
Wykonanie
posadzki
betonowej



	 Gładź	betonowa	grubości	8-10	cm	powinna	być	zbrojona	siat-
ką	stalową.	
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D O  W Y K O N A N I A  B E T O N U  
M E T O D Ą  T R A D Y C Y J N Ą  



1. Usu nąć darń i zie mię na 
głę bo kość 20-25 cm. 
Wy kop po wi nien być szer-
szy i dłuż szy od pod ło gi 
oko ło 15 cm.

20/25 cm

10/15 cm

Na dnie otwo ru roz sy pać 
ka mie nie lub gruz. Usu nąć 
więk sze ka wał ki ce gieł i tyn ku. 
Roz gar nąć i wy rów nać gruz. 
War stwa po win na mieć gru-
bość 10-15 cm. 

2. Wy peł nić nie rów no ści mie-
szan ką żwi ru i pia sku. 

3. Po wsta łą war stwę zmo czyć 
ob fi cie wo dą i ubić cięż kim 
ubi ja kiem. 

4. Na ca łej po wierzch ni roz ło-
żyć fo lię tak, by przy kry wa-
ła tak że ła ty de sko wa nia. 
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Przygotowanie	podłoża



1. Usta wić za im pre gno  -
wa ne de ski (gru bość 
27 mm) rów no i wbić 
koł ki w ro gach wy ko pu 
oraz co je den metr 
wzdłuż nie go. Sze ro-
kość de sek po win na 
od po wia dać gru bo ści 
be to nu (najczęściej 
10 cm). Do sto so wać 
usta wie nie de sek i koł-
ków do ką ta na chy le nia 
(1 cm/m). 

2. Co 2-4 me try po win ny 
znaj do wać się szcze li ny 
dy la ta cyj ne. Roz sta wić 
de ski (gru bość 12 mm) 
lub pro fi le dy la ta cyj ne 
z PVC (któ rych nie usu-
wa się po skoń czo nej 
pra cy). Pro fi le dy la ta cyj-
ne po win ny do kład nie 
pa so wać do sze ro ko ści 
sza lun ku (drew nia nej 
ra my), a ich wy so kość 
mu si wy no sić ty le co 
gru  bość be to nu. 

 De ski lub pro fi le dy la ta-
cyj ne po słu żą ja ko de ski 
pro wa dzą ce, pod czas 
wy rów ny wa nia po wierz-
ch ni be to no wej. Po la 
po wierzch ni wy zna czo-
ne przez pro fi le dy la ta-
cyj ne mo gą wy no sić 
mak sy mal nie 20 m2. 

3. Roz ło żyć plan sze siat ki 
sta lo wej: każ da plan sza 
ma dłu gość oko ło 
2,40 m. Wią zać je ze 
so bą, aż do otrzy ma nia 
po żą da nej po wierzch ni 
(plan  sze po win ny za -
cho  dzić na sie bie na 
sze ro kość jed ne go 
oczka lub 15 cm). 

Uwa	ga!	Na	le	ży	za	cho	wać	od	le	głość	2	cm	mię	dzy	brze	giem	
gła	dzi	i	siat	ką,	aby	za	pew	nić	otu	li	nę	zbro	je	nia	be	to	nem.	

wiązanie
zbrojenia

Przygotowanie	deskowania

 Zbro je nie ukła da się we wnątrz pól utwo rzo nych przez pro fi le 
dy la ta cyj ne.



Piasek

Podłoga w garażu,
taras

7 630 kg
(90 kg/worek)
lub 420 l (60 l/worek)

około
175 l

1232 kg
(176 kg/worek)
lub 770 l (110 l/worek)
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worków

Cement
 worek 50 kg

Obliczanie ilości potrzebnego betonu 

Ilości składników potrzebnych na 1 m3 betonu 

ilość be to nu = dłu gość x sze ro kość x wy so kość 
Przykład:10mx5mx0,1m=5m3

10 cm

5 m

10 m

5 m3

• Uży cie go to we go be to nu znacz nie uła twi pra cę. Moż na 
za mó wić do sta wę ta kie go be to nu przez sa mo chód -be to-
niar kę bez po śred nio na bu do wę (dzię ki te mu za kup be to-
niar ki prze no śnej nie bę dzie ko niecz ny). 

• Je że li be ton bę dzie ukła da ny w po miesz cze niu o du żej 
wil got no ści (np. w piw ni cy), moż na zwięk szyć od por ność 
be to nu na wil goć do da jąc do nie go do miesz kę uszla chet-
nia ją cą.

R A D Y

Roz pro wa dzić be ton tak, by wy sta wał oko ło 2 cm nad kra wę-
dzie de sek.
Wy rów nać po wierzch nię ła tą. Ubi jać od jed ne go bo ku, de li kat-
nie prze su wa jąc de skę wzdłuż osza lo wa nia. Po wtó rzyć czyn-
ność dwa ra zy, a na stęp nie wy rów nać po wierzch nię mie szan ki 
be to no wej, po ru sza jąc ła tą jak przy pi ło wa niu. Wy peł nić wszel-
kie nie rów no ści i po wtór nie wy rów nać.

Układanie	betonu	



• La tem, aby wo da szyb ko nie pa ro wa ła, przy kryć na wierzch-
nię płach tą z fo lii, na piąć ją i przy ci snąć bo ki ce gła mi. 
 
• Sta rać się nie wy ko ny wać be to nu w zim ne dni, ale je śli się 
zda rzy, że przyj dą mro zy, przy kryć po wierzch nię sło mia ną 
ma tą lub po sy pać fo lię gru bą war stwą pia sku.  

• To trze ba wie dzieć: po 8 dniach od wy ko na nia be ton osią ga 
90% swo jej cał ko wi tej wy trzy ma ło ści.

R A D Y

Po ułożeniu posadzki betonowej

De ski na kra wę dziach i dy la-
ta cyj ne wy jąć z pły ty be to-
no wej. Po wsta łe szcze li ny 
wy peł nić za pra wą.

Pro fi le dy la ta cyj ne z  PVC moż na 
po zo sta wić na miej scu. Umoż li-
wią one pra cę gła dzi bez pęk-
nięć.

• Jeżeli gładź przylega do ściany domu, pozostawić przerwę  
dylatacyjną między ścianą a powierzchnią gładzi. Zapobiega 
ona pęknięciom ściany w wyniku ruchów podłoża. 

R A D A

Ist nie je wie le pro duk tów kon ser wu ją cych i czysz czą cych be ton: 
środ ki chro nią ce przed po wsta wa niem plam, spe cjal ne far by, 
od rdze wia cze, środ ki od tłusz cza ją ce i tra wią ce za bru dze nia smo łą. 
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