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Zawartość: 

• Cement – podstawy 

• Pigmenty  

• pochodzenie,  

• rodzaje,  

• czynniki wpływające na wybarwieni 

•  Wykwity wapniowe 

• Renowacja i ochrona betonu 





CEMENT 

- norma PN-EN 197-1 

- CEM-  cement to spoiwo hydrauliczne 

- składniki główne > 5% masy 

- składniki drugorzędne <5% masy 

- siarczan wapnia – regulator czasu 

wiązania 

- dodatki < 1% masy 



Składniki główne cementu 

- K- Klinkier – powstający w czasie spiekania materiałów w piecu obrotowym 

- S – Granulowany żużel wielkopiecowy 

- P,Q – Pucolana 

- V, W – Popioły lotne V-krzemionkowe, W-wapienne 

- L, LL – wapień, kamień wapienny 

- D - pył krzemionkowy 

- T – łupek palony 

 



Nazwa cementu

Oznaczenie 

cementu wg PN-EN 

197-1

Udział dodatków  

[% wag.]

Cement portlandzki CEM I –

Cement portlandzki  

wieloskładnikowy

CEM II/A 

CEM II/B

6 - 20 

21 - 35

Cement hutniczy

CEM III/A 

CEM III/B 

CEM III/C

36 - 65 

66 - 80 

81 - 95

Cement pucolanowy

CEM IV/A 

  

CEM IV/B

11 - 35 

  

36 - 55

Cement 

wieloskładnikowy

CEM V/A 

  

CEM V/B

36 - 60 

  

62 - 80





Dlaczego barwimy beton? 



Pochodzenie pigmentów 



Proces Laux opiera się na reakcji utleniania żelaza metalicznego 

nitrobenzenem w roztworze zawierającym dodatki chlorku glinu, chlorku 

żelaza, kwasu siarkowego i kwasu fosforowego. 

Zależnie od warunków procesu produktami są Fe3O4 lub FeOOH. 

Magnetyt  

Hematyt 

Hydroksytlenki 



Wymagania dla pigmentów: 

 spełnianie wymagań PN-EN 12878  

 kompatybilność z cementem i betonem (odporność alkaliczna) 

 odporność na działanie światła, UV 

 odporność na warunki atmosferyczne 

 intensywność barwy w zależności od dozowania 

 nietoksyczny, nieszkodliwy dla środowiska 

 korzystny cenowo 



Pigmenty i barwniki do betonu: 

- ciekłe  

- proszkowe 

- granulat 

- kompakt 

 



Proszkowe pigmenty do betonu: 

Korzyści: 

- korzystna cena 

- brak wrażliwości na mróz 

- wysoka moc barwiąca 

Uwagi: 

- silne pylenie 

- możliwość zbrylania 

- problemy z automatycznym dozowaniem 

- gorsza homogenizacja w betonie 



Płynne barwniki do betonu: 

Korzyści: 

- brak pylenia 

- szybka homogenizacja 

- mniejsza energia niezbędna  

do roztarcie pigmentu 

- wysoka zdolność barwienia 

- precyzyjne dozowanie 

Uwagi: 

- możliwość sedymentacji  

   po długim okresie 

- wrażliwość na przemrożenie 

- wyższe dozowanie 

- konieczność uwzględniania  

współczynnika w/c 



Granulat: 

- powstaje poprzez 

suszenie wodnej 

zawiesiny 

- niskie pylenie, wysoka 

moc barwiąca 

- proste i precyzyjne 

dozowanie 

- droższy od pigmentów 

proszkowych 

Kompakt: 

- technologia opracowana 

specjalnie dla przemysłu 

mat. budowlanych 

- powstaje poprzez 

prasowanie proszkowego 

pigmentu 

- zawiera dodatek środków 

wiążących 

- proste i precyzyjne 

dozowanie 

- droższy od pigmentów 

proszkowych 



Proszek Granulat Kompakt Płyn 



Dozowanie pigmentów: 

- wielkość dozowania podaje się w % masy spoiwa 

- dozowanie pigmentów proszkowych 3-5 % 

- dozowanie pigmentów ciekłych 4-6% 

- kolejność dozowania 

- kruszywo 

- pigmenty 

- zement  

- woda 



Czynniki wpływające na wybarwienie betonu: 

Moc barwiąca pigmentu: 

Dozowanie 5% do masy spoiwa 



Czynniki wpływające na wybarwienie betonu: 

Moc barwiąca pigmentu: 

Dozowanie 5% do masy spoiwa 



Czynniki wpływające na wybarwienie betonu: 

kolor cementu 

Barwnik:  

- żółty 

 

 

 

 

- pomarańczowy 

 

 

 

 

- antracytowy 



Czynniki wpływające na wybarwienie betonu: 

stopień białości cementu 



Czynniki wpływające na wybarwienie betonu: 

wysokość dozowania 

Remiferox 9330 

Remiferox 9110 

Remiferox 9420 

Dozowanie pigmentu,  

% wagowy spoiwa 

Remiferox 9380 

 

 

Remiferox 9330 
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Czynniki wpływające na wybarwienie betonu: 

wysokość dozowania 

Remiferox 9420 Remiferox 9120 Remiferox 9330 

2% 

3% 

4% 

6% 



Czynniki wpływające na wybarwienie betonu: 

kolor kruszywa 

4% Remiferox 9420 4% Remiferox 9120 4% Remiferox 9330 

Jasne 

kruszywo 

 

Ciemne 

kruszywo 

 



Czynniki wpływające na wybarwienie betonu: 

współczynnik woda/cement 

4% Remiferox 9130 brak pigmentu 

w/c 0,30 

w/c 0,35 

w/c 0,40 



Czynniki wpływające na wybarwienie betonu: 

ilość cementu 

4% Remiferox 9420 4% Remiferox 9120 4% Remiferox 9330 



Czynniki wpływające na wybarwienie betonu: 

współczynnik woda/cement 

4% Remiferox 9180 

4% Remiferox 9960 

4% Remiferox 9130 

4% Remiferox 9420 

brak pigmentu +50C +300C 



Wykwity wapniowe 



29 

Wykwit wapniowy 

CaCO3 

Pory 

kapilarne 

wypełnione 

roztworem  

Beton 
Ca(OH)2 

+ 

H2O Reakcja 

cementu z 

wodą 

Ca(OH)2 

CO2 2 H2O 

Koncentracja 

 Ca++ 

Wysoka  
(Hydratatacja) 

Niska 
(Karbonatyzacja) 

Wilgotność 

Wysoka 
(roztwór 

przesycony) 

Niska 
(Odparowanie) 

Michał Oleksik 

Mechanizm powstawania wykwitów wapniowych 

http://www.rethmeier.pl/


- Spowolnione parowanie w dojrzewalni (brak 

przeciągów)  

- Atomosfera CO2 w pierwszych godzinach hydratacji 

- Stosowane CEM z dodatkami (popiołem) 

- Szczelna struktura 

  (Ilość cementu + Zagęszczenie + Domieszki) 

- Ochrona przed deszczem i rosą  

  (Zadaszenie/folia) i dobra wentylacja  

- Domieszki hydrofobizujące 

Metody ograniczania ilości wykwitów wapniowych 



Beton nie musi być szary…… 

ESO Hotel 

Pustynia Atacama, Chile 



Beton nie musi być szary…… 

Bodega Antión La Rioja,  

Hiszpania 



Beton nie musi być szary…… 

Bodega Antión La Rioja,  

Hiszpania 



Muzeum Lotnictwa Polskiego, 

Kraków 



Muzeum Lotnictwa Polskiego, 

Kraków 





Powierzchnie poziome poddawane są ciągłym obciążeniom 



Czyszczenie 

REINIT-A 

REINIT-R 

Powierzchnia zabrudzona 

w czasie prac budowlanych Powierzchnia oczyszczona 

środkiem REINIT-R 



Myjka ciśnieniowa przystawką  

do czyszczenia  

powierzchni poziomych 

Czyszczenie 

REINIT-R 



Renowacja 

BICOLOR 

Pełna gama kolorów 

Prosta aplikacja 

Wysoka wydajność 



Renowacja 

BICOLOR 

Renowacja 

REMISTAR 



Impregnacja 

REMISIL 

REMISIL-CI 

REMISIL-He 

SILEX Gloss i Matt 

PROSTA APLIKACJA 

OCHRONA PRZED 

ZANIECZYSZCZENIAMI 



REMISIL 

REMISIL-CI REMISIL-HE 

SILEX Gloss 



Kostka 

niezabezpieczona 
REMISIL-CI 

 

REMISIL 
 

REMISIL-HE 
 

SILEX-Gloss 
 

Widok powierzchni bezpośrednio po naniesieniu oleju silnikowego 



Kostka 

niezabezpieczona 
REMISIL-CI 

 

REMISIL 
 

REMISIL-HE 
 

SILEX-Gloss 
 

Widok powierzchni bezpośrednio po 24h od naniesieniu 

oleju silnikowego 



Kostka 

niezabezpieczona 
REMISIL-CI 

 

REMISIL 
 

REMISIL-HE 
 

SILEX-Gloss 
 

Widok powierzchni po czyszczeniu detergentem 



Dziękuję za uwagę ! 
 

 

 

Michał Oleksik 
SCHOMBURG Polska 

tel. 601 594 808 

michal.oleksik@schomburg.pl 

 




