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1.01. Beton architektoniczny

Beton to jeden z najbardziej po-

wszechnych i ekonomicznych ma-

teriałów stosowanych we współcze-

snym budownictwie. Podstawowe 

właściwości charakteryzujące beton 

to wysoka wytrzymałość i doskonała 

urabialność. Możliwe jest stworzenie 

płyt betonowych o dowolnej kolorystyce, 

gładkości i teksturze powierzchni. 

Mieszanka betonowa to mieszani-

na spoiwa (cement), kruszywa, wody 

i ewentualnych dodatków i domieszek. 

Dodatki i domieszki poprawiają właści-

wości mieszanek betonowych i betonów 

zwiększając urabialność, mrozoodpor-

ność czy wodoszczelność lub opóźnia-

jąc proces wiązania.

Dzięki konstrukcjom takich twórców 

jak Perrot, Le Corbusier, Skarpa, Ando, 

Kahn czy Hadid, po latach wytrwałej 

pracy architektów, wykonawców i do-

stawców, beton zaczął być uważany 

za równorzędny innym materiałom de-

koracyjnym, również w Polsce. W ostat-

nich latach pojmuje się już beton nie 

tylko przez negatywne skojarzenie z 

wyrażeniem „betonowe osiedla”, ale 

też przez pozytywne pojęcie „beton 

dekoracyjny”.

2.01.2. Kolorystyka

Płyty betonowe concreAte są dostęp-

ne w czterech podstawowych kolo-

rach: białym (kolor Pure), trzech odcie-

niach szarości: Common, Ash, Sable 

oraz w innych odcieniach pod indywidu-

alne zamówienie. 

W wyniku właściwości surowców w tym 

m. in. barwy własnej cementu w różnych 

partiach produkcyjnych mogą powstać 

wahania odcienia zabarwienia. Dla wy-

eliminowania ewentualnych rozbieżności 

kolorystycznych, zalecane jest zama-

wianie całej ilości zamiast składania za-

mówień częściowych jak również zamó-

wienie płyt zapasowych przy pierwszej 

dostawie. 

2.01.3. Grubość

Prefabrykowana płyta o gr. 20 mm.

2.01.4. Faktura

Zgłoszona do Urzędu Harmonizacji 

Rynku Wewnętrznego (OHIM) faktu-

ra płyt betonowych concreAte to raki 

oraz perforacje charakterystyczne 

dla betonu architektonicznego. 

2.01.5. Format

Płyty betonowe concreAte dostęp-

ne w formatach 1193 x 595 mm, 

1492 x 595 mm oraz 595 x 595 mm 

oraz pod indywidualne zamówie-

nie. 

1.02. Produkt concreAte

Płyty concreAte interior wzmocnione 

włóknem polipropylenowym to goto-

we prefabrykowane elementy stoso-

wane w obiektach mieszkalnych oraz 

w obiektach użyteczności publicznej 

jako okładzina ścian wewnętrznych, fa-

sad oraz elewacji. Koniecznym warun-

kiem prawidłowego użytkowania płyt 

jest ich impregnacja środkiem głęboko 

penetrującym dostępnym w ofercie fi rmy 

concreAte.

Płyty concreAte to materiał surowy, 

którego ewentualne niedociągnięcia 

nie są wadą produktu. Możliwe są róż-

nice w ilości i wielkości otworów oraz 

rozbieżności kolorystyczne i wahania 

wielkościowe, co jest charakterystycz-

ne dla materiałów produkowanych

z betonu architektonicznego.

2.01. Właściwości fi zyczne

2.01.1. Skład

Kruszywa frakcji 0,2-4 mm, cement 

portlandzki wieloskładnikowy wytrzy-

małość 32,5 R oraz 52,5N, włókna po-

lipropylenowe, plastyfi katory. Beton 

z którego wykonana jest płyta fi bro-be-

tonowa powinien spełniać wymogi beto-

nu klasy C30/37 wg PN -EN 206-1:2003 

(B37 wg PN-88/B-06250).

 1. Wprowadzenie
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 2. Właściwości

2.01.6. Kalibracja 

Różnice w wielkościach mogą 

wahać się do ± 2,0 / 2,5 mm.

Płaskość / wybrzuszenie dla długości 

do 1197 mm to  max. 2,00 mm.

2.01.7. Wyniki badań 

Świadectwo badania nr SWM/1/04/2011 

wydane  dn. 08.04.2011 przez Małopolskie 

Laboratorium Materiałów Budowla-

nych „Profi bet” wskazuje następujące 

uśrednione wyniki:

2.01.7.1. Mrozoodporność 

Po badaniu próbki na powierzch-

ni nie wykazały widocznych ubytków, 

złuszczeń, rys. Beton spełnia wymagania 

normy PN-EN 13198:2005. Wyniki dla 

próbki o powierzchni 22 500 mm².

2.01.7.2. Ścieralność 

Klasa odporności na ścieranie – 3,

oznaczenie – I. Badane próbki spełniają wy-

magania normy PN-EN 1339:2005. Wyniki 

dla próbki o wym. 1200 x 600 x 18 mm.

2.01.7.3. Ciężar wyrobów

Próbki reprezentują beton o średnim 

ciężarze właściwym 42 kg. Wyniki dla 

próbki o wym. 1000 x 1000 x 18 mm. 

Badanie próbek wg PN-EN 13369:2005. 

Dopuszcza się wahania w ciężarze 

płyt ±3% w zależności od napowie-

trzania mieszanki z jakiej płyty zostały 

wykonane.

2.01.7.4. Wytrzymałość na zginanie 

Klasa wytrzymałości na zginanie - 3, 

Podłoże do impregnacji musi być czyste, 

suche i niezatłuszczone.  Przed rozpo-

częciem robót impregnacyjnych elemen-

ty nie przewidziane do impregnowania, 

w szczególności stolarkę okienną 

i drzwiową, należy osłonić przed działa-

niem impregnatu. Preparat nanosić moż-

na miękkim pędzlem, ławkowcem lub 

metodą natrysku, całkowicie nasycając 

nim podłoże. W celu uzyskania 100% 

nasycenia powierzchni podłoża  usytu-

owanego pionowo, preparat nakłada się 

od dołu do góry. Impregnat należy na-

nosić w sposób ciągły i bez przerw, aby 

uniknąć nakładania się warstw. Jeżeli 

na powierzchni powstają kropelki, na-

leży je równomiernie rozetrzeć mięk-

kim pędzlem. Gdy efekt jest niezado-

walający, można nanieść dodatkowe 

warstwy impregnatu, należy wówczas 

zwrócić uwagę aby dokładnie i rów-

nomiernie rozetrzeć tworzące się kro-

pelki impregnatu na powierzchni. Za-

impregnowane powierzchnie stają się 

hydrofobowe i nie można na nie nakła-

dać kolejnych warstw np. malarskich. 

Impregnację należy prowadzić w wa-

runkach suchej, bezdeszczowej pogody 

w temp. od +5°C do +30°C.

Impregnat może zawierać palny roz-

puszczalnik. Stąd w czasie składowania 

i nakładania preparatu należy stosować 

środki ochrony przeciwpożarowej 

przewidziane dla robót malarskich tego 

rodzaju materiałami oraz stosować się 

do instrukcji producenta.

oznaczenie – U. Wyniki dla próbki 

o wym.  1200 x 600 x 18 mm.

Badania próbki spełniają wymagania 

normy PN-EN 1339:2005 dla najwyższej 

klasy wytrzymałościowej.

2.01.7.5. Nasiąkliwość

Badania próbki reprezentują beton 

o nasiąkliwości 5,2%. Wyniki dla próbki 

o wym. 250 x 250 x 18 mm. Badanie pró-

bek wg PN-EN 13369:2005.

2.01.7.6. Niepalność

Płyty concreAte ze względu na skład su-

rowcowy są materiałem niepalnym.

2.02. Aprobaty i atesty

Płyty betonowe concreAte objęte są 

atestem higienicznym Państwowego 

Zakładu Higieny. Płyty posiadają 

dwa wspólnotowe wzory przemysło-

we OHIM, obejmujące płyty porowate 

wykonane z betonu architektonicznego 

(nr 001852807-0001 i nr 001852807-

0002). 

2.03. Impregnacja

Koniecznym warunkiem prawidłowego

użytkowania płyt jest ich impregnacja 

środkiem hydrofobowym dostępnym

w ofercie fi rmy concreAte (impregnat 

zmniejsza absorpcję wody tworząc trwa-

łe wiązania chemiczne z powierzchnią, 

natomiast nie zamykają porów kapilar-

nych betonu).
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 2. Właściwości

2.04. Klej do mocowania

Do montażu  płyt z betonu architekto-

nicznego nierekomendowane jest sto-

sowanie klejów na bazie wody. Zasto-

sowanie klejów wodnych może wpłynąć 

niekorzystnie na zachowanie parame-

trów technicznych płyt. Najlepszym 

rozwiązaniem jest stosowanie klejów 

polecanych w ofercie concreAte. Apli-

kacja powinna być przeprowadzana 

w temp. od +5°C do +35°C.

2.05. Obróbka i czyszczenie

Płyty z betonu architektonicznego

concreAte interior można docinać 

na miejscu inwestycji za pomocą ogól-

nodostępnych narzędzi przeznaczo-

nych do obróbki płytek ceramicznych, 

zachowując te same zasady działania 

jak w przypadku płytek.

Docinanie powinno być wykonywane przy 

użyciu piły wodnej z tarczą diamentową 

lub szlifi erki kątowej. Po docięciu, płytę 

należy oczyścić oraz pozostawić 

do przeschnięcia. Wszystkie otwo-

ry wykonujemy  narzędziami do tego 

przeznaczonymi takimi jak otwornice 

bez użycia udaru. Płyty można doci-

nać pod kątem 45 stopni. Czyszczenie 

płyt należy wykonać za pomocą wody 

i gąbki lub ścierki z mikrofi bry. Na płycie 

nie mogą zostać resztki wody stojącej. 

Nie wolno stosować wysokociśnienio-

wych urządzeń czyszczących, kwasów 

oraz środków korozyjnych.

2.06. Kontrola procesu produkcji

Kontrolą i badaniami objęte są przy-

rządy, surowce oraz wszystkie do-

starczone materiały niezbędne przy 

prowadzeniu poprawnej produkcji. 

Przedmioty kontroli, kryteria, metody 

oraz częstotliwość kontroli i badań znaj-

dują się w Zakładowej Kontroli Produkcji 

concreAte.

2.07. Transport

Płyty fi bro-betonowe concreAte ukła-

dane są na paletach, owijane fo-

lią stretch oraz przekładane styro-

pianowymi formatkami lub tekturą 

budowlaną perforowaną. Płyty fi bro-be-

tonowe można przewozić samochodami 

lub wagonami kolejowymi. Podczas 

transportu nie należy spiętrzać pa-

let. Pojedyncza paleta może zawierać 

do 14,4 mkw. tj. 20 sztuk płyt (waga 

ok. 651 kg). Przenoszenie pojedyn-

czych płyt powinno odbywać się 

w pozycji pionowej (w taki sposób 

jak transportuje się tafl e szkła). Płyty na-

leży podnosić, nie ściągać ze stosu. Pły-

ty przekraczające rozmiary standardowe 

powinno się przewozić za pomocą stoja-

ków na szkło.

2.08. Przechowywanie

Płyty po dostarczeniu na budowę mu-

szą być bezpiecznie rozmieszczone i 

odpowiednio zabezpieczone. Płyty po-

winny być w pomieszczeniu w którym 

będzie odbywał się montaż przez mi-

nimum 48h. Opakowanie nie zapew-

nia 100% ochrony przed wpływami 

atmosferycznymi. Do czasu montażu 

płyty należy przykryć folią budowlaną 

w celu zabezpieczenia ich przed wilgo-

cią i brudem. W sytuacji przechowywa-

nia płyt dłuższej niż 1 miesiąc należy 

zapewnić dostęp powietrza aby unik-

nąć uszkodzeń z  powodu zastałej wil-

goci. W przypadku otwartych palet na-

leży ponownie je zabezpieczyć. Płyty 

po dostawie należy ułożyć na równym 

i płaskim podłożu całą ich powierzchnią. 

Nie wolno przekraczać ilości 20 sztuk 

płyt na jednej palecie. Płyty należy prze-

chowywać w temperaturze powyżej 0°C.
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8.01.1. Ogólne informacje

Płyty fi bro-betonowe z betonu drobno-

ziarnistego, niebarwionego klasy C30/37, 

zbrojonego włóknem polipropylenowym 

o grubości 10 lub 20 mm, zamocowa-

nych do ściany konstrukcyjnej lub pod-

konstrukcji aluminiowej / stalowej. Do 

montażu płyt H06 wykorzystuje się klej 

pouliretanowy jednoskałdnikowy. 

8.01.2. Skład

W skład elementów wchodzą zazwyczaj:

8.01.2.1.1. płyta concreAte H06

(powierzchnia 0,03 m2),

8.01.2.1.2. płyta concreAte H06C

(powierzchnia 0,01 m2),

8.01.2.1.3. płyta concreAte H06S1

(powierzchnia 0,008 m2),

8.01.2.1.4. płyta concreAte H06S2

(powierzchnia 0,016 m2),

8.01.2.1.5. płyta concreAte H06S3

(powierzchnia 0,016 m2),

8.01.2.2. płyta OSB (rekomendowana),

8.01.2.3. klej poliuretanowy jednoskład-

nikowy,

8.01.2.4 kołki montażowe.

Przed rozpoczęciem montażu należy 

zapoznać się z całą instrukcją oraz 

planami ogólnymi i szczegółowymi 

dostarczonymi przez generalnego wy-

konawcę  (biuro projektów lub archi-

tekta).

8.01.3. Konstrukcja

Przedstawione elementy mocujące ry-

sowane są w uproszczonej postaci. Po-

łączenie ze ścianą jest opracowywane 

indywidualnie w zależności od grubości 

ściany, rodzaju materiału oraz typu ścia-

ny konstrukcyjnej.

Firma concreAte oferuje na życzenie pro-

fesjonalną pomoc w postaci rysunków 

konstrukcyjnych CAD.

8.01.4. Wytyczne projektowe

- w przypadku świeżo wykonanych tyn-

ków należy odczekać conajmniej sześć 

tygodni przed zamontowaniem płyt,

- płyty concreAte rekomenduje się mon-

tować do wcześniej przygotowanego 

podłoża z płyt OSB o grubości od 12mm 

do 18mm. Pozwala to wykluczyć niepo-

rządane skutki montażu na ścianach z 

tynku niesezonowego (mokrego) i niesta-

bilnego,

- OSB należy mocować do ściany kołka-

mi w ilości od 5 do 9 na 1m2. Kołki  mon-

tażowe od SX 6x30 do UX 6x50. Dobór 

kołków w zależności od wskazań produ-

centa oraz rodzaju zastanego podłoża,

- w przypadku stawiania nowej ściany  

działowej opartej na systemie profi li na-

leży zamiast płyty gipsowokartonowej 

uzyć płyty OSB o grubości od 12 mm do 

18 mm,

- montaż systemu H06 jest systemen 

bezfugowym.

 8.01. System montażu H06
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 8.02. Detal systemu H06

8.02.1. Detale montażowe
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 8.03. Instrukcja montażu H06

8.03.1.1. Płyta H06 / 0,03m2

8.03.1.3. Płyta H06S1 / 0,008m2

8.03.1.2. Płyta H06C / 0,01m2

8.03.1.4. Płyta H06S2 / 0,016m2 8.03.1.5. Płyta H06S3 / 0,016m2
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1200mm

600mm

 Notatki
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