
Nacinanie antypoślizgowe i odprowadzanie nadmiaru wody z posadzki w garażach i stromych 
podjazdach. 

 
Dlaczego lepiej nacinać beton niż stosować metodę jego odciskania? 

Wszyscy wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo, szczególnie w garażach podziemnych lub piętrowych, 
gdzie mamy do czynienia ze stromymi zjazdami i podjazdami oraz miejscami ze stojącą i zalegającą 
wodą. Miejsca te, w sposób znaczący podnoszą ryzyko poślizgu czy kolizji. Kolejnymi negatywnymi 
czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo oraz sam stan techniczny posadzki w garażach i na 
podjazdach to występująca w okresach jesienno – zimowych zwiększona wilgotność, niskie 
temperatury oraz zanieczyszczenia powierzchni np. liśćmi czy śniegiem. Warto również podkreślić fakt, 
że przy ujemnych temperaturach, stojąca woda dostaje się w mikroszczeliny w betonie, gdzie 
zamarzając i zmieniając się w lód, rozszerza swoją objętość i kruszy strukturę posadzki. Czynnik ten z 
czasem niszczy wierzchnią warstwę oraz samą strukturę betonu. Mając na uwadze te wszystkie 
problemy, szukamy skutecznych rozwiązań, mogących zaradzić tej sytuacji.   

 W przypadku nowo budowanych obiektów, często stosowaną praktyką jest odciskanie rowków 
w świeżym betonie. Zaletą tego rozwiązania jest cena i sam fakt jego zastosowania. Niestety 
skuteczność odciskania, zwłaszcza przy dłuższej eksploatacji obiektu jest praktycznie znikoma. Dzieje 
się tak dlatego, ponieważ „rowki” powstałe w wyniku odciskania są nieregularne oraz płytkie.  
Przyglądając się bliżej miejscu odciśnięcia w betonie i porównując je z miejscem nacinanym, łatwo 
zauważyć wyraźną różnicę w  budowie. Różnica ta, została pokazana na  poniższym rysunku.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Przykład antypoślizgowego odciskania rowków w betonie – zjazd do garażu podziemnego: 

 

 

 

Widzimy na nim, że miejsca rowkowania metodą odciskania betonu mają gładkie powierzchnie, nie 
zapewniające należytego zaczepienia tarcia dla opon. Jeżeli dodatkowo dodamy do tego czynnik 
zanieczyszczenia w postaci zalegającego śniegu, błota, liści czy nawet stojącej w rowkach wody to 
zauważymy, że skuteczność tego rozwiązania w porównaniu z nacinaniem jest znikoma. Dodatkowo  
z biegiem czasu, krawędzie odciskania będą ulegały wykruszaniu, co dodatkowo je osłabi.  

 

 

 

Stosowana przez nas metoda nacinania w betonie polega na wycinaniu w posadzce równolegle szeregu 
rowków. Ich ilość, rozstaw oraz głębokość dobierana jest indywidualnie w zależności od potrzeb. 
Rozwiązanie to powoduje, że pojazdy operujące na posadzce, mają dużo większą przyczepność i 
poruszają się sprawniej. Dzięki metodzie nacinania, uzyskujemy natychmiast szybki i skuteczny efekt, 
który jest zdecydowanie trwalszy od metody odciskania w betonie.  

 

 

 

 

 

 



Przykład antypoślizgowego nacinania: 

 

 

 

 

Więcej o odwodnieniach liniowych dowiecie się Państwo z poniższego linka:  

https://www.obrobka-betonu.pl/nacinanie/  

 

Nacinanie posadzki betonowej, to również skuteczna metoda odprowadzania nadmiaru wody. 
Nacinanie odwodnień liniowych polega na wycinaniu w posadzce równolegle szeregu rowków w 
wybranym kierunku (np. studzienka czy kratka). Dobrze wykonanie nacinanie liniowe skutecznie 
wspomaga odprowadzenie wody z posadzki. Skuteczność tej metody zależy od umiejętnego 
poprowadzenia rowków w posadzce po wcześniejszym doborze ilości, głębokości oraz rozstawu. Warto 
omówić dokładnie oczekiwania inwestora i zlecić zadanie wykonawcy z doświadczeniem. 

https://www.obrobka-betonu.pl/nacinanie/


Poniższe zdjęcia pokazują proces realizacji nacinania odwodnieni liniowych. 

 
  

Więcej o odwodnieniach liniowych dowiecie się Państwo z poniższego linka: 

https://www.obrobka-betonu.pl/nacinanie-pod-odwodnienia-liniowe/  

 

Zapraszamy serdecznie do współpracy. 

Zespół FUH NOWAK 

 

 

 

 

 

https://www.obrobka-betonu.pl/nacinanie-pod-odwodnienia-liniowe/

