Dlaczego wapno jest lepsze niż plastyfikator?

Najwa¿niejsze argumenty przemawiaj¹ce za stosowaniem
wapna zamiast plastyfikatorów
Stosowanie plastyfikatorów os³abia przyczepnośæ zaprawy do pod³o¿a, a tym samym
umo¿liwia ³atwe wnikanie wody do wnêtrza muru. Stanowi to g³ówn¹ przyczynê uszkodzeñ
wielu konstrukcji murowych w krótkim okresie czasu od momentu ich wymurowania.
Stosowanie plastyfikatorów w zaprawach budowlanych znacznie zwiêksza ryzyko:
• Utraty wytrzyma³ości zaprawy na ściskanie nawet o oko³o 50%.
• Utraty wytrzyma³ości zaprawy na zginanie nawet o oko³o 30%.
• Utraty przyczepności zaprawy do materia³u ściennego.
• Powstania wykwitów solnych na licach materia³ów ściennych muru.
Stosowanie plastyfikatorów w zaprawach budowlanych z uwagi na zró¿nicowanie powsta³ych
zapraw wymaga badañ laboratoryjnych ka¿dej partii zaprawy przygotowanej jednorazowo
do u¿ycia.

Koszty 1m3 zaprawy
Koszty 1m3 zaprawy z wapnem (proporcje 1:1:6)
Koszty 1m3 zaprawy z plastyfikatorem (proporcje 1:0:6)

oko³o 170 z³ *
oko³o 170 z³ *

* Koszty wg opracowania nr 501/H/4438/1510 Politechniki Warszawskiej.

•

Skoro kosztuje tyle samo, to po co ryzykowaæ?
Stosuj wapno!
•
•

Wapno w p³ynie nie istnieje.

Plastyfikatory nie zastêpuj¹ wapna.

Staraniem Stowarzyszenia Przemys³u Wapienniczego ukaza³y siê m.in.:
• Tradycyjne zaprawy murarskie i tynkarskie, seria Poradnik Inwestora, Kraków, 2011.
• Jak unikn¹æ wykwitów, seria Poradnik Inwestora, Kraków, 2011.
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Czym ró¿ni siê wapno od plastyfikatora?

¯ywotnośæ

Zaprawa z wapnem:
Gwarantowana d³ugowiecznośæ muru.

Korozja biologiczna

Zaprawa z plastyfikatorem:
Ryzyko szybkiej destrukcji muru.

Przyczepnośæ

Zaprawa z wapnem:
Wysoka przyczepnośæ zaprawy.

Zaprawa z plastyfikatorem:
Brak odporności na korozjê biologiczn¹.

Mikropêkniêcia

Zaprawa z plastyfikatorem:
Niska przyczepnośæ zaprawy.

Szczelnośæ po³¹czenia

Zaprawa z wapnem:
Du¿a szczelnośæ zaprawy zapobiega
wnikaniu wody.

Zaprawa z wapnem:
D³ugotrwa³a odpornośæ na korozjê biologiczn¹.

Zaprawa z wapnem:
Samozabliźnianie siê mikropêkniêæ.

Zaprawa z plastyfikatorem:
Koniecznośæ naprawy mikropêkniêæ.

Wykwity solne

Zaprawa z plastyfikatorem:
Szybka utrata szczelności zaprawy.

Zaprawa z wapnem:
Ograniczenie ryzyka powstania wykwitów.

Zaprawa z plastyfikatorem:
Du¿e ryzyko wykwitów.

Dlaczego wapno jest lepsze niż plastyfikator?

Najwa¿niejsze argumenty przemawiaj¹ce za stosowaniem
wapna zamiast plastyfikatorów
Stosowanie plastyfikatorów os³abia przyczepnośæ zaprawy do pod³o¿a, a tym samym
umo¿liwia ³atwe wnikanie wody do wnêtrza muru. Stanowi to g³ówn¹ przyczynê uszkodzeñ
wielu konstrukcji murowych w krótkim okresie czasu od momentu ich wymurowania.
Stosowanie plastyfikatorów w zaprawach budowlanych znacznie zwiêksza ryzyko:
• Utraty wytrzyma³ości zaprawy na ściskanie nawet o oko³o 50%.
• Utraty wytrzyma³ości zaprawy na zginanie nawet o oko³o 30%.
• Utraty przyczepności zaprawy do materia³u ściennego.
• Powstania wykwitów solnych na licach materia³ów ściennych muru.
Stosowanie plastyfikatorów w zaprawach budowlanych z uwagi na zró¿nicowanie powsta³ych
zapraw wymaga badañ laboratoryjnych ka¿dej partii zaprawy przygotowanej jednorazowo
do u¿ycia.

Koszty 1m3 zaprawy
Koszty 1m3 zaprawy z wapnem (proporcje 1:1:6)
Koszty 1m3 zaprawy z plastyfikatorem (proporcje 1:0:6)

oko³o 170 z³ *
oko³o 170 z³ *

* Koszty wg opracowania nr 501/H/4438/1510 Politechniki Warszawskiej.

•

Skoro kosztuje tyle samo, to po co ryzykowaæ?
Stosuj wapno!
•
•

Wapno w p³ynie nie istnieje.

Plastyfikatory nie zastêpuj¹ wapna.

Staraniem Stowarzyszenia Przemys³u Wapienniczego ukaza³y siê m.in.:
• Tradycyjne zaprawy murarskie i tynkarskie, seria Poradnik Inwestora, Kraków, 2011.
• Jak unikn¹æ wykwitów, seria Poradnik Inwestora, Kraków, 2011.

Stowarzyszenie Przemys³u Wapienniczego, ul. Toruñska 5, 30-056 Kraków
Tel. 12 626 18 76, Fax 12 626 28 87, info@wapno-info.pl, www.wapno-info.pl

Dlaczego wapno jest lepsze
niż plastyfikator?
PORADNIK INWESTORA

