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Każdy wbudowany beton wymaga pielęgnacji, która jest tak samo ważna jak pozostałe elementy 

technologii betonu : począwszy od opracowania odpowiedniej receptury, poprzez procesy 

produkcyjne mieszanki betonowej, jej transport, aż do wbudowania i zagęszczenia. Negatywne skutki 

braku pielęgnacji mogą być bardzo istotne zarówno dla nośności konstrukcji, jej użytkowalności czy 

trwałości ale także obniżenia walorów estetycznych. 

 
Główne zalety pielęgnacji świeżego betonu to: 
 

 zapewnienie optymalnych warunków ciepło-wilgotnościowych w dojrzewającym  betonie, 

 ochrona świeżo wykonanego betonu przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych, 

wiatru, opadów atmosferycznych, 

 przeciwdziałanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu i redukcje różnicy 

temperatur pomiędzy powierzchnią betonu a jego wnętrzem 

 
 

Temperatura 
powierzchni 
betonu (t), °C 

Minimalny okres pielęgnacyjny (w dniach) 

Rozwój wytrzymałości betonu (f cm2 / f cm28) = r 

szybki r ≥ 0,50 średni r = 0,30 powolny r = 0,15 
bardzo wolny r < 
0,15 

t ≥ 25 1 1,5 2 3 
25 > t ≥ 15 1 2 3 5 
15 > t ≥ 10 2 4 7 10 
10 > t ≥ 5 3 6 10 15 

UWAGI: 
1. Plus każdy okres wiązania przekraczający 5 godzin. 
2. Dopuszczalna jest interpolacja liniowa pomiędzy wartościami. 
3. Dla temperatur poniżej 5°C czas trwania pielęgnacji powinien być zwiększony o okres, kiedy 

temperatura jest poniżej 5°C. 
4. Rozwój wytrzymałości betonu jest mierzony stosunkiem średniej wytrzymałości na ściskanie 

po 2 dniach f cm28 , wyznaczonych na podstawie badań wstępnych lub opartych na 
wartościach charakteryzujących beton o porównywalnym składzie. 
 
 

Warunki atmosferyczne 

Minimalny czas pielęgnacji 

Cement portlandzki  
CEM I 

Cement portlandzki 
mieszany 
CEM II 

Cement hutniczy 
CEM III 

Silne nasłonecznienie  
Silny wiatr 2 dni 4 dni 5 dni 
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Wilgotność względna powietrza 
< 50% 
Średnie nasłonecznienie 
Średni wiatr 
Wilgotność względna powietrza 
50-80% 

1 dzień 3 dni 4 dni 

Słabe nasłonecznienie 
Słaby wiatr 
Wilgotność względna powietrza 
> 50% 

1 dzień 2 dni 3 dni 

 
 
Pielęgnacja betonu w okresie wiosenno-letnim: 
 

 Pielęgnacja wodna - W tym celu należy regularnie spryskiwać lub polewać wodą cały beton, 

tak by przez cały czas zewnętrzną warstwa pozostała wilgotna. Taki zabieg należy 

wykonywać co 3-4 godziny, chyba że temperatura znacząco wzrośnie wtedy będziemy 

musieli częściej wracać do zraszania. Należy pamiętać by nie wykorzystywać do tego zimnej 

wody w celu uniknięcia skurczu i spękania betonu. 

 Układanie na powierzchni betonu mokrych mat lub włóknin. Dzięki czemu wilgoć nie będzie 

tak szybko odparowywała, przez co mieszanka betonowa będzie schła dłużej. 

 Pokrywanie powierzchni mokrego betonu folią budowlaną (białą lub żółtą). Należy pamiętać 

o zabezpieczeniu arkuszy przed silnym wiatrem. 

 Stosowanie preparatów błonotwórczych (żywicznych lub parafinowych). 

 
 
Pielęgnacja betonu w okresie jesienno-zimowym: 
 

 Pokrycie betonu matą, styropianem, folią bąbelkowa. Nie należy dopuścić do tego, by woda 

zarobowa w świeżej mieszance betonowej nie uległa zamarznięciu. Zabezpieczą one 

powierzchnię przed utratą niezbędnego ciepła. 

 Podgrzewanie powierzchni betonowej ciepłym powietrzem. W tym celu wykorzystuje się 

nagrzewnice, dmuchawy, elektryczne maty grzewcze jednak trzeba uważać by za bardzo nie 

wysuszyć wylewki. 

 
 
 


