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WPROWADZE- 

NIE NA RYNEK 
PRODUKTY DEFINICJA NORMY 

CHEMIA BUDOWLANA 



• Domieszki i dodatki do spoiw, zapraw i 
betonów 

• Wyroby stosowane w budownictwie 

Domieszki i dodatki do 
spoiw, zaczynów, 
zapraw, betonów 

• Nauka o budowie chemicznej 
materiałów, o surowcach do ich 
wytwarzania i procesach chemicznych 
zachodzących podczas wytwarzania i 
użytkowania tych materiałów 

NAUKA 

PRODUKTY 

DEFINICJA CHEMII BUDOWLANEJ 



DEFINICJA CHEMII BUDOWLANEJ  

I. Produkty 

a) domieszki i dodatki 

redukujące ilość wody (plastyfikatory i superplastyfikatory) 

przyspieszające wiązanie 

przyspieszające twardnienie 

opóźniające wiązanie 

napowietrzające 

zwiększające wodoodporność (środki hydrofobizujące) 

zwiększające więźliwość wody (środki retencyjne) 

środki zagęszczające 

włókna zbrojące 

środki odpieniające itp. 



DEFINICJA CHEMII BUDOWLANEJ  

I. Produkty 

b) wyroby stosowane w budownictwie 

 

 produkty bazie spoiw mineralnych i/lub organicznych, które 

oprócz spoiwa mogą zawierać wypełniacze oraz dodatki i 

domieszki (suche mieszanki, gotowe masy) 

 materiały powłokowe (farby, lakiery, impregnaty, środki 

gruntujące itp.) 
 



DEFINICJA CHEMII BUDOWLANEJ  

I. Produkty 

b) wyroby stosowane w budownictwie 

- produkty na bazie spoiw mineralnych i/lub 

organicznych 

 

 na bazie cementu i wapna 

 na bazie anhydrytu i gipsu 

 na spoiwie magnezjowym 

 na spoiwach organicznych 
 



Suche mieszanki 

Na bazie cementu i wapna 
Na bazie anhydrytu i 

gipsu 

Na spoiwie 

magnezjowym 

Na spoiwach 

organicznych 

Zaprawy murarskie Tynki gipsowe 
Podkłady 

podłogowe 

Gładzie 

akrylowe 

Zaprawy specjalne (np. montażowe, 

naprawcze, renowacyjne itp.) 
Kleje gipsowe 

Spoiny cementowe Gipsy szpachlowe 

Podkłady podłogowe i masy 

wyrównujące 

Podkłady podłogowe i 

masy wyrównujące 

Zaprawy tynkarskie 
Gładzie (gipsowe i 

anhydrytowe) 

Zaprawy tynkarskie dekoracyjne  Stiuki gipsowe 

Kleje do okładzin 

Kleje do ociepleń 

Gładzie (cementowe, wapienne) 

Zaprawy wodoszczelne itp. 



Wyroby gotowe do użycia 

Gładzie akrylowe 

Szpachlówki akrylowe 

Tynki dekoracyjne (akrylowe, silikatowe, silikonowe, mozaikowe itp.) 

Stiuki polimerowo-wapienne 

Spoiny epoksydowe 

Podkłady epoksydowe 

Silikony 

Kleje dyspersyjne do okładzin (dyspersyjne, epoksydowe) 

Kleje montażowe (poliuretanowe, na bazie polioctanu winylu, na bazie PCV itp.) 

Folie hydroizolacyjne (na bazie dyspersji polimerowych) 

Pianki poliuretanowe 

Masy uszczelniające i wypełniające (poliuretanowe, silikonowe, akrylowe itp.) 

Masy uszczelniająco-klejące polimerowe 



DEFINICJA CHEMII BUDOWLANEJ  

I. Produkty 

b) wyroby stosowane w budownictwie 

- materiały powłokowe 

 

 farby do wnętrz 

 farby elewacyjne 

 lakiery, bejce itp. 

 środki gruntujące 

 impregnaty 
 



DEFINICJA CHEMII BUDOWLANEJ  

II. NAUKA 

Chemia budowlana to stosowana nauka przyrodnicza, traktująca o 

budowie chemicznej materiałów budowlanych i surowców do ich 

wytwarzania, o chemicznych uwarunkowaniach właściwości 

technicznych tych materiałów oraz wyjaśniająca zjawiska i procesy 

chemiczne zachodzące podczas wytwarzania i użytkowania 

materiałów i elementów budowlanych, a także ich oddziaływanie na 

środowisko. W tym kontekście chemia budowlana to raczej chemia 

w budownictwie, obejmująca obok chemii ogólnej i wybranych 

działów chemii nieorganicznej i organicznej, także zagadnienia 

termodynamiki chemicznej, kinetyki chemicznej, elektrochemii oraz 

chemii środowiskowej. 



DEFINICJA CHEMII BUDOWLANEJ 

PRODUKTY 



ZAPRAWY MURARSKIE 

Ogólnego 

przeznaczenia 
Cienkowarstwowe Do klinkieru Ciepłe Specjalne 

Warstwa:  

5-20 mm 

Warstwa:  

1-3 mm 

Warstwa:  

5-20 mm 

(technologie 

przeciwwykw.) 

Warstwa:  

5-30 mm 

(λ≤0,2 W/mK) 

W-wa: 3-50mm 

(wyrównawcze, 

naprawcze, 

renowacyjne, 

montażowe) 

-cegły ceram. 

- bloczki bet. 

-silikaty, inne 

 - gazobeton 

- silikaty 

- cegły 

klinkierowe 

- gazobeton 

- Pustaki 

ceram. 

 

- bloczki bet. 



TYNKI 

Spoiwo 

Gipsowe 

Cementowo-

wapienne 

Gęstość objętościowa 

Zwykłe (ciężkie) 

Lekkie 

Sposób narzutu 

ręczny 

maszynowy 



POSADZKI 

Spoiwo 

Anhydrytowe 

Cementowe 

Magnezjowe 

Asfaltowe 

Rodzaj 

Podkład podłogowy 

(warstwa 20-100 mm) 

Wyrównawcza  

(warstwa 3-50 mm) 

Wylewka 

cienkowarstwowa 

(warstwa 2-20 mm) 

Sposób układania 

ręczny 

Maszynowy 

(miksokret) 



 CO TO JEST GIPS i ANHYDRYT? 



 1. GIPS – surowiec 

CaSO4·2H2O 
a) kopalina – np. złoża w Dolinie Nidy 

b) gips syntetyczny (REA gips) – produkt odsiarczania 

spalin  

 

2. GIPS – spoiwo (gips budowlany) 

CaSO4·1/2H2O 
a) produkt wypalania kopaliny albo gipsu syntetycznego 



 3. Anhydryt 

CaSO4 

 
a)  kopalina – np. złoża w okolicach Lądka Zdrój 

 (Dolny Śląsk) 

b)   produkt wypalania -  kopaliny albo gipsu syntetycznego 



PRODUKTY NA BAZIE SIARCZANU WAPNIA 

Spoiwo 

gipsowe 
Kleje gipsowe 

Gipsy 

szpachlowe 

Gładzie 

gipsowe 
Posadzki Tynki 

Gips 

budowl. 

Klej T 

 – do płyt g-k 

„zwykłe”  

– do 

szpachlowania 

powierzchni  i 

łączenia płyt g-k z 

taśmą  

„zwykłe” 

Podkłady 

podłogowe 

(anhydrytowe) 

Ręczne 

 – aplikacja 

ręczna 

Klej P  

– do płyt 

gipsowych i 

sztukaterii 

gipsowej 

„elastyczne”  – 

do łączenia płyt 

g-k bez taśmy 

„elastyczne”  

– do 

wygładzania 

łączy płyt g-k 

Wylewki 

cienkowarstwo

we (gipsowe) 

Maszynowe 

– aplikacja 

maszynowa 

lub ręczna 



GŁADZIE 

Przeznaczenie 
RODZAJ 

gipsowe polimerowe wapienne cementowe 

Do wnętrz / na zewnątrz ☻/- ☻/- ☻/- ☻/☻ 

Pomieszczenia suche / 

wilgotne 
☻/- ☻/- ☻/☻ ☻/☻ 

Na ściany i sufity ☻/☻ ☻/☻ ☻/☻ ☻/☻ 

Aplikacja: 

ręcznie/maszynowo 
-/☻ ☻/☻ ☻/☻ ☻/☻ 



KLEJE DO OKŁADZIN 

Spoiwo 

Cementowe  

(szare, białe) 

Dyspersyjne 

Na bazie żywic 

 (np. epoksydowe) 

Przeznaczenie 

Do wnętrz 

Do wnętrz i na zewnątrz 

Grubość warstwy 

Cienkowarstwowe  

(do 5 mm) 

Średniowarstwowe 

(do 20 mm) 



SPOINY (FUGI) 

SPOIWO 

CEMENTOWE EPOKSYDOWE 

ELASTYCZNE „ZWYKŁE” - 

Uniwersalne 

(2-20 mm) 

Wąskie  

(2-6 mm) 

Szerokie  

(7-12 mm) 

Uniwersalne 

(1-10 mm) 



SYSTEMY OCIEPLEŃ 

Styropian (EPS) lub polistyren 

ekstrudowany (XPS) jako 

element termoizolacji 

Wełna mineralna jako element 

termoizolacji 

 klej do styropianu 

 element termoizolacji + siatka zbr. 

 klej do siatki 

 grunt 

 tynk elewacyjny 

 ew. farba 



TYNKI ELEWACYJNE 

Spoiwo 

Cementowe 

Akrylowe  

(też: mozaikowe) 

Silikatowe 

Silikonowe 

Zolokrzemianowe 

Struktura 

Baranek (kasza) 

Kornik (rowkowa) 

Max. ziarno 

1 mm 

1,5 mm 

2 mm 

2,5 mm 

3 mm 



NORMY 

Tynki cementowo-wapienne PN-EN 998-1 

Tynki i gładzie gipsowe PN-EN 13279-1 

Kleje gipsowe do płyt gipsowych PN-EN 12860 

Kleje gipsowe do płyt g-k PN-EN 14496 

Masy szpachlowe do płyt g-k PN-EN 13963 

Tynki na spoiwach org.(np. mozaikowe) PN-EN 15824 

Zaprawy murarskie PN-EN 998-1 

Podkłady podłogowe PN-EN 13813 

Kleje do płytek PN-EN 12004 

Spoiny (fugi) PN-EN 13888 

Systemy ociepleń Aprobata Europejska ETA 

Aprobata Krajowa AT  

PN-EN 13499, PN-EN 13500 



NORMY DLA WYBRANYCH GRUP 

PRODUKTOWYCH 



Tynki cementowo-wapienne 
 

 

Dokument odniesienia: 

  

PN-EN 998-1:2012  

„Wymagania dotyczące zapraw do murów.  

Część 1: Zaprawa tynkarska” 



PN-EN 998-1:2012  
 

Typy zapraw tynkarskich w zależności  

od właściwości i/lub zastosowania 
 

GP  – zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia 

LW  – zaprawa tynkarska lekka  

CR  – zaprawa tynkarska barwiona 

OC  – zaprawa tynkarska jednowarstwowa  

do stosowania na zewnątrz 

R     – zaprawa tynkarska renowacyjna 

T     – zaprawa tynkarska izolująca cieplnie 

 



PN-EN 998-1:2012  

Klasyfikacja zapraw tynkarskich 

WŁAŚCIWOŚCI KATEGORIE WARTOŚCI 

Wytrzymałość na ściskanie 

CS I od 0,4 do 2,5 N/mm²  

CS II od 1,5 do 5,0 N/mm²    

CS III od 3,5 do 7,5 N/mm²    

CS IV ≥ 6 N/mm² 

Absorpcja wody spowodowana 

podciąganiem kapilarnym  

W0 nie określona 

W1 c ≤ 0,4 kg/m²·min0,5 

W2 c ≤ 0,2 kg/m²·min0,5 

Współczynnik przewodzenia 

ciepła  

T1 ≤ 0,1 W/m·K 

T2 ≤ 0,2 W/m·K 



ZAPRAWY MURARSKIE 
 

Dokument odniesienia: 

  

PN-EN 998-2:2012  

„Wymagania dotyczące zapraw do murów.  

Część 2: Zaprawa murarska” 

 



PN-EN 998-2:2012  

 

Typy zapraw murarskich w zależności  

od właściwości i/lub zastosowania 

 
G  – zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia 

T  – zaprawa murarska do cienkich spoin 

L  – zaprawa murarska lekka  

 



PN-EN 998-2:2012  

 

Klasyfikacja zapraw murarskich  

z uwagi na wytrzymałość 

Klasa M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 M d 

Wytrzymałość na 

ściskanie [MPa] 
1 2,5 5 10 15 20 d 

d - wytrzymałość na ściskanie deklarowana przez producenta 

większa  niż 25 MPa 



KLEJE DO OKŁADZIN 

PN-EN 12004:2008  

„Kleje do płytek. Wymagania, ocena 

zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”.  



KLEJE DO OKŁADZIN  

– NORMA PN-EN 12004 

Norma europejska PN-EN 12004 dzieli kleje do 

okładzin na trzy zasadnicze grupy, w zależności 

od rodzaju spoiwa: 

• kleje cementowe – oznaczone literą C 

• kleje dyspersyjne – oznaczone literą D 

• kleje na bazie żywic reaktywnych – R 



PN-EN 998-2:2012  

 

Typy zapraw murarskich w zależności  

od właściwości i/lub zastosowania 

 
G  – zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia 

T  – zaprawa murarska do cienkich spoin 

L  – zaprawa murarska lekka  

 



PN-EN 998-2:2012  

 

Klasyfikacja zapraw murarskich  

z uwagi na wytrzymałość 

Klasa M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 M d 

Wytrzymałość na 

ściskanie [MPa] 
1 2,5 5 10 15 20 d 

d - wytrzymałość na ściskanie deklarowana przez producenta 

większa  niż 25 MPa 



KLEJE DO OKŁADZIN 

PN-EN 12004:2008  

„Kleje do płytek. Wymagania, ocena 

zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”.  



KLEJE DO OKŁADZIN  

– NORMA PN-EN 12004 

Norma europejska PN-EN 12004 dzieli kleje do 

okładzin na trzy zasadnicze grupy, w zależności 

od rodzaju spoiwa: 

• kleje cementowe – oznaczone literą C 

• kleje dyspersyjne – oznaczone literą D 

• kleje na bazie żywic reaktywnych – R 







Oznaczanie odkształcalności klejów do okładzin 



DEFINICJA CHEMII BUDOWLANEJ 

PRODUKTY 



PN-EN 998-2:2012  

 

Typy zapraw murarskich w zależności  

od właściwości i/lub zastosowania 

 
G  – zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia 

T  – zaprawa murarska do cienkich spoin 

L  – zaprawa murarska lekka  

 



PN-EN 998-2:2012  

 

Klasyfikacja zapraw murarskich  

z uwagi na wytrzymałość 

Klasa M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 M d 

Wytrzymałość na 

ściskanie [MPa] 
1 2,5 5 10 15 20 d 

d - wytrzymałość na ściskanie deklarowana przez producenta 

większa  niż 25 MPa 



KLEJE DO OKŁADZIN 

PN-EN 12004:2008  

„Kleje do płytek. Wymagania, ocena 

zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”.  



KLEJE DO OKŁADZIN  

– NORMA PN-EN 12004 

Norma europejska PN-EN 12004 dzieli kleje do 

okładzin na trzy zasadnicze grupy, w zależności 

od rodzaju spoiwa: 

• kleje cementowe – oznaczone literą C 

• kleje dyspersyjne – oznaczone literą D 

• kleje na bazie żywic reaktywnych – R 





Oznaczanie odkształcalności klejów do okładzin 



Oznaczanie przyczepności klejów do okładzin 



Oznaczanie spływu klejów do okładzin 



TYNKI GIPSOWE, GIPSY SZPACHLOWE I 

GŁADZIE GIPSOWE 
 

Dokument odniesienia: 

  

PN-EN 13279-1:2009 

„ Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: 

Definicje i wymagania” 

 



PN-EN 13279-1:2009 

Typy „tynków” gipsowych 

Tynki gipsowe 

B1 – Tynk gipsowy 

B2 – Tynk na bazie gipsu 

B3 – Tynk gipsowo-wapienny 

B4 – Tynk lekki gipsowy 

B5 – Tynk lekki na bazie gipsu 

B6 – Tynk lekki gipsowo-wapienny 

B7 – Tynk gipsowy o zwiększonej 

twardości powierzchni 

Tynki i zaprawy gipsowe 

specjalnego zastosowania 

C1 – Tynk gipsowy do wyrobów 

gipsowych z dodatkiem włókien 

C2 – Gipsowa zaprawa murarska 

C3 – Tynk gipsowy akustyczny 

C4 – Tynk gipsowy do izolacji cieplnej 

C5 – Tynk gipsowy ogniochronny 

C6 – Tynk gipsowy cienkowarstwowy 

C7 – Tynk gipsowy wykończeniowy  



PN-EN 13279-1:2009 

Przykładowe oznaczenie tynku gipsowego: 

B2/50/2 

RODZAJ TYNKU 

POCZĄTEK WIĄZANIA: 

DLA TYNKU RĘCZNEGO – 

20 [min] 

DLA TYNKU 

MASZYNOWEGO – 50 

[min] 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA 

ŚCISKANIE [MPa] 



CHEMIA BUDOWLANA JEST CIEKAWA! 



Dziękuję za uwagę ! 


