
N
aj czę ściej spo ty ka nym spo so -

bem na pra wy kon struk cji żel be -

to wych jest uzu peł nia nie ubyt ków

be to nu róż ny mi za pra wa mi na -

praw czy mi, w tym za pra wa mi mo dy fi ko wa -

ny mi. Za zwy czaj za pra wy te wcho dzą

w skład tzw. sys te mu skła da ją ce go się z: an -

ty ko ro zyj ne go za bez pie cze nia sta li zbro je -

nio wej, war stwy sczep nej, za pra wy na praw -

czej o róż nym uziar nie niu oraz opcjo nal nie

za bez pie cze nia po wierzch nio we go be to nu

np. przez ma lo wa nie far bą ochron ną bądź

me to dą hy dro fo bi za cji. Apli ka cja za praw

na praw czych mo że od by wać się me to dą

ręcz ną lub me cha nicz ną (na su cho lub

na mo kro) i ma my wów czas do czy nie nia

z be to nem lub za pra wa mi na try sko wy mi.

W ar ty ku le przed sta wię al ter na tyw ną me to -

dę na pra wy kon struk cji z uży ciem za praw

za le wo wych.

Cha rak te ry sty ka 
i asortyment
za praw za le wo wych

Za pra wy zalewowe mar ki AP VM, na -

le żące do za praw po tocz nie na zy wa ny ch za -

pra wa mi eks pan syw ny mi lub nie kurcz li wy -

mi, cha rak te ry zu ją się du żą płyn no ścią,

szyb kim przy ro stem wy trzy ma ło ści oraz sta -

łą ob ję to ścią w cza sie. Do sko na ła płyn ność

po zwa la na ide al ne wy peł nie nie za le wa nej

przestrzeni, a wy trzy ma łość na ści ska nie,

któ ra po jed nym dniu wy no si ok. 50 MPa,

a do ce lo wo ok. 100 MPa, umoż li wia szyb kie

wy ko na nie na pra wy i od da nie ele men tu

do eks plo ata cji. W za leż no ści od gru bo ści

warstwy na pra wczej do star cza ne są za pra wy

o mak sy mal nym kru szy wie: 1; 5 lub 16 mm

i w efekcie nie za cho dzi ko niecz ność do sy -

py wa nia okre ślo ne go kru szy wa do za pra wy

już na miej scu bu do wy. W okre sie je sien no -

-zi mo wym, gdy tem pe ra tu ry nie są sprzy -

mie rzeń ca mi bu dow lań ców, istnieje moż li -

wo ść za sto so wa nia szyb ko wią żą cych za -

praw za le wo wych AP SV, któ re po dwóch

go dzi nach ma ją wy trzy ma łość na ści ska nie

ok. 8 – 10 MPa.

Przy kła dy za sto so wa nia 
do na praw

W przy pad ku ubyt ku be to nu głębokości co

najmniej 10 cm, na no sze nie za praw na praw -

czych po pu lar ny mi me to da mi mo że przy spo -

rzyć spo ro pro ble mów. Ubyt ki ta kie na le ży

na pra wiać w kil ku cy klach ro bo czych, aby

unik nąć od spo je nia się gru bej war stwy za-

pra wy na praw czej. Czę sto ma my rów nież

do czy nie nia z ko ro zją ist nie ją ce go zbro je nia

i nie zbęd ne oka zu je się za mo co wa nie no wych

prę tów. Do kład ne wy peł nie nie prze strze ni za

zbro je niem jest trud ne, a me to da mi ręcz ny mi

wręcz nie moż li we. W ta kim przy pad ku z po -

mo cą przy cho dzą za pra wy za le wo we. Po wła -

ści wym przy go to wa niu po wierzch ni, usu nię -

ciu luź nych frag men tów be to nu, ku rzu i in -

nych za bru dzeń osłabiających przy czep ność,

wy ko na niu ba dań („pull -off”, głę bo kość kar -

bo na ty za cji), a tak że wła ści wym przy go to -

wa niu zbro je nia (oczysz cze niu, za bez pie cze -

niu an ty ko ro zyj nym ma te ria łem AP HK1 lub

mon ta żu no we go zbro je nia) na le ży za mon to -

wać szczel ne sza lun ki. Współ pra cę sta re go

słu pa z no wym płasz czem moż na za pew nić

przez za ko twie nie prę tów zbro je nio wych. W

przypadku gdy wy so kość na pra wia ne go ele -

men tu prze kra cza 2,5 m, za le ca się  pro wa -

dze nie za le wa nia w kil ku eta pach. Zaprawę

należy wy mie sza ć z wo dą, a przed jej apli ka -

cją zwilżyć pod ło że. Sza lun ki moż na de mon -

to wać już po 24 h od ich wy peł nie nia. Zaleca

się chro nić zaprawę przed słoń cem i wia trem,

przez przy kry cie fo lią lub w in ny do stęp ny

i sku tecz ny sposób, aby za po biec szyb kie mu

od pa ro wa niu wo dy. Na pra wio ny ele ment

moż na do dat ko wo po ma lo wać far bą.

Przed sta wio ny spo sób na pra wy moż na sto -

so wać nie tyl ko w przypadku od two rze nia

kształ tu i wy mia rów uszko dzo nych słu pów

żel be to wych (fotografie), ale tak że in nych ele -

men tów, np. be lek, fun da men tów oraz zwięk -

sza nia ich no śno ści przez zmianę prze kro ju.

* * *
Pro duk ty AP to nie tyl ko za pra wy za le -

wo we czy za pra wy do pod le wek. To rów -

nież bo ga ty asor ty ment róż nych za praw

do na pra wy kon struk cji żel be to wych oraz

wy ko ny wa nia po sa dzek prze my sło wych

i ich re mon tu. Za chę ca my do za po zna nia

się z na szą ofer tą.
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Naprawa konstrukcji żelbetowych 
za pomocą zapraw zalewowych AP
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Asortyment zapraw zalewowych AP

Nazwa Specyfikacja Uziarnienie [mm] Grubość warstwy [mm]

AP VM10 zaprawa do podlewek 0 – 1 3 – 30

AP VM50 zaprawa do podlewek 0 – 4 15 – 100

AP VM160 beton do podlewek 0 – 16 > 50 (do 200 mm
bez zbrojenia) 

AP SV1 szybkowiążąca zaprawa do podlewek 0 – 4* 15 – 100

AP AI1F zaprawa do kotwienia i iniekcji 0 – 0,4 min. 1

* dostępna również o innym uziarnieniu

Na pra wa słu pa żel be to we go za po mo cą za -

praw za le wo wych AP: a – oczysz czo ny słup

oraz zbro je nie za bez pie czo ne an ty ko ro zyj -

nie; b – mon taż sza lun ków; c – gór ny frag -

ment pierw sze go od cin ka od two rzo ne go

słu pa; d – pie lę gna cja ele men tu – ochro -

na przed od pa ro wa niem wo dy; e – na pra -

wio ne i za bez pie czo ne far bą słu py

a) b) c)

d) e)

AP Construction
tel./fax +48 (71) 315 33 31

e-mail: info@apconstruction.pl
www.apconstruction.pl

Za pra wy mar ki AP (Arn fried Pa gel

Persönlich) zo sta ły stwo rzo ne przez Arn -

frie da Pa gela, a ich dys try bu to rem na te -

re nie Pol ski jest fir ma AP Con struc tion.

Są one cią gle udo sko na la ne i do sto so wy -

wa ne do ak tu al nych po trzeb i wyzwań ryn -

ku. W ta be li przed sta wio no wy bra ny asor -

ty ment za praw za le wo wych mar ki AP.


