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Fot. 1. Klasy eskpozycji 
kruszywa na powierzchni 
betonu architektonicznego 
polerowanego

1. Wstęp
W minionych latach beton polerowany był uważa-
ny za jeden ze sposobów renowacji powierzchni 
betonowych, stanowiącej alternatywę dla ponow-
nego jej wykonania lub zastosowania wykończenia 
innymi materiałami, np. żywicą. Wraz ze wzrostem 
stosowania betonu architektonicznego wzrosła 
również chęć zastosowania polerowania jako me-
tody mającej stanowić o wizualnym charakterze 
betonu. Rozwój technologii betonu polerowanego, 
możliwość uzyskania różnych rodzajów powierzch-
ni, wprowadzenie barwienia powierzchniowego 
i barwienia w masie spowodowały, że dla architek-
tów materiał ten stał się doskonałą alternatywą dla 
innych rozwiązań nowo wykonywanych posadzek. 
Polerowanie betonu jest również jedną z coraz czę-
ściej stosowanych metod wykończenia elementów 
małej architektury, a czasami sposobów obróbki 
betonowych elementów pionowych prefabryko-
wanych i żelbetowych. Niestety, coraz powszech-
niejsze stosowanie betonu architektonicznego 
polerowanego prowadzi do konfliktów pomiędzy 
inwestorami/architektami a coraz to liczniejszą 
rzeszą firm zajmujących się polerowaniem betonu. 
Problemy wynikają zarówno z niedostatecznego 

opisania wyglądu betonu polerowanego w two-
rzonych specyfikacjach, jak i z niedostatecznej 
znajomości technologii po stronie wykonawców. 
Samo nazewnictwo wielokrotnie budzi kontrower-
sje, ponieważ nie istnieje jednoznaczna definicja 
betonu architektonicznego polerowanego. Problem 
stanowi m.in. zdefiniowanie stopnia wybłyszczenia 
powierzchni i określenie metody jego weryfikacji, 
określenie dopuszczalnych różnic w wyglądzie po-
wierzchni czy też opisanie błędów wykonania po-
wierzchni z betonu polerowanego.
Czynnikami wpływającymi na ostateczny wygląd 
betonu polerowanego są:
– kolor i  twardość użytego kruszywa (dla po-

wierzchni z ekspozycją kruszywa, twardość kru-
szywa będzie miała istotny wpływ na utrzyma-
nie połysku powierzchni),

– kolor matrycy betonowej (rodzaj zastosowanego 
cementu, użyte dodatki i barwniki),

– jakość betonu, jastrychu, mikrocementu (ze 
względu na ingerencyjne działanie szlifowania 
i polerowania należy zastosować materiały o od-
powiedniej wytrzymałości i prawidłowym za-
gęszczeniu),

– dokładność szlifowania i polerowania,
– głębokość szlifowania (parametr ten wpływa 

na uwidocznienie kruszywa, ma również istot-
ny wpływ na wykończenie innych elementów, 
a szczególnie na ich poziom; w przypadku głę-
bokiego szlifowania ostateczny poziom należy 
uwzględnić np. przy montażu instalacji czy też 
połączeniu z innymi posadzkami, ponieważ po-
zwoli to uniknąć niepożądanych uskoków).

Wpływ tak wielu cech powinien być uwzględniony 
już na etapie specyfikacji. Niezwykle istotna wy-
daje się konieczność wykonania elementów refe-
rencyjnych/mock-upów, które w ostateczny sposób 
pozwolą doprecyzować wymagania stawiane ele-
mentom/powierzchniom z betonu architektonicz-
nego polerowanego. 

2. Definicje
Beton architektoniczny polerowany – powierzch-
nie wykonane z materiałów powłokowych (tzw. 
mikrocementy), okładzin cienkowarstwowych (ja-

Beton architektoniczny polerowany
– kategorie i wymagania

Fot. 2. Próbki wykonane 
w celu określenia kolorysty-
ki matrycy i kruszywa
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strychy, tzw. lastryko, terrazzo), betonowych po-
wierzchniowo utwardzanych lub nieutwardzonych, 
powstałe wskutek obróbki powierzchni w wyniku 
szlifowania lub szlifowania i  polerowania; jest 
specjalnie projektowany na etapie tworzenia do-
kumentacji, w której określone są wymagania do-
tyczące jego powierzchni, oraz w wyniku ekspono-
wania wpływa on na wizualny charakter obiektu.
W związku z częstymi wątpliwościami względem 
nazewnictwa termin „beton architektoniczny po-
lerowany” przyjęto do określenia zarówno po-
wierzchni z fakturą szlifowaną, jak i polerowaną.
Pojęcie „beton architektoniczny polerowany” do-
tyczy zarówno powierzchni posadzek, jak i innych 
powierzchni z betonu architektonicznego podda-
nych odpowiedniej obróbce, np. ścian, słupów, 
elewacji, prefabrykatów, elementów małej archi-
tektury.
Faktura – ostateczna powierzchnia elementu uzy-
skana w trakcie obróbki.
Faktura szlifowana – gładkie jednolite wykończe-
nie; fakturę wstępnie szlifowaną uzyskuje się przy 
użyciu tarczy o gradacji 50-60; fakturę średnioszli-
fowaną uzyskuje się przy użyciu tarczy 120; faktu-
rę pełnoszlifowaną przy użyciu tarczy 200.
Faktura polerowana – wykończenie powierzchni, 
np. wykonane przy użyciu filcu lub tarczy poler-
skiej, nadające jej wysoki połysk.

3. Kategorie betonu architektonicznego polerowanego
Sposób wybłyszczenia powierzchni wydaje się 
być jedną z podstawowych cech betonu archi-
tektonicznego polerowanego, który jednocześnie 
stwarza największe problemy w interpretacji. Wie-
lokrotnie jako wartość świadczącą o uzyskaniu 
odpowiedniego stopnia wybłyszczenia wykonawcy 
podawali gradacje tarczy, na której kończyli ob-
róbkę powierzchni. Jednak wybłyszczenie zależało 
również od doboru rodzaju tarczy, czasu obróbki, 
ilości stopniowania tarcz. Dlatego też oprócz in-
formacji o potencjalnej gradacji tarczy szlifierskiej/
polerskiej, minimalnej ilości stopniowania tarcz, 
do każdej kategorii przypisana została wartość od-
powiedniego pomiaru odwzorowania obrazu (DOI 
– Distinctness of Image). 
Kolejnym ważnym wskaźnikiem wpływającym na 
wygląd betonu polerowanego jest stopień eskpo-
zycji kruszywa, który wynika zarówno z technologii 
wykonania, wielkości użytego kruszywa i głęboko-
ści szlifowania.
Klasa ekspozycji kruszywa oznacza ekspozycję po 
zakończeniu operacji szlifowania i polerowania.
Rozmiar i rozkład kruszywa na powierzchni zale-
ży od projektu mieszanki betonowej oraz operacji 
układania, zagęszczania i wykańczania.
Płaskość powierzchni w czasie operacji szlifowania 
i polerowania jest ważnym czynnikiem, który powi-
nien mieć wpływ przy wyborze odpowiedniej klasy 
ekspozycji kruszywa.
W przypadku stosowania standardowego kruszy-
wa do betonu spełniającego normę PN-EN 12620 
należy zwrócić uwagę na fakt, że norma dopuszcza 
występowanie nadziarna i podziarna w poszczegól-
nych frakcjach kruszywa. Oznacza to, że np. przy 
kategorii K2 na powierzchni mogą występować 
pojedyncze ziarna do 8 mm (nie powinny wystę-
pować ziarna >8 mm) oraz odpowiednio w kate-

Kategoria Gradacja 
tarczy

Poziom 
wybłyszczenia

Minimalna 
ilość 

stopniowania 
tarcz

Wymagania

Pomiar 
odwzorowania 

obrazu* 
(DOI)**

BAP1 <100 Matowy <4
Brak odbicia lub 
odbicie bardzo 
rozproszone

0-9

BAP2 100 do 400 Satynowy 5
Satynowe, lekko 
rozproszone odbi-

cie obiektów
10-39

BAP3 800 i wyżej Błyszczący 6

Odbijane obiekty 
nie są ostre, ale 

można je zidenty-
fikować

40-69

BAP4 800 i wyżej
Bardzo błysz-

czący
7

Odbijane obiekty 
są ostre, łatwe 
w identyfikacji

70-100

*Zgodnie z ASTM D5767.
** Należy wykonać minimum 3 testy w przypadku powierzchni do 100 m2 i po jednym teście 
na każde kolejne 100 m2.

Tabela 1. Kategorie betonu architektonicznego polerowanego

Klasa Wymagania

U1 Należy uzupełnić wszelkie ubytki, pęcherze

U2

Należy uzupełnić ubytki, pęcherze o średnicy powyżej 5 mm dla elementów pozio-
mych, zaś dla elementów pionowych dopuszcza się występowanie pęcherzy o śred-
nicy od 2 do 15 mm o łącznej powierzchni 1600 mm2 na powierzchni testowej 
0.5x0.5 m, nie dopuszcza się występowania pęcherzy powyżej 15 mm (kategoria B 
przewidziana jest dla powierzchni z kategorią betonu architektonicznego BA3, które 
następnie podlegają polerowaniu, lub innych powierzchni pionowych)

Tabela 2. Klasa wypełnienia nieciągłości tekstury

Tabela 3. Klasy eskpozycji kruszywa na powierzchni betonu architektonicznego polerowanego

Klasa 
ekspozycji 
kruszywa

Nazwa
Przewidywana 

głębokość 
szlifowania

Wymagania

K1 Cementowa 
(zwana Kremową) Bardzo mała

brak ekspozycji ziaren piasku do 4 mm; 
pasta cementowa 100%*
lub
brak ekspozycji kruszywa lub ekspozycja zia-
ren piasku do 4 mm;
85-95% pasta cementowa;
5-15% ziarno do 4 mm

K2
Piaskowa 
(zwana Sól 
i Pieprz)

>1,5 mm

100% ziarna do 4 mm**
lub
brak ekspozycji kruszywa lub ekspozycja zia-
ren piasku do 4 mm;
85-95% ziarna do 4 mm;
5-15% mleczko cementowe; 
pojedyncze ziarna >4 mm

K3 Średniokruszywowa >3 mm

100% ziarna do 8 mm**
lub
ekspozycja kruszywa do 8mm 
i ekspozycja ziaren piasku do 4 mm;
85-95% ziarna do 8 mm;
5-15% ziarna do 4mm; pojedyncze ziarna >8 mm

K4 Grubokruszywowa >6 mm

100% ziarna do 16 mm**
lub
ekspozycja kruszywa do 16 mm i ekspozycja 
ziaren kruszywa do 8 mm;
85-95% ziarna do 16 mm;
5-15% ziarna do 8 mm
pojedyncze ziarna do 22,5 lub 31,5 mm

* Dotyczy m.in. gotowych suchych mieszanek (tzw. mikrocementów), HPC, UHPC, posadzek DST.
**Dotyczy gotowych suchych mieszanek, dla których dopuszcza się również inny wymiar 
maksymalnego ziarna określony przez producenta. 

Tabela 4. Kategorie równości powierzchni

Kategoria 
równości Element

Graniczne odchyłki w rozstawie punktów 
pomiarowych [mm]

0,1 m 1 m 2 m 4 m 10 m 15 m

R1
Warstwy użytkowe posadzek, pod-
kładów i innych powierzchni

2 4 6 10 12 15

R2
Warstwy użytkowe posadzek, 
podkładów i  innych powierzchni 
o szczególnych wymaganiach

1 3 5 9 12 15
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goriach K3 do 16 mm i K4 do 22.5 lub 31.5 mm. 
Sytuacja taka nie dotyczy posadzek polerowanych 
wykonywanych z gotowych suchych mieszanek.
Jeśli dla danego elementu/powierzchni nie określo-
no dokładności wykonania, równości powierzchni 
przez wskazanie właściwej aktualnej normy, należy 
przyjąć kategorię równości zgodnie z tabelą 3. Ka-
tegorie R1 i R2 nie dotyczą magazynów wysokiego 
składowania z poruszającymi się wózkami syste-
mowymi, dlatego dla powierzchni w nich wykony-
wanych należy przyjąć wymagania z normy DIN 
15185. 

4. Technologie wykonania 
betonu architektonicznego polerowanego
Wydaje się, że w przypadku betonu architektonicz-
nego polerowanego mamy do czynienia z dwoma 
podstawowymi technologiami wykonania:
1. Wykonanie podbudowy, konstrukcji, a następnie 

nałożenie właściwej warstwy w postaci:
– materiałów cementowych powłokowych, np. 

tzw. mikrocementu o grubości 2-4 mm,
– jastrychu/okładziny o grubości <40 mm,
– jastrychu/okładziny o grubości >40 mm;

2. Wykonanie warstwy właściwej w postaci:
– posadzki zwykle o grubości >80 mm,
– elementu konstrukcyjnego,
– elementu prefabrykowanego.

Wybór technologii wykonania uzależniony jest nie 
tylko od efektu wizualnego, jaki ma być osiągnięty, 
ale również od takich aspektów, jak:
– nośność,
– równość,
– twardość powierzchni,
– ścieralność,
– poślizgowość,
– odporność na kwasy, oleje, smary itp. 
– łatwość utrzymania posadzki,
– paroprzepuszczalność,
– odporność na niskie temperatury (w tym mrozo-

odporność).

4.1. Powłoki cementowe, tzw. mikrocementy
Są to najczęściej materiały powłokowe o grubości 
2-3 mm wykorzystywane jako warstwa wykańcza-
jąca lub naprawcza na betonie, drewnie, płytkach 
ceramicznych. W zależności od zaleceń producen-
ta i typu może być stosowana jako okładzina mebli 
i ścian, a na posadzkach z przeznaczeniem dla ru-
chu pieszego. Wybłyszczenie powierzchni powyżej 
matowego osiągane jest przez zastosowanie odpo-
wiednich lakierów.

4.2. Podkłady podłogowe (jastrychy, lastryko, te-
razzo) /okładziny
 Elementy posadzkowe tego typu wykonywane są 
zwykle w oparciu o normę PN-EN 13813:2003. 
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wyko-
nania. Materiały. Właściwości i wymagania. Naj-
częściej przyjmuje się, że minimalna wytrzymałość 
na ściskanie, deklarowana przez producentów, 
nie jest mniejsza niż C30, a wytrzymałość na zgi-
nie klasy >F5. Grubość warstwy jest uzależnio-
na m.in. od przeznaczenia i warstw podbudowy. 
Waha się zwykle od 10-15 mm do 50 mm (przy 
warstwie sczepnej) i 45 mm do 70 przy ułożeniu 
na warstwie izolacji.

Fot. 3. Ubytki w powierzch-
ni betonu polerowanego

Fot. 4. Nieprawidłowe 
uzupełnienie ubytków

Fot. 5. Prawidłowe odtwo-
rzenie kolorystyki matrycy 
i ekspozycji kruszywa
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4.3. Posadzki betonowe o grubości >80 mm, ele-
menty konstrukcyjne, prefabrykaty
Posadzki betonowe rozróżnia się ze względu na 
zastosowane rozwiązanie materiałowo-technolo-
giczne:
– zacieranie ręczne bez dodatkowych preparatów 

(tego typu technologia stwarza duże ryzyko wy-
konania powierzchni nierównej, chropowatej 
i może być podstawą do uzyskania kategorii eks-
ponowania kruszywa K3 i K4),

– zacieranie mechaniczne bez dodatkowych pre-
paratów (to wykonanie pozwala na uzyskanie 
gładkiej, równej powierzchni, może stanowić 
etap wstępny do wykonania posadzki z katego-
rią eksponowania kruszywa K2, K3, K4; w przy-
padku chęci uzyskania kategorii K1 istnieje duże 
ryzyko niespełnienia wymagań),

– zacieranie z zastosowaniem suchych posypek 
w  systemie DST (Dry Shake Topping) (duże 
prawdopodobieństwo wykonania powierzchni 
z kategorią eksponowania kruszywa K1, pod 
warunkiem odpowiednio grubej warstwy utwar-
dzającej, niestosowana przy kategoriach K2, K3 
i K4 ze względu na koszty wykonania i koniecz-
ność usunięcia warstwy utwardzonej). 

Wygląd elementów polerowanych konstrukcyjnych 
i prefabrykowanych w dużej mierze zależy od przy-
jętej technologii wykonania i użytej mieszanki be-
tonowej. O ile kategorie BAP od 1 do 4 są możliwe 
do uzyskania dla większości mieszanek i techno-
logii (przy uzyskaniu minimalnej wytrzymałości), 
o tyle ekspozycja kruszywa jest ściśle związana ze 
składem użytej mieszanki. W trakcie określania 
kategorii należy uwzględnić, czy element będzie 
wykonany np. z betonu zwykłego, HPC, UHPC lub 
GRC.

5. Próbki i elementy referencyjne/mock-upy
Ze względu na bardzo szeroki zakres stosowania 
betonu architektonicznego polerowanego, możli-
wość stosowania barwników, dostępność różnych 
kruszyw, zmienną głębokość szlifowania oraz róż-
ne stopnie wybłyszczenia, wydaje się koniecznym, 
oprócz określenia klasy betonu architektonicznego, 

Fot. 6. Niewypełnione zary-
sowanie powierzchni

Fot. 7. Nieprawidłowa ka-
tegoria ekspozycji kruszywa 
– skutek nieprawidłowego 
użycia łaty wibracyjnej

Fot. 8. Nieprawidłowa 
kategoria eskpozycji 
kruszywa – skutek błędów 
w zagęszczaniu
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postawienie także wymogu sporządzenia próbek 
i mock-upów.
O ile do określenia kolorystyki matrycy i kruszywa 
wystarczy użycie próbek o wymiarach od 0,3 do 
0,5 m, to do potwierdzenia ostatecznego wyglądu 
powierzchni należy wykonać elementy referencyj-
ne/mock-upy o wielkości odpowiadającej rzeczywi-
stym wymiarom – w przypadku elementów prefa-
brykowanych, natomiast w przypadku nawierzchni 
– panelu testowego o wymiarach od 1x1 m do 
3x3 m. Wielkość elementu referencyjnego należy 
uzależnić od wielkości urządzenia szlifującego. 
Element referencyjny/mock-up powinien odwzoro-
wywać warunki wykonania właściwej powierzchni, 
styki z innymi elementami (np. styk posadzki ze 
ścianą, styk dwóch elementów prefabrykowanych), 
osadzenie urządzeń (np. skrzynek elektrycznych, 
włączników), sposób wykonania przerw roboczych 
czy dylatacji z ich wypełnieniem.

6. Podsumowanie
Pomimo że beton architektoniczny polerowany sto-
sowany jest od wielu lat, to ze względu na brak 
jednoznacznego określenia cech tego materiału 
używany jest najczęściej jako metoda naprawcza 
zniszczonych posadzek betonowych. Architekci 

Fot. 10. Nieprawidłowa ka-
tegoria ekspozycji kruszywa 
– skutek nieprawidłowego 
wyrównania powierzchni 
w trakcie zacierania

Fot. 9. Nieprawidłowa ka-
tegoria ekspozycji kruszywa 
– skutek nieprawidłowego 
wyrównania powierzchni 
w trakcie zacierania

z dużymi obawami podchodzą do jego stosowania 
w nowych budynkach, szczególnie w technologii 
posadzki betonowej o grubości powyżej 80 mm. 
Częściej wybierane są rozwiązania z podkładami 
podłogowymi, najczęściej nazywane „terrazzo”, 
a  rzadziej „lastryko” (nazwa wciąż kojarzy się 
z przeszłością i dawnymi betonowymi osiedlami). 
Przedstawione w artykule kategorie mają ułatwić 
zarówno projektowanie, wycenę, jak i egzekwowa-
nie wymagań. Stworzenie dodatkowych kategorii 
dla betonu architektonicznego polerowanego, po 
wprowadzeniu kategorii dla betonu architektonicz-
nego w 2010 roku i uzupełnieniu wymagań dla be-
tonu architektonicznego mostowego w 2018 roku, 
stanowi kolejny krok w celu usystematyzowania 
stosowania tego coraz bardziej popularnego ma-
teriału w Polsce.

Krzysztof Kuniczuk
Technologia Betonów Architektonicznych  

i Specjalistycznych
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