
Wykonywanie
zaprawy 
i betonu



Wykonywanie zaprawy
Zaprawa cementowo-wapienna służy do wiązania cegieł, 
bloczków i pustaków oraz do wykonywania tynków zewnętrznych 
i wewnętrznych, gładzi betonowej. 

• Ce ment na le ży prze cho wy wać w miej scu su chym i za da szo nym. 
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Cement Wapno Woda
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Gęstość: 1,5 T/m3

Piasek
o uziarnieniu 

0,5 mm
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Skład ni ki prze siać, wy mie szać i do dać wo dy.
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Do zo wa nie skład ni ków na je den wo rek ce men tu 

Za sto so wa nie za pra wy
Wiązaniepustaków
np. pu sta ki 
20 x 20 x 50 cm, na 7 m2

50 kg 250 kg
lub  

167 li trów

25 l

Wiązaniecegieł
ce gły  
6 x 11 x 22 cm, 7 m2, 
za pra wa ce men to wo-
wa pien na

25 kg 25 
kg

200 kg 
lub  

135 li trów

50 kg 
lub  

34 li try

25 l

Gładźcementowa 50 kg 200 kg 
lub 135 
li trów

25 l

Tradycyjnytynk 
trójwarstwowy na 20 m2

Pierw sza war stwa: 
ob rzut ka 3-5 mm

50 kg 150 kg 
lub  

100 li trów

25 l

Dru ga war stwa:
na rzut 15-20 mm 

50 
+50  kg

50 
kg

690 kg
lub 460 
li trów

25 l

Trze cia war stwa: gładź 
5-7 mm

20 kg 20 
kg

175 kg 
lub  

117 li trów

25 l

Za pra wa  
spo ino wa  
do ka mie ni

50 kg 66 kg
lub 44 li try

25 l

Za pra wa  
spoinowadocegieł

25 kg 25 
kg

66 kg 
lub 44 li try

25 l
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Za sto so wa nie Typ  
zbro je nia

Ce ment 
(wo rek  
50 kg)

Pia sek 
o uziar nie niu  

0,5 mm 
Gę stość:  
1,5 T/m3

Żwir 
o uziar nie niu 

5-15 mm
Gę stość: 
1,6 T/m3

Wo da
oko ło

Płytażelbetowa
np.podłoga
w garażu,taras

Siat ka
sta lo wa 7

630 kg
(90 kg/wo rek)
lub 420 li trów 
(60 l/wo rek)

1232 kg
(176 kg/wo rek)
lub 770 li trów 
(110 l/wo rek)

175 l

Żelbetowapłyta 
fundamentowa

Prę ty  
zbro je nio-

we 7

630 kg
(90 kg/ wo rek)
lub 420 li trów 
(60 l/ wo rek)

720 kg

1232 kg
(176 kg/wo rek)
lub 770 li trów
(110 l/wo rek)

1040 kg

175 l

Nadproża, 
podciągi

Stal gład ka,
Stal  

że bro wa na
8

(90 kg/wo rek)
lub 480 li trów 
(60 l/wo rek)

(130 kg/wo rek)
lub 648 li trów 
(81 l/wo rek)

200 l

Wykonywanie betonu
Z be to nu wy ko nu je się ele men ty no śne w bu dyn ku - fun da men ty, 
stro py, scho dy – dla te go mu si on mieć od po wied nią wy trzy ma-
łość. Be ton zbro jo ny sta lą na zy wa się żel be tem. Rdza wy na lot na 
prę tach zbro je nio wych zwię k sza przy  czep ność be to nu i zbro je nia.

CEM
ENT

CE MENT
MA TE RIAŁ 
WIĄ ŻĄ CY

PIASEK       ŻWIR
KRUSZYWO 

WODA

Do zo wa nie skład ni ków na 1 m3 be to nu

Ob li cza nie ilo ści po trzeb ne go be to nu

Objętośćwody=masacementu
             2

Ob ję tość be to nu = dłu gość x sze ro kość x wy so kość
Przy kład: 10 m x 5 m x 0,1 m=5 m3

Przy kład: 25 li trów wo dy na wo rek ce men tu o ma sie 50 kg. 
Wo dę na le ży do le wać stop nio wo, pil nu jąc, by nie do dać jej zbyt du żo, 
po nie waż ob ni ży to wy trzy ma łość za pra wy lub be to nu. 
Wo da do da na w nad mier nej ilo ści spo wo du je upłyn nie nie kon sy-
sten cji mie szan ki be to no wej.

10 cm

5 m

10 m

5m3



N A  R Z Ę  D Z I A

ka stra lub be to niar ka

ło pa ta

tacz ka

wia dro

Przygotowaniezaprawy 
lubbetonu

Ręcz ne mie sza nie za pra wy lub be to nu

1. Wy sy pać kru szy wo na czy ste pod ło że lub do ka stry. Do wy ko-
ny wa nia za pra wy uży wa się pia sku, do wy ko ny wa nia be to nu – 
pia sku i żwi ru.

2. W  kop cu kru szy wa 
zro bić otwór, wsy pać 
do nie go ce ment.

 Wy mie szać, two rząc 
nie wiel kie kop ce. 

3. Wy drą żyć row ki, 
a  na stęp nie wlać 
w nie wo dę. Mie szać 
aż do otrzy ma nia jed-
no li tej mie szan ki.

Dzięki użyciu betoniarki:

Mie sza nie me cha nicz ne w be to niar ce

– czas wy ko ny wa nia 
za pra wy i be to nu jest 
krót szy,

– moż li we jest wy ko ny-
wa nie więk szych 
prac bu dow la nych,

– skład ni ki bę dą le piej 
wy mie sza ne, a be ton 
bar dziej szczel ny.

Przed pod łą cze-
niem be to niar ki 
na le ży spraw dzić, 
czy do pla cu bu do-
wy do pro wa dzo no 
prąd. 
Nigdy nie należy
smarowaćwieńca
anikołazębatego.



Do zo wa nie skład ni ków. Be to niar ka o mak sy mal nej zdol no ści mie-
sza nia wy no szą cej 90 li trów.

Aby uła twić pra cę i zwięk-
szyć jej tem po, moż na 
uży wać za pra wy i be to nu 
go to wych do mie sza nia. 
Pro duk ty te sprze da wa ne 
są w wor kach, do któ rych 
wy star czy do lać wo dy, 
aby otrzy mać jed no li tą 
mie szan kę. 

CE
 MEN

T

Wy ko na nie

1. Wlać 2 li try wo dy do be to-
niar ki. Do dać pia sku, aby 
wy ko nać za pra wę. Do dać 
ko lej no żwi ru i pia sku, aby 
wy ko nać be ton. 

2. Mie szać przez kil ka mi nut. 
Po now nie do lać 2 li try 
wo dy, do dać ce men tu.

3. Do le wać resz tę wo dy 
w  ilo ści po trzeb nej do 
otrzy ma nia od po wied niej 
kon sy sten cji be to nu lub 
za pra wy.

Nie należy zatrzymywać
wypełnionejbetoniarki.

Ist nie ją mo de le be to nia rek, któ re 
moż na wy łą czać i  z  po wro tem 
wpra wić w ruch, na wet wte dy, gdy 
są wy peł nio ne. O wię cej in for ma cji 
na ten te mat na le ży pro sić sprze-
daw cę.

• Skład nik wią żą cy (ce ment) 
mo że osia dać na dnie wor ka. 
Aby le piej po łą czył się z  in ny mi 
skład ni ka mi, na le ży wy sy pać 
za war tość wor ka na czy ste pod-
ło że lub do ka stry, i do pie ro wte-
dy wy mie szać.

R A D A

Gotowemieszankizaprawy
i betonu

Typ Ce ment Piasek Żwir Woda

Be ton 
Do płyt be to no wych, 
fun da men tów
Aby otrzy mać 1 m3, 
na le ży po wtó rzyć 
czyn ność 14 ra zy 
(25 kg x 14 = 350 kg)

25 kg

45 kg
al bo 30 li trów

3 wia dra
lub 6 szpa dli

85 kg
al bo 50 li trów
lub 5 wia der

lub 10 szpa dli

12 li trów
lub  

1,5 wia dra

Za pra wa 25 kg

25 kg
120 kg

al bo 85 li trów
lub 8 wia der

lub 16 szpa dli



Ten ro dzaj be to nu przy wo żo ny jest sa mo cho dem-be to niar ką. 
Je go mie sza nie trwa jesz cze pod czas trans por tu. Tak przy go to wa ny 
be ton za cho wu je do brą ja kość. 
Grusz ka ta kie go sa mo cho du ma po jem ność 10 m3, za tem ten 
ro dzaj be to nu ide al nie na da je się do wy ko ny wa nia du żych kon-
struk cji.

Ro dza je za praw go to wych do mie sza nia 

Be ton to wa ro wy

Be ton lek ki

Do miesz ki do za pra wy i be to nu

Ist nie je bar dzo wie le ro dza jów za pra wy i  be to nu go to wych do 
mie sza nia. Po da na ni żej li sta nie jest kom plet na: 

Dzięki do miesz kom za pra wa lub be ton mo gą być uży wa ne do 
wie lu róż nych ce lów

Uniwersalna
Cementowo-wapienna

Wykończeniowa

Szybkowiążąca

Szybkowiążąca

Wodoszczelna

Dowypełniania 
ubytków

Zaprawaklejowa

Zaprawaspoinowa

Ro dzaj za pra wy
Wszyst kie ty py ro bót
Tynk i wią za nie ce gieł

Tyn ki na pod ło żu be to no wym, ce gla-
nym, z blocz ków i pu sta ków
Na pra wy pod ło ża, mo co wa nie ele-
men tów
Na pra wy pod ło ża, mo co wa nie ele-
men tów 
Ele men ty na ra żo ne na bez po śred nie 
dzia ła nie wo dy 
Wszyst kie ro dza je na praw, nie wiel kie 
ubyt ki
Do ścian z be to nu ko mór ko we go, 
ce ra mi ki po ry zo wa nej
Do wy ko ny wa nia spo in (ce gły, blocz ki, 
pu sta ki, ka mie nie) 

Za sto so wa nie

Do da tek wap na zwięk sza 
przy czep ność za pra wy do 
pod ło ża i jej pla stycz ność

Wią że po 5-20 mi nu tach

Wią że po 5 mi nu tach

Uwa gi 

Aby uzy skać be ton lek ki, do mie szan ki do da je się ta kich skład ni ków 
jak:  gra nu lat sty ro pia no wy, ke ram zyt, we rmi ku lit, wió ry lub tro ci ny. 
Do da jąc tych wy peł nia czy zwięk sza się izo la cyj ność ciepl ną be to nu.
Be ton z gra nu la tem sty ro pia no wym moż na  uło żyć na przy kład ja ko 
pod ło gę na stry chu. 

Uwa ga: Przed na ło że niem okła dzi ny na pod ło gę z  lek kie go be to nu, 
na le ży wy ko nać zbro jo ną gładź ce men to wą gru bo ści 4 cm. 

Typ do miesz ki Dzia ła nie
Domieszkabarwiąca Za bar wia za pra wę lub be ton
Domieszka 
przeciwmrozowa Uła twia wią za nie za pra wy lub be to nu pod czas mro zu

Żywica Przy spie sza tward nie nie be to nu, zwięk sza wy trzy ma łość be to nu, 
upla stycz nia, im pre gnu je

Utwardzaczpowierzch-
ni

Zwięk sza po wierzch nio wą od por ność be to nu, chro ni przed osia-
da niem ku rzu

Domieszkaopóźniają-
calubprzyspieszająca
wiązanie

Im pre gnu je za pra wę lub be ton. Uży wa na przy wy ko ny wa niu fun da-
men tów wpusz czo nych w zie mię, zbior ni ków lub ba se nów. 

Plastyfikator
Na da je za pra wie lub be to no wi bar dziej pla stycz ną lub płyn ną kon-
sy sten cję (bez do dat ko wej wo dy), aby uła twić wy ko na nie nie któ-
rych ele men tów

Domieszkaopóźniają-
calubprzyspieszająca
wiązanie

Przy spie sza lub opóź nia wią za nie be to nu




