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Ogólnie można zdefiniować beton jako materiał bu-
dowlany uzyskany z połączenia drobnoziarnistego 
wypełniacza spoiwem. Tak uzyskany materiał nosi 
nazwę kompozytu, w którym zaczyn spełnia rolę ma-
trycy, a kruszywo inkluzji.
Beton i stal są obecnie dwoma najbardziej powszech-
nie stosowanymi materiałami w konstrukcjach bu-
dowlanych. Czasem 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 materiałów. A jed-
nak inżynierowie zwykle wiedzą mniej o betonie, 
z którego jest wykonana konstrukcja, niż o stali. 
Na budowie obiektu betonowego sytuacja jest 
całkowicie inna. Wprawdzie jakość cementu i kru-
szyw jest gwarantowana przez producenta w spo-
sób 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 wyłącznie od fachowości wykonawstwa 
przy produkcji, transporcie, układaniu mieszanki 
betonowej oraz pielęgnowaniu świeżego betonu. 
Różnice te mogą także występować w zestawieniu 
zaprojektowanego betonu i jego właściwości w kon-
frontacji 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 pa-
rametrem. W przypadku konstrukcji należy uwzględ-
nić warunki, w jakich będzie wykonywany element 
(sposób podania mieszanki betonowej, 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 
użytkowania, stan naprężeń w konstrukcji. 
W celu osiągnięcia wodoszczelności projektowane-
go betonu sięga się po sprawdzone sposoby, czyli 
przede wszystkim obniżenie wskaźnika wodno-ce-
mentowego, czyli stosowanie plastyfikatorów i/lub 

upłynniaczy, budowanie szczelnego stosu okrucho-
wego kruszywa, stosowanie mikrowypełniaczy. Ale 
te zabiegi dotyczą modyfikacji materiałowo-struk-
turalnej samego tworzywa. A co z konstrukcją? 
Kwestia wodoszczelności samego tworzywa, czyli 
betonu, nie jest w tym miejscu kluczowa, bowiem 
należy spojrzeć szerzej i sięgnąć po wodoszczel-
ność całej konstrukcji. W ten obszar można in-
gerować już na etapie projektowania/produkcji 
mieszanki betonowej, wprowadzając do składu 
mieszanki betonowej domieszkę odpowiadającą za 
strukturalną wodoszczelność betonu. 
Składniki systemu BETOCRETE®-C zostały specjalnie 
opracowane, aby uaktywniać, przyspieszać i popra-
wiać zdolność betonu do „samonaprawiania“ pęk-
nięć. W ramach badań w próbce z betonu wywołano 
pęknięcia powierzchni i próbkę taką poddano stałe-
mu parciu wody. Wszystkie wersje produktów BETO-
CRETE®-C wykazały aktywne działanie „samonapra-
wiające“ w przypadku rys o szerokości od 0,2 do 0,4 
mm, podczas gdy próbki referencyjne nie wykazały 
redukcji współczynnika przenikania wody. 
Główne korzyści wynikające ze stosowania syste-
mu BETOCRETE®-C to: 
• redukcja przenikania wody – badania przeprowa-

dzone przez niezależne jednostki badawcze wy-
konane na zlecenie renomowanych producentów 
betonu, które zostały wykonane na betonach słabo 
przepuszczających wodę, opartych o ich własne re-
ceptury, o średniej penetracji 10 mm, dzięki zasto-
sowaniu BETOCRETE®-C wykazały redukcję prze-
puszczalności wody do 2 mm (poprawa o 80%). 
Przenikalność wody przy zastosowaniu BETOCRE-
TE®-C została obniżona prawie dziesięciokrotnie 

• przedłużenie okresu trwałości – zastosowa-
nie domieszek do krystalicznego uszczelniania 
betonu BETOCRETE®-C pozwala na wyraźne 
przedłużenie okresu trwałości stali zbrojeniowej 
betonu. Zgodnie z przyspieszoną metodą ba-
dania migracji jonów chlorkowych, przy użyciu 
BETOCRETE®-C można wydłużyć czas pozostały 
do momentu depasywacji stali zbrojeniowej na-
wet 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.
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Składniki systemu BETOCRETE®-C zostały specjalnie opracowane, 
aby uaktywniać, przyspieszać i poprawiać zdolność betonu do 
„samonaprawiania” pęknięć.
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BETOCRETE®-C
– strukturalna wodoszczelność betonu


