowanie 

plastyfikatorów i/lub upłynniaczy, budowanie szczelnego 

stosu okruchowego kruszywa, stosowanie mikrowypełnia-

czy. ale te zabiegi dotyczą modyfikacji materiałowo-struktu-

ralnej samego tworzywa. a co z konstrukcją?

W dzisiejszych czasach, postęp nauk zajmujących się ba-

daniem zarówno mieszanki betonowej jak i stwardniałego 

betonu, pozwala na określenie składów domieszek lub do-

datków w proporcjach zapewniających regulowanie wybra-

nych właściwości.

poprzez pojęcie wodoszczelności rozumie się zdolność be-

tonu do przeciwstawiania się przepływowi wody, która znaj-

duje się pod ciśnieniem. parametr ten wynika z porowatości, 

zależny jest od zawartości porów, struktury zhydratyzowane-

go betonu i stosunku w/c. determinuje odporność korozyjną 

betonu, co z kolei ma wpływ na jego trwałość. przy czym 

kwestia wodoszczelności samego tworzywa, czyli betonu, 

nie jest w tym miejscu kluczowa, bowiem należy spojrzeć 

szerzej i sięgnąć po wodoszczelność całej konstrukcji

W ten obszar można ingerować już na etapie projektowa-

nia/produkcji mieszanki betonowej, wprowadzając do skła-

du mieszanki betonowej domieszkę odpowiadającą za struk-

turalną wodoszczelność betonu.

Składniki systemu BETOCRETE®Seria-C zostały specjalnie 

opracowane aby uaktywniać, przyspieszać i poprawiać 

zdolność betonu do „samonaprawiania“ pęknięć. W ramach 

badań w próbce z betonu wywołano pęknięcia powierzch-

ni i próbkę taką poddano stałemu parciu wody. Wszystkie 

wersje produktów BETOCRETE®Seria-C wykazały aktywne 

działanie „samonaprawiające“ w przypadku rys o szeroko-

ści od 0,2 do 0,4 mm, podczas gdy próbki referencyjne nie 

wykazały redukcji współczynnika przenikania wody.

Fot.  1. przedstawia próbkę betonową, z wywołaną rysą, 

która jest uszczelniana budującymi się kryształami produktu 

BETOCRETE®Seria-C uaktywnionego dostępem wilgoci.

Główne korzyści wynikające ze stosowania systemu BETO-

CRETE®Seria-C, to:

•	redukcja przenikania wody – badania przeprowadzone 

przez niezależne jednostki badawcze wykonane na zle-

cenie renomowanych producentów betonu, które zostały 

wykonane na betonach słabo przepuszczających wodę, 

opartych o ich własne receptury, o średniej penetracji 

10 mm dzięki zastosowaniu BETOCRETE®Seria-C	wyka-

zały redukcję przepuszczalności wody do 2 mm (poprawa 

o 80%). przenikalność wody przy zastosowaniu BETOCRE-

TE®Seria-C została obniżona prawie dziesięciokrotnie, 

•	przedłużenie okresu trwałości – zastosowanie domieszek 

do krystalicznego uszczelniania betonu BETOCRETE®Se-

ria-C pozwala na wyraźne przedłużenie okresu trwałości 

stali zbrojeniowej betonu. Zgodnie z przyspieszoną meto-

dą badania migracji jonów chlorkowych, przy użyciu BE-

TOCRETE®Seria-C można wydłużyć czas pozostały do 

momentu depasywacji stali zbrojeniowej nawet o 30 lat. 

efekt ten jest szczególnie wyraźny w przypadku betonów 

o W/c >0,55. nadaje się on do wszelkich zastosowań 

zgodnie z en 206. ▮

mgr	inż.	Piotr	Nowicki

technolog betonu ScHomBUrG polSka Sp. z o.o.





09
/2

01
6 

•
 E

D


