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Czym są zaprawy towarowe?

• Towarowa zaprawa murarska 
– zaprawa dostarczana na 
budowę w stanie gotowym do 
stosowania o odpowiedniej 
konsystencji do murowania.

• Konsystencja i czas 
urabialności – kontrolowane 
przez stosowanie 
odpowiednich domieszek MC-
Bauchemie.



Z czego składaj ą się zaprawy towarowe?

• Spoiwo

• Piasek

• Dodatki mineralne

• Woda

• Domieszki do zapraw



PN-EN 998-2:2003 

Wymagania dotycz ące zapraw do murów

Część 2: Zaprawa murarska

• Zastępuje normę krajową PN-90/14501 
Zaprawy budowlane zwykłe

• Powiązana jest z serią norm PN-EN 1015 
Część 1-18 na badania



PN-EN 998-2:2003 

Klasy wytrzymało ści zapraw murarskich

Klasa zaprawy M 1 M 2,5 M5 M10 M 15 M 20

Wytrzymało ść na 
ściskanie N/mm 2

1 2,5 5 10 15 20



Wymagania stawiane zaprawom towarowym

• Wymagania stawiane świeŜej zaprawie 
murarskiej:

– dobra urabialność

– odpowiednia kleistość zaprawy do elementów 
murowanych

– nieznaczne sztywnienie świeŜej zaprawy w czasie

– dobra stabilność przy murowaniu cięŜkich 
elementów

– dobra podatność na formowanie i plastyczność przy 
murowaniu

– dobra wiąźliwość wody



Wymagania stawiane zaprawom towarowym

• Wymagania stawiane stwardniałej 
towarowej zaprawie murarskiej:

– odpowiednia wytrzymałość na ściskanie

– odpowiednia przyczepność zaprawy pomiędzy 
cegłami w murze (wytrzymałość na ścinanie)

– odpowiednie stwardnienie zaprawy w całym jej 
przekroju w spoinie (brak efektu obsypywania się
zaprawy)

– odpowiednia wczesna wytrzymałość
– wystarczająca elastyczność zaprawy

– wysoka mrozoodporność

– jednorodność barwy w szczególności przy murach 
nietynkowanych

– wystarczająca izolacyjność termiczna



Surowce do produkcji zapraw towarowych.

• Cement – w praktyce stosuje się wszystkie normowe 
cementy. Najczęściej cementy klasy 32,5; w okresie 
niŜszych temperatur 42,5.

• Wapno – stosowane jedynie na węzłach produkujących 
wyłącznie zaprawy

• Dodatki mineralne – popioły lotne, mączki kamienne, ŜuŜle 
wielkopiecowe – korzystnie wpływają na plastyczność, 
kleistość i spoistość zaprawy

• Piasek – najlepiej aby był o dobrej wiąźliwości wody, o 
zawartości frakcji 0-0,2mm w granicach 15-25%, bez 
zanieczyszczeń, o ziarnach okrągłych i regularnych.



Surowce do produkcji zapraw towarowych.

Domieszki do zapraw
• System jednokomponentowy – Murapor Kombi ( zaleta 

stosowania tylko jednej domieszki, ale mała skala modyfikacji 
zaprawy)

• System dwukomponentowy – Centripor TFM + Centripor 
Retard (pełna moŜliwość dostosowania się do warunków 
produkcyjnych )



Badania zapraw towarowych

W warunkach budowy:
– Konsystencja, opóźnienie 

wiązania, urabialność

• W laboratorium:
– Wytrzymałość na ściskanie, 

zginanie, nasiąkliwość, 
mrozoodporność, skurcz



Sposób pracy z zaprawami towarowymi.

• Produkcja na węźle betoniarskim
• Transport na budowę
• Rozładunek w pojemniki
• Ochrona pojemników nie uŜywanych od 

razu przed war. atmosferycznymi 
(zacienione miejsce, przykrycie folią lub 
zalanie cienką warstwą wody, nie 
dopuszczenie do zamarznięcia)

• Przed murowaniem zlanie nadmiaru wody i 
lekkie wymieszanie zaprawy

• W przypadku murowania nagrzanych 
elementów wcześniej naleŜy zwilŜyć je 
wodą

• Ochrona świeŜego muru przed zbytnim 
nasłonecznieniem, mrozem



Korzy ści ze stosowania towarowej zaprawy murarskiej.
• Murowanie bardziej ekonomiczne ze względu na 

terminowość dostawy i brak strat.
• Brak dodatkowych nakładów na prąd, wodę, 

betoniarki. 
• Oszczędność miejsca.
• Redukcja stanowisk pracy na budowie.
• Dokładność dozowania składników zaprawy na 

węźle.
• Stała kontrola jakości zaprawy przez producenta.
• Jednorodność partii zaprawy a w konsekwencji 

równieŜ i muru.
• Eliminacja wapna z zaprawy powoduje mniejszą

skłonność do wykwitów.
• Urabialność zaprawy sterowana na Ŝyczenie budowy 

nawet do 48 godzin.
• Koszt zaprawy niŜszy niŜ zaprawy cementowo –

wapiennej, przy zachowaniu doskonałych warunków 
urabialności.



Problemy z zaprawami murarskimi.

• Zaprawa za słabo trzyma się muru.
� Zwiększyć zawartość drobnych frakcji piasku, 

spoiwa lub wypełniacza

� Zwiększyć zawartość powietrza w zaprawie
� Zastosować lub zwiększyć ilość stabilizatora

• Zaprawa zbyt kleista
� Zmniejszyć ilość najdrobniejszych części

� Zmniejszyć ilość powietrza

� Zmniejszyć lub zrezygnować ze stabilizatora 

• Zbyt krótki czas urabialności zaprawy
� Zwiększyć dozowanie opóźniacza
� WydłuŜyć czas mieszania zaprawy

� Sprawdzić stabilność napowietrzenia

� Zwrócić uwagę na ochronę zaprawy w kastrach 
przed wpływami atmosferycznymi

� Skontrolować jednorodność piasku



Problemy z zaprawami murarskimi.
• Zaprawa ma zbyt małą wytrzymałość

wczesną w murze
� Zmniejszyć napowietrzenie zaprawy
� Zastosować szybkosprawny cement

� Zwiększyć ilość cementu

� Zastosować gęstszą konsystencję wyjściową
� Podgrzać składniki zaprawy i elementy muru

� Zmniejszyć dozowanie opóźniacza

• Zaprawa sypie się w murze
� Nie stosować gorących mocno wysuszonych 

elementów muru bez ich zwilŜenia wodą

� Zmniejszyć opóźnienie czasu wiązania zaprawy

� Nie stosować zbyt gęstej zaprawy

� Skontrolować kompatybilność składników 



Dziękuj ę za uwagę!


