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W calu odnowienia i dodatkowego zaimpregnowania betonowej posadzki 
przemysłowej utwardzonej powierzchniowo metodą DST należy: 

 
1. Ocenić stan betonowej posadzki przemysłowej na podstawie wizji lokalnej jak 

również na podstawie zapisów książki lub dziennika planu higieny oraz impregnacji i 
konserwacji. 

2. Ustalić termin dodatkowej impregnacji – konieczne wyłączenie hali z eksploatacji na 
ok. 2 – 3 dni robocze. 

3. Umycie betonowej posadzki przemysłowej lub dokładne jej pozamiatanie. 
4. Aplikacja środka na bazie krzemianu sodu lub litu – spryskanie wierzchniej warstwy 

betonowej posadzki przemysłowej. 
5. Odczekanie ok. 15 – 20minut. 
6. Przetarcie mopem krzyżowym oraz usunięcie nadmiaru preparatu krzemianowego. 
7. Odczekanie do całkowitego wyschnięcia. 
8. Ewentualne powtórzenie zabiegu  - pt. 4 – 7 
9. Po wykonaniu dodatkowej impregnacji nie wolno jej myć przez ok. 1 – 2 tygodnie. 

10. Dopuszczalne jest jedynie zamiatanie lub odkurzanie na sucho. 
11. Przez kolejne 1 – 2 tygodnie należy myć płytę posadzkową jedynie samą wodą 

pamiętając o wcześniejszym jej wyczyszczeniu na sucho poprzez odkurzenie lub 
zamiatanie. 

12. Po ok. 4 tygodniach można przystąpić do sprzątania zgodnie z planem higieny oraz 
impregnacji i  konserwacji płyty betonowej. 

13. Na powierzchni betonowej płyty mogą się pojawić białe wykwity, które pod wpływem 
normalnej, dalszej eksploatacji zostaną samoistnie usunięte. 

14. Impregnacja preparatem krzemianowym utwardzi dodatkowo wierzchnią warstwę 
betonowej posadzki przemysłowej oraz ją uszczelni. 
 
Po wykonaniu impregnacji należy bezwzględnie nadal stosować się do instrukcji 

eksploatacji i pielęgnacji betonowych posadzek przemysłowych. 
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