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Na kondycję posadzek znajdujących się 

w przedsiębiorstwach mają wpływ zarów-

no sposób użytkowania, jak i stosunek do zaleceń 

związanych z ich pielęgnacją. Warto przestrzegać 

określonych zasad, bo dzięki temu nie będzie trzeba 

inwestować zbyt często w renowację czy naprawę 

posadzek. Jeśli jednak będą one konieczne, należy 

jak najszybciej zastosować odpowiednie metody oraz 

zalecane środki.

Przyczyny powstawania uszkodzeń 
posadzek
Jak mówi Jakub Danek, właściciel firmy RR Naprawa 

Posadzek Przemysłowych specjalizującej się w prze-

prowadzaniu prac naprawczych, czyszczeniu, reno-

wacji oraz konserwacji nawierzchni znajdujących się 

w różnych zakładach: – Nieprawidłowa eksploatacja, 

częste zaniechania oraz uchybienia podczas użytkowania 

mają bardzo istotny wpływ na powstawanie uszkodzeń 

posadzki. Podobnie jest z brakiem uwzględniania przez 

inwestorów i użytkowników założeń projektowych oraz 

wytycznych użytkowania np. poprzez:

– dopuszczanie do nadmiernych przeciążeń na-

wierzchni w wyniku ponadnormatywnego wykorzysta-

nia obiektu składowanym materiałem,

– stosowanie niedostatecznej ochrony przed cieczami 

chemicznymi, płynami technologicznymi, tłuszczami 

olejami i cukrami,

– wykonywanie nieodpowiednich operacji transporto-

wych, polegających na przesuwaniu ciężkich elementów 

bądź materiałów po powierzchni posadzki,

– używanie nieodpowiedniego ogumienia w transpor-

towych pojazdach mechanicznych,

– zbyt rzadką lub źle przeprowadzoną konserwację.

Okazuje się, że problemy z posadzką mogą być 

też konsekwencją braku projektu, przyjęcia złych za-

łożeń projektowych lub obliczeniowych, bądź błędów 

wykonawczych.

Wymienione czynniki prowadzą do stopniowej 

degradacji posadzek i w końcu do pojawienia się 

pierwszych oznak uszkodzeń, takich jak łuszczenie 

się, pylenie, odspojenia, zarysowania, pęknięcia, 

wyszczerbienia czy ubytki. 

Kiedy tylko zostanie zauważona jakiekolwiek 

wada, należy jak najszybciej zająć się jej usunięciem, 

aby nie doszło do poważniejszej awarii. Im szybciej 

zacznie się działać, tym mniej trzeba będzie włożyć 

pracy i zasobów finansowych w naprawę posadzki. 

Ponadto warto zdawać sobie sprawę z tego, że repe-

racja może wymagać wyłączenia części powierzchni 

Sabina Frysztacka

Utrzymanie posadzek  
– naprawa, renowacja, konserwacja

Posadzki znajdujące się w zakładach przemysłowych są zwykle 
mocno eksploatowane, co naraża je na szybkie zużycie oraz 
występowanie uszkodzeń. Żeby jak najdłużej pozostawały 
w dobrym stanie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym, 
należy właściwie o nie dbać.



|45Główny Mechanik 
Listopad–Grudzień 2017

zakładu, a tym samym pociągać za sobą dodatkowe 

koszty czy straty, związane z tymczasowym wstrzy-

maniem procesów produkcyjnych i logistycznych.

Metody naprawy posadzek przemysłowych
To, w jaki sposób należy postępować z uszkodzoną 

posadzką, zależy od jej rodzaju, warunków eks-

ploatacyjnych, a także od charakteru problemu, 

z którym mamy do czynienia. Niejednokrotnie 

podjęcie decyzji na jakie metody i materiały napraw-

cze postawić, wymaga też uwzględnienia przyczyn 

powstania wady, ale najpierw trzeba do nich dojść. 

W halach magazynowych oraz produkcyjnych 

dość często występują posadzki betonowe utwardza-

ne powierzchniowo. Są one trwałe oraz uniwersalne, 

jednak w związku z narażeniem na duże obciążenia 

oraz naprężenia skurczowe z czasem ulegają uszko-

dzeniom. 

– Naprawianie ubytków rozpoczyna się od przygo-

towania podłoża, które musi być odtłuszczone, suche 

i bez kurzu. Należy także zbić młotkiem lub innym 

narzędziem wszelkie niestabilne elementy, a szczeliny 

poszerzyć, by w kolejnym etapie je przeszlifować. Ma 

to na celu zmatowienie podłoża i zwiększenie przyczep-

ności materiału stosowanego do wypełniania ubytków. 

Najlepiej wybierać zaprawy żywiczne np. Noxan 1505. 

Do reperacji posadzek betonowych wykorzystuje się też 

mineralne zaprawy cementowe, ale dotyczy to raczej 

napraw miejscowych lub nawierzchni po których odbywa 

się ruch pieszy czy kołowy samochodów osobowych 

– opowiada Marta Kozdrój, Doradca Techniczny 

w firmie Noxan. 

– Po zeszlifowaniu szczelin nie można zapomnieć 

o odpyleniu. W większości przypadków, w których uży-

wane są zaprawy żywiczne, należy najpierw zagrunto-

wać podłoże. Na tak przygotowaną powierzchnię wylewa 

się, rozrobioną według zaleceń producenta, zaprawę 

i – w zależności od jej konsystencji – rozprowadza za 

pomocą pacy z zębami lub kielni. W przypadku niewiel-

kich ubytków, pęknięć oraz drobnych nierówności dobrze 

sprawdzi się konsystencja płynna. Jeśli ubytki są duże 

i dodatkowo istnieje konieczność formowania krawędzi, 

lepiej stosować gęstą masę. Bardziej rozległe uszkodze-

nia wymagają użycia całego systemu naprawczego: 

samopoziomującej masy mineralnej lub żywicznej oraz 

nawierzchni epoksydowej. Z drobnymi ubytkami można 

poradzić sobie wykorzystując wypełniacze oraz masy 

i szpachle epoksydowe.  

Zdaniem Jakuba Danek dobierając produkt, który 

ma pomóc w pozbyciu się wykruszeń czy odpry-

sków, jakie powstały w posadzce betonowej, należy 

uwzględnić ich głębokość. – Jeżeli mają 2–4 mm 

odpowiednie będą zaprawy cementowo-epoksydowe lub 

żywice epoksydowe i poliuretanowe. Natomiast głębsze, 

czyli 4–8 milimetrowe uszkodzenia, warto wypełniać 

mieszankami żywic i piasków kwarcowych nakłada-

nymi w formie zaprawy. Gdy ubytek ma więcej niż 8 

mm najlepiej rozważyć użycie materiału cementowego 

o właściwościach trudnościeralnych, również w formie 

zaprawy.

W niektórych przypadkach przed wypełnieniem 

uszkodzenia, niezbędne jest zastosowanie frezowa-

nia lub wycinania powierzchni. Dotyczy to w szcze-

gólności pęknięć, rys i deformacji płyt posadzko-

Źródło: Darp
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wych, które mogą być alternatywą dla jednolitej 

wylewki betonowej. Jeśli chodzi o inne rozwiązania 

technologiczne, które wybierane są w takich przy-

padkach, można tu wymienić: iniekcję ciśnieniową, 

scalanie pęknięć poprzez ich „zszywanie” oraz nasy-

cenie preparatami gruntującymi. 

Przeprowadzanie iniekcji ciśnieniowych może 

mieć charakter zapobiegawczy. Dzięki niej wypełnia 

się puste przestrzenie w uszkodzonych częściach 

posadzki. Służą do tego iniekty żywiczne, akrylowe, 

polimerowe, epoksydowe, a także produkowane na 

spoiwie cementowym. Wtłacza się je pod ciśnie-

niem do otworów znajdujących się po obu stronach 

rozwarcia, które powinny być wywiercone pod kątem 

45 stopni.

Naprawa poprzez zszycie polega na wycięciu 

bruzd prostopadle do pęknięć i umieszczeniu w nich 

na kleju żywicznym prętów zbrojeniowych. Poza 

tym potrzebne jest wycięcie wzdłuż pęknięć, które 

uzupełnia się ponownie mieszanką betonową. 

W przypadku deformacji płyt i wystąpienia 

zjawiska podnoszenia ich krawędzi, skuteczna bywa 

naprawa polegająca na wykonaniu w miejscu bruz-

dowania dylatacji konstrukcyjnej wstawek z żywicy 

epoksydowej.  

Jednak sama posadzka może być również zro-

biona z żywic: poliuretanowych, epoksydowych, 

metakrylowych, winyloestrowych, poliuretanowo-

-cementowych, polimocznikowo-cementowych. Jakie 

zabiegi i materiały okazują się najskuteczniejsze 

w przypadku wystąpienia w nich ubytków? Na ten 

temat mówi Katarzyna Bącal, doradca techniczny 

w firmie Farby Specjalistyczne Nobli: – W zależności 

od częstotliwości oraz głębokości występowania ubytków 

można je uzupełnić na kilka sposobów. W sytuacji, kiedy 

są one miejscowe oraz nie przekraczają głębokości 0,5 

cm, można zastosować gotową epoksydową masę szpa-

chlową, chociażby Epoxol Putty. Jeśli ubytki występują na 

większej powierzchni, ale ich głębokość nie przekracza 3 

mm, najkorzystniej jest przygotować masę szpachlową 

samodzielnie. Jest to niedrogie, a jednocześnie skuteczne 

rozwiązanie. W tym celu należy wymieszać ze sobą 

w proporcji 1:1 bezrozpuszczalnikowy grunt epoksydowy 

np. Epoxol Primer SF oraz piasek kwarcowy o granulacji 

0,1–0,5 mm. Tak uzyskaną masę szpachlową rozpro-

wadzamy szpachlą i pozostawiamy do wyschnięcia. Im 

grubsza warstwa, tym dłuższej trzeba poczekać. Ubyt-

ków w posadzce nie należy wypełniać zwykłymi masami 

akrylowymi, takimi jakich używa się na przykład do 

uzupełniania ubytków w ścianie, ponieważ jest to roz-

wiązanie słabsze, o zdecydowanie mniejszej twardości.

Źródło: Noxan

Źródło: Noxan
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Warto dodać tu jeszcze, że zdarzają się takie 

awarie, których nie da się już naprawić. Zwykle jest 

to związane z położeniem posadzki na podłożu, 

które jest słabsze niż przewidywał projekt. Wówczas 

usuwa się uszkodzone miejsca, a czasami zachodzi 

nawet konieczność wymienienia całej posadzki.

Renowacja posadzek – na czym polega? 
Bywa również tak, że rozwiązanie problemów z po-

sadzką sprowadza się do jej odnowienia. Dotyczy to 

zarówno nawierzchni betonowych, jak i żywicznych.

Jeżeli zaobserwuje się nadmierne ścieranie, pyle-

nie czy powierzchniowe odspojenia posadzek mine-

ralnych, ale jednocześnie nie towarzyszy im pękanie 

betonu, należy poddać posadzkę regeneracji poprzez 

modyfikowanie krzemianami oraz szlifowanie 

i polerowanie. – Proces ten przebiega w kilku etapach. 

Najpierw usuwana jest osłabiona warstwa wierzch-

nia posadzki. Następnie  przeprowadzamy aplikację 

odpowiednich preparatów krzemianowo-litowych, takich 

jak Nanoseal czy Nanocoat. Wymienione środki wnikają 

w posadzkę, dzięki przenikaniu oraz utwardzeniu betonu 

w strukturze molekularnej, pozwalają na uzyskanie wy-

sokowytrzymałej matrycy cementowej o ekstremalnych 

właściwościach fizycznych i chemicznych. Wymienione 

produkty zwiększają twardość, szczelność, odporność na 

ścieranie, uderzenia oraz zabezpieczają przed pyleniem. 

Zabieg polegający na mikrozbrojeniu chemicznym, wzbo-

gacony procesem szlifowania i polerowania, wpływa 

również bardzo korzystnie na wygląd naprawianej na-

wierzchni betonowej – mówi Robert Juszczyk, Dyrektor 

Zarządzający w firmie BAUTECH.

Kiedy w posadzce z żywicy pojawią się przetarcia 

czy odspojenia, należy zastosować obróbkę mecha-

niczną, czyli szlifowanie, śrutowanie, frezowanie itp., 

jako przygotowanie podłoża pod ułożenie nowych 

powłok żywicznych. Następnie nakłada się mate-

riał wyprodukowany na bazie żywic i poleruje całą 

nawierzchnię. Ewentualnie można nałożyć lakier 

epoksydowy. Natomiast Dariusz Przewoźny, Właści-

ciel firmy Darp, posiadającej duże doświadczenie 

w wykonywaniu żywicznych posadzek przemy-

słowych, ich renowacji i naprawie przypomina, że: 

– Niezwykle ważna jest systematyczna kontrola stanu 

posadzki oraz w razie potrzeby możliwie szybka reakcja 

na uszkodzenia. Istotne jest także okresowe wymie-

nianie elastycznych wypełnień szczelin dylatacyjnych, 

aby krawędzie posadzki w tych miejscach nie uległy 

uszkodzeniu i żeby w związku z tym nie była konieczna 

gruntowna renowacja. Na szczęście, jeśli posadzka jest 

prawidłowo wykonana, prace naprawcze sprowadzają 

się zazwyczaj do odnowienia jej wierzchniej warstwy, co 

nie generuje znaczących nakładów finansowych. Zawsze 

Źródło: RR Naprawa Posadzek Przemysłowych

Źródło: Darp
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najdrobniejszych prac naprawczych może w krótkim cza-

sie doprowadzić do znacznej degradacji posadzki, co bę-

dzie miało również negatywny wpływ na stan techniczny 

środków transportu, które się po niej poruszają, a przede 

wszystkim na bezpieczeństwo pracowników.

Konserwacja posadzek
Już na samym początku była mowa o tym, że jedną 

z przyczyn degradacji posadzek przemysłowych jest 

brak przestrzegania zaleceń związanych z regular-

nym serwisem ich powierzchni. Należy też korzystać 

z odpowiednich produktów do pielęgnacji. Jak radzi 

Jakub Danek: – Dla zapewnienia prawidłowej trwa-

łości i szczelności oraz zminimalizowania osłabienia 

wierzchniej warstwy posadzki betonowej konieczne jest 

wykonywanie zabiegów konserwacyjnych polegających 

na gruntownym jej doczyszczaniu oraz aplikowaniu 

preparatów impregnacyjnych na bazie krzemianów, ży-

wic syntetycznych lub twardych wosków. Częstotliwość 

zabiegów konserwujących uzależniona jest od intensyw-

ności eksploatacji posadzki. Najlepiej realizować je nie 

rzadziej niż co 6–12 miesięcy.

W celu zabezpieczenia posadzki żywicznej 

można wykorzystać sposób polegający na naniesie-

niu na nią ochronnej powłoki w postaci dyspersji 

polimerowej. Zastosowanie 2 lub 3 warstw sprawia, 

że nawierzchnia staje się bardziej odporna na czyn-

niki mechaniczne i chemiczne, lepiej wygląda oraz 

łatwiej utrzymać ją w czystości. Na rynku dostępne 

są również środki pielęgnacyjno-ochronne, które 

stosuje się po czyszczeniu posadzki. Powierzchnia, 

która zostanie następnie wypolerowana, uzyskuje 

efektowny połysk.

Żeby wydłużyć trwałość posadzki przemysłowej, 

warto uwzględnić malowanie, ale wymaga to dobra-

nia właściwych farb oraz preparatów. 

Jak wygląda sytuacja, gdy mamy do czynienia 

z betonem? Pierwszy krok polega na przygotowaniu 

nawierzchni – należy upewnić się, że jest czysta, su-

cha oraz wyszlifowana. Można też wziąć pod uwagę 

wytrawianie kwasem. 

Jeżeli chodzi o wybór farby do pomieszczeń, gdzie 

ruch wózków widłowych nie jest zbyt mocno nasilo-

ny, można zdecydować się na epoksydową powłokę 

dwuskładnikową np. Hydropox – Noxan. Nie wymaga 

ona wcześniejszego nałożenia podkładu i skutecz-

nie zabezpiecza podłogi magazynowe. Jednak jeśli 

posadzka eksploatowana jest w bardziej intensywny 

sposób, lepiej wybrać emalię epoksydową. Dobrym 

przykładem jest kolejny produkt znajdujący się 

w ofercie firmy Noxan ProFloor Plus. Jest on bezroz-

puszczalnikowy, dwuskładnikowy i można nakładać 

go bez podkładu lub na zasadzie – jedna warstwa 

podkładu oraz jedna gruba warstwa emalii. Po trzech 

dniach powierzchnia posadzki uzyskuje wysoką 

odporność na czynniki mechaniczne, a po siedmiu 

pełną odporność chemiczną. Ponadto staje się atrak-

cyjna wizualnie oraz łatwiej ją doczyścić.

Posadzki żywiczne również można malować 

farbami lub preparatami epoksydowymi. Szerzej na 

ten temat wypowiada się Katarzyna Bącal: – Far-

bę, czyli powłokę malowaną, aplikujemy za pomocą 

wałka. Ze względu na wysokie właściwości mechanicz-

ne i chemiczne do zabezpieczania posadzek najlepiej 

sprawdzą się dwuskładnikowe farby epoksydowe np. 

Neopox Special. Jedną z ich cech jest brak odporności 

na promieniowanie UV, a więc jeśli komuś zależy na 

tego typu zabezpieczeniu posadzki powinien wybrać 

farby poliuretanowe np. Neodur Special. Proponuje-

my poza tym szybkoschnący system polimocznikowy 

Neodur Fast Track do aplikacji wałkiem, który może być 

wykorzystywany wewnątrz oraz na zewnątrz. Przy jego 

zastosowaniu lekki ruch pieszy dopuszczalny jest już 

3 godziny po aplikacji ostatniej warstwy, a ruch ciężki 

na następny dzień, podczas gdy w przypadku syste-

mów epoksydowych i poliuretanowych trzeba odczekać 

siedem dni. Należy mieć też jednak na uwadze, że farba 

„dostosowuje się” do podłoża i nie tworzy na nim zbyt 

grubej powłoki. Dlatego gdy na nawierzchni posadzki 

występują nierówności, lepiej użyć samopoziomującej 

i samorozlewnej żywicy epoksydowej np. Epoxol Floor. 

Tworzy ona powłokę o grubości 1–3 mm. Przed aplikacją 

żywicy należy wymieszać ją z piaskiem kwarcowym 

Źródło: Darp
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o granulacji 0,1–0,5 mm, który pełni tutaj rolę 

wypełniacza. Mieszaninę rozprowadza się 

pacą, a następnie odpowietrza wałkiem z kol-

cami. Tak właśnie uzyskuje się wyjątkowo 

trwałą i odporną na ścieranie oraz substancje 

chemiczne posadzkę, a jej błyszczącą powłokę 

łatwo utrzymać w czystości. 

Marta Kozdrój w ten sposób podsu-

mowuje temat malowania: – Podczas 

rozważania które rozwiązanie wybrać, trzeba 

kierować się parametrami, jakie powinna mieć 

pomalowana nawierzchnia. Istnieją posadzki 

żywiczne (głównie są to dwuskładnikowe ży-

wice epoksydowe, poliuretanowe), które mają 

naprawdę wysoką odporność chemiczną i/lub 

mechaniczną. Można wybrać system żywic, 

który stworzy posadzkę antyelektrostatyczną. 

Gdy jest taka potrzeba, istnieje możliwość 

wykonania powierzchni antypoślizgowych. 

Oprócz tego, w zależności od stanu i rodzaju 

podłoża, można wybrać odpowiedni grunt – na 

podłoża gładkie, zawilgocone czy zaolejone. 

Każdy przypadek powinien być rozpatrywany 

indywidualnie, a dobór systemu do posadzki 

najlepiej skonsultować z doradcą technicznym 

dostawcy materiałów.

W związku z poruszeniem zagadnie-

nia dotyczącego malowania posadzek 

przemysłowych, nasuwa się pytanie czy 

oznakowania poziome, które są niezbędne 

w zakładach, lepiej jest malować czy też 

naklejać? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. 

Oznaczenia, które zostaną namalowane, 

są bardziej trwałe, zwłaszcza jeśli wyko-

rzystuje się dwuskładnikowe preparaty na 

bazie żywic, charakteryzujące się znacznie 

większą wytrzymałością na ścieranie niż 

farby jednoskładnikowe czy spraye. Maciej 

Ratowski, Menedżer ds. Kluczowych Klien-

tów w Dziale Sprzedaży Żywic firmy CIECH 

Sarzyna szczególnie poleca Epidian 664. Jak 

mówi:  –Jest ona doskonałym rozwiązaniem 

w przypadku powierzchni produkcyjnych, gdzie 

ustawione instalacje nie zmieniają zbyt często 

swojego miejsca. Jednocześnie metoda nakle-

jania jest bardziej praktyczna, w przypadku 

gdy na przykład linie wyznaczające drogi 

transportowe mają być tylko tymczasowe. 

Jeżeli oznaczenia są raczej często usuwane czy 

przesuwane, a tak bywa chociażby w przypad-

ku magazynów, gdzie sprawdza się elastyczny 

plan zagospodarowania przestrzeni i dochodzi 

do częstych zmian organizacji ruchu, najlepiej 

stosować elementy do naklejania. 

Do wyboru są tutaj przede wszystkim 

taśmy, folie, punktowe elementy odblasko-

we, a także masy grubopowłokowe chemo-

utardzakne i teromplastyczne. Linie czy 

znaki naklejane, wykonuje się najszybciej, 

ale jednocześnie najłatwiej ulegają zużyciu 

oraz nie dają możliwości zrobienia skompli-

kowanych czy nietypowych kształtów oraz 

symboli. 

Na własną rękę czy lepiej zaufać 
fachowcom? 
Pozostaje w takim razie jeszcze jedna, istot-

na wątpliwość – czy pracami związanymi 

z odnawianiem, naprawianiem lub malowa-

niem posadzki przemysłowej można zająć 

się samemu, czy też raczej zlecić to firmie 

zewnętrznej? Okazuje się, że wszystko zale-

ży od stopnia ich skomplikowania i posia-

danych umiejętności, ale jeśli rezygnuje się 

z pomocy z zewnątrz, należy skonsultować 

się z producentami nabytych preparatów. 

Jeśli zostanie popełniony jakiś błąd podczas 

mieszania składników czy aplikacji danego 

produktu, nie można liczyć na zadowala-

jące i trwałe efekty. Jak mówi Katarzyna 

Bącal: – Uzupełnianie ubytków proponowa-

nymi przez nas systemami można wykonać 

samodzielnie. Natomiast w sytuacji, kiedy ich 

głębokość jest większa, a także występują one 

na sporej powierzchni, zwykle najkorzystniej 

jest zrobić wylewkę betonową, a wówczas ra-

dziłabym zdać się na fachowców. Z kolei malo-

waniem można zająć się na własną rękę tylko 

pod warunkiem, że ma się właściwe zdolności 

manualne. Jeśli w przedsiębiorstwie brakuje 

osoby, która czuje się pewnie w przeprowa-

dzaniu takich prac, warto zlecić je firmie, która 

świetnie się na nich zna. Ważna jest zarówno 

prawidłowa aplikacja – zgodna z informacjami 

zawartymi w karcie technicznej, jak i dokładne 

przygotowanie podłoża do malowania. Zdarza 

się, że niezbędny jest do tego specjalistycz-

ny sprzęt, a zdobycie go może stanowić 

problem. Korzystając z usług wykwalifiko-

wanych fachowców nie trzeba martwić się 

takimi sprawami. Niezwykle istotne jest 

również to, że można liczyć na jej wiedzę 

i doświadczenie. Dlatego Maciej Ratowski 

twierdzi: – Zdecydowanie prace związane 

z wykonaniem nowej posadzki żywicznej, jak 

i z jej naprawami należy zlecić profesjonalnym 

firmom, które są w tym wyspecjalizowane. 

Powierzone im czynności realizują rzetelnie, 

terminowo oraz według dość rygorystycznych 

warunków i sposobów aplikacji żywic. 

Czyli żeby mieć pewność, że naprawa 

czy renowacja posadzki została wykonana 

tak dobrze, jak to tylko możliwe, lepiej zo-

stawić to odpowiedniej firmie, która najczę-

ściej na wykonane prace udziela gwarancji. 

W przypadku bardziej skomplikowanych 

napraw nie warto w ogóle brać pod uwagę 

innej opcji. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- NAPRAWA BETONOWYCH 
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- ZABEZPIECZENIE, UTWARDZENIE, 
IMPREGNACJA 
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