
Ze względu na swoje parametry i możliwo-
ści, powłoki polimocznikowe są coraz czę-
ściej stosowane w coraz szerszym zakresie. 
Patrząc w sposób praktyczny na przekrój 
inwestycyjny, materiał może być stosowany 
prawie w każdej części budowli jako hydro-
izolacja. Znajdzie zastosowanie w podpiw-
niczonych częściach budynków, dachach 
zielonych, tarasach, przy renowacjach da-
chów, zbiornikach ppoż., basenach, jako 
wykończenia posadzek przemysłowych, par-
kingach, nabrzeżach portowych oraz wielu 
innych specjalistycznych zastosowaniach. 
Może być stosowany jako ochrona różnych 
rodzajów podłoża przed agresywnymi media-
mi, przy czym świetnie nadaje się na podłoża 
żelbetowe i stalowe.

W szerokim wachlarzu zastosowań mate-
riałów polimocznikowych niezbędna jest jed-
nak odpowiednia wiedza i doświadczenie tak, 
aby powłoka została wykonana prawidłowo, 
zarówno pod względem technologicznym, 
jak i wizualnym. W tym miejscu zaczyna się 
rola SCHOMBURG Polska, zarówno jako 
dostawcy kompletnego systemu, jak i eks-
perta dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
nabytego w tej dziedzinie.

Jednym z wielu przykładów, jakie można by przytoczyć jest nasz udział w remoncie, roz-
budowie zewnętrznego basenu kąpielowego w jednym z hoteli w Polsce (FOT. 1). Od samego 
początku inwestycji byliśmy w ciągłym kontakcie z autoryzowanym wykonawcą systemów 
polimocznikowych oraz inwestorem. Wiązało się to z częstymi wizytami na obiekcie, a także 
ustalaniem wielu szczegółów podczas wykonywania prac. Staraliśmy się uniknąć problemów, 
które niestety często się pojawiają. Po zakończeniu prac betonowych i wysezonowaniu 
żelbetowej niecki basenu (FOT. 2, 3) firma wykonawcza przystąpiła do swoich prac. Podłoże 
musiało zostać odpowiednio przygotowane, w tym przypadku zostało ono wypiaskowa-
ne.  SCHOMBURG Polska jako dostawca rozwiązań materiałowych zapewnił pełen serwis 
techniczny na każdym etapie inwestycji. Zostały sprawdzone między innymi wytrzymałość 
na odrywanie podłoża oraz wilgotność betonu, tak aby można było dobrać odpowiednio 
kolejne składniki systemu. Po wykonaniu prac przygotowawczych na betonie pojawiało się 
mnóstwo drobnych raków, wgłębień oraz nierówności. Na podłożu również dało się zauważyć 
rysy skurczowe, które należało zszyć. Ze względu na to, iż prace dotyczyły remontu oraz prze-
budowy basenu kąpielowego, należało podłoże przygotować idealnie pod natrysk powłoki, 
gdzie w rezultacie niezwykle ważną rolę odgrywa efekt wizualny. Z powodu wysokiej wilgot-
ności betonu, do szpachlowania i wyrównania niecki zostały zastosowane zaprawy naprawcze 
na bazie żywic epoksydowych SCHOMBURG z grupy ASODUR – przeznaczone do aplikacji 
na wilgotne podłoża, które umożliwiły również szybsze przystąpienie do dalszych etapów prac. 
W przypadku mineralnych zapraw PCC z grupy ASOCRET przerwa byłaby zdecydowanie dłuż-
sza, ze względu na niezbędny proces wiązania i sezonowania. Po zadowalającym wyprofilowa-
niu podłoża przystąpiono do jego gruntowania (FOT. 4), tak aby w kolejnym etapie prac można 
było wykonać natrysk powłoki polimocznikowej. Należy również pamiętać o tym, że natrysk 
powłoki powinien się odbyć najlepiej do 24 godz. po gruntowaniu podłoża. Niestety pogoda 
nie sprzyjała pracom, które były prowadzone w czerwcu. Częste zmiany warunków atmo-
sferycznych od obfitych opadów po upalne dni, w których temperatura przekraczała 30°C.

Dzięki bogatej ofercie produktów gruntujących SCHOMBURG z grupy ASODUR spro-
staliśmy wyzwaniu. Wymagało to jednak również dużego doświadczenia po stronie firmy 
wykonawczej. Po wspólnym odbiorze prac przygotowawczych przystąpiliśmy do natrysku 

POLIMOCZNIKI OKIEM EKSPERTA 
Z SCHOMBURG POLSKA
Prawidłowe wykonanie powłok polimocznikowych

O powłokach polimocznikowych, 
ich właściwościach, zaletach 
i praktycznie nieograniczonych 
możliwościach napisano już wiele 
artykułów [1–2]. Omawiano ich 
skład chemiczny, historie powstania, 
początki zastosowania. Artykuł 
został poświęcony zastosowaniu 
polimoczników na nietypowym 
obiekcie referencyjnym.
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FOT. 1. Efekt końcowy po rozbudowie hotelowego basenu zewnętrznego w Karpaczu z wykorzystaniem produktów 
GEPOTECH
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sześćdziesięciu kilku stopni. W bardzo krótkim czasie następuje 
polimeryzacja, w wyniku której powstaje związana, trwała i odporna 
warstwa elastomeru polimocznikowego.

Podczas natrysku mają znaczenie warunki atmosferyczne, 
niesprzyjający jest wiatr oraz występujący punkt rosy na podłożu. 
Przy dużych powierzchniach należy odpowiednio rozplanować pra-
ce, aby wyeliminować problemy na połączeniach powłoki. W tym 
przypadku koncepcja budowy systemu zakładała natrysk powłoki 
oraz ze względu na to, iż powłoka może ulec odbarwieniu od słońca 
zalecono pomalowanie jej lakierem alifatycznym w kolorze niebie-
skim odpornym na oddziaływanie promieniowania UV (FOT. 6). Ma-
lowanie lakierem zapewniło powłoce idealny wygląd, bez żadnych 
smugi śladów po natrysku. Ze względu na to, iż należało przestrzegać 
okien czasowych (między aplikacją powłoki, a malowaniem lakierem 
nie powinno minąć więcej niż 24 godz.) prace zostały precyzyjnie 
zaplanowane oraz wykonane. Dzięki doświadczeniu profesjonalnej 
firmy wykonawczej oraz wysokiej jakości produktów SCHOMBURG 
inwestycja została zakończona z pełnym powodzeniem.
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materiału (FOT. 5). Odpowiednie rozplanowanie dało możliwość 
zachowania odpowiedniej ciągłości powłoki. Aplikacja powłoki 
polimocznikowej SCHOMBURG z grupy GEPOTECH następuje 
przez bezpośredni natrysk na powierzchnię podłoża wymieszanych 
i podgrzanych składników. Do aplikacji stosuje się specjalistyczne 
wysokociśnieniowe urządzenia natryskowe (ciśnienie komponen-
tów w głowicy mieszającej wynosi powyżej 100 barów), które 
równocześnie podgrzewa oba komponenty do temperatury rzędu 

FOT. 2. Przebudowa niecki basenowej

FOT. 3. Przebudowa niecki basenowej

FOT. 4. Gruntowanie i przygotowanie konstrukcji żelbetowej zaprawami na bazie 
żywic epoksydowych

FOT. 6. Malowanie lakierem alifatycznym w kolorze niebieskim

FOT. 5. Natrysk żywicy polimocznikowej
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