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Trend, który zauważamy w zmieniającym się rynku 
wyrobów wibroprasowanych jest efektem wielu za-
let środków impregnujących. Są to m. in.:
– redukcja wykwitów wapiennych
– pogłębienie barwy, zwłaszcza ciemnych kolorów 

(fot. 1)
– zwiększenie odporności na zabrudzenia
– łatwość czyszczenia powierzchni zaimpregnowanej
– przeciwdziałanie rozwojowi mchów, glonów 

i porostów
– zwiększenie mrozoodporności, trwałości i odpor-

ności na działanie soli odladzających.
Powyższe zalety powodują, że coraz większa rzesza pro-
ducentów decyduje się na zakup prostych instalacji do 
nakładania środków impregnujących. Ogromną zaletą 
tego rozwiązania jest nie wydłużenie procesu produk-
cyjnego i stosunkowo proste wdrożenie na produkcji. 
Elementy wibroprasowane zaraz po wyjściu spod stem-
pla zabezpieczane są środkiem nakładanym natrysko-
wo trafiając do dojrzewalni. To właśnie tam następuje 
utwardzenie impregnatu a element wyjeżdzający z re-
gałów po 24 godzinach jest gotowy do spakowania. 
W praktyce, proces aplikacji środka impregnującego 
uruchamiany jest automatycznie przy pomocy czuj-
ników, które po wykryciu blatu aktywują dysze natry-
skowe. Dzięki optymalnym ustawieniom uzyskujemy 
produkt o dużo wyższej jakości proponując odbiorcom 
wszystkie zalety tego rozwiązania. W przypadku pro-
dukcji typu „wetcast”, gdzie zapewnienie wysokiej 
mrozoodporności jest nieco trudniejsze i droższe, im-
pregnacja jest świetnym rozwiązaniem. Fotografia nr 2 
ukazuje różnice w kolorystyce dzięki redukcji wykwitu 
na elemencie typu „wetcast” poddanemu procesowi 
wypłukiwania zaczynu cementowego. Nałożenie środka 
zaraz po wyjęciu elementu z formy nie spowalnia proce-
su produkcji a znacząco zmienia jakość gotowego pro-
duktu. Na powierzchni podczas dojrzewania elementów 
powstanie warstewka „polimero-betonu” o podwyższo-

nych parametrach. Na rynku dostępnych jest wiele 
środków impregnujących, lecz nie każdy z nich może 
zostać zastosowany na świeży beton charakteryzujący 
się wysokim poziomem pH. Firma Schomburg jako 
doświadczony producent oferuje pełne wsparcie w za-
kresie doboru, zakupu i montażu listew natryskowych, 
dobierając do tego odpowiedni impregnat, zgodny 
z oczekiwanym efektem i zastosowaniem. Zabezpiecza-
nie wyrobów szlachetnych to nie jedyny trend. W kra-
jach Europy Zachodniej spotykamy się z impregnacją 
elementów drogowych, takich jak krawężniki. Pozwala 
to na znaczące podniesienie mrozoodporności w po-
czątkowym okresie użytkowania tego typu elementów. 
W trakcie pierwszego roku eksploatacji są one narażone 
na agresywne oddziaływanie soli odladzających używa-
nych w procesie zimowego utrzymania dróg. Poniesiony 
koszt impregnacji jest znikomy w stosunku do uzyska-
nych efektów. Klienci indywidualni, którzy obecnie sta-
nowią największą grupę odbiorców, są gotowi zapłacić 
nieco więcej w zamian za wyrób o podwyższonych 
parametrach zarówno jakościowych jak i estetycznych. 
Impregnacja po stronie mokrej w przeciwieństwie do 
tego typu zabiegów po stronie suchej nie wymaga aż tak 
skomplikowanych modyfikacji recepturowych i optyma-
lizacyjnych. Metoda ta jest świetnym rozwiązaniem dla 
producentów, którzy w przyszłości myślą o rozbudowie 
zakładu o linie obróbki mechanicznej czy tzw. coatin-
gu. Większość impregnatów przeznaczonych na „mo-
krą stronę” nie tworzy szczelnego filmu na powierzchni 
przez co jest ona dużo bardziej odporna na złuszczenia 
oraz błędy produkcyjne. Pozwala to na oferowanie wy-
sokiej jakości produktów bez wyrafinowanego reżimu 
technologicznego.
Reasumując, impregnacja jest trendem, która ze 
względu na wysokie oczekiwania klientów wymusza 
na producentach ciągły rozwój oferowanych produk-
tów, w tym elementów zabezpieczanych na etapie 
produkcji w zakładzie. Firma Schomburg oferująca 
w Polsce od 25 lat najnowsze technologie wspiera 
producentów i pomaga im w rozwoju dostarczając 
najwyższej jakości domieszki i środki impregnujące 
wraz z odpowiednim wsparciem technicznym.
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Impregnacja wyrobów betonowych
po „mokrej stronie” produkcji

Fotografia nr 2 Redukcja 
wykwitu oraz pogłębienie 
barwy kruszyw (strona 
prawa) przy pomocy środka 
impregnującego na elemen-
cie typu „wetcast”. Źródło: 
archiwa własne autora

Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się wyroby 
wibroprasowane impregnowane zaraz po zaformowaniu na tzw. 
„mokrej stronie” produkcji. Zwiększający się popyt na wyroby 
szlachetne pozwala na stosowanie coraz skuteczniejszych 
technologii zabezpieczania betonu przed oddziaływaniem 
środowiska zewnętrznego. W myśl tych trendów świetnie wpisują 
się impregnaty, które można stosować już na świeży beton.

Fotografia nr 1 Porównanie kolorystyki kostki brukowej z uży-
ciem środka impregnującego. Strona lewa – z impregnatem, 
strona prawa – bez impregnatu. Żródło: MJ Jedwabne


