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Anotace 

 

Obor sanace vlhkého zdiva zahrnuje systém hydroizolačních, vysušovacích a 

stavebních opatření, jejichž cílem je dosažení trvalého snížení obsahu vlhkosti ve zdivu a tím i 

dosažení požadovaných tepelně-izolačních vlastností konstrukcí a požadované vlhkosti 

vzduchu v interiérech sanovaných budov. Souhrnně lze sanační úpravy dělit na metody 

povrchové a na ty, které technologicky předpokládají dílčí zásahy do konstrukcí. Většinou 

nelze  odstranění vlhkosti řešit jedinou úpravou obvykle se jedná o kombinaci přímých i 

nepřímých hydroizolačních metod v podobě komplexního sanačního systému. Sanační 

omítkové systémy spadají do kategorie nepřímých sanačních metod. 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení a porovnání sanačních omítkových 

systémů s certifikátem WTA. Byly vybrány produkty tří tuzemských firem a to firma 

SAKRET CZ k.s., LB Cemix, s.r.o. a Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Na těchto 

produktech byly prováděny zkoušky podle požadavků směrnice WTA 2-9-04/D. 

Annotation 

 

Subject of redevelopment of wet brickwork includes hydro isolation, drying up system 

and constructional arrangements, which aim is the permanent reduction of the damp in the 

walls and so at once also achievement of required insulative parameters of constructions and 

required humidity in the interiors of redeveloping buildings. Summing up we can divide 

redevelopments to surface working and to these which involve partial interventions to the 

construction. The elimination of damp can be mostly solved by one adjustment. Usually it is 

combination of direct and indirect hydro isolative methods in the form of complex 

redeveloping system. Redeveloping plastering systems belongs to category of indirect 

redevelopment methods. 

 

This thesis is focused on evaluation and comparison of redevelopment plastering 

systems with WTA certificate. There were chosen products from three internal companies: 

SAKRET CZ, LB Cemix Ltd. and Saint-Globain Construction Products CZ plc. On these 

products were made tests according to requirements of regulation WTA 2-9-04/D. 
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Sanační systém WTA, sanační metody, směrnice WTA 2-9-04/D, sanační omítka WTA  

 

Key words 

Remediation system WTA, remediation methods, directive WTA 2-9-04/D, rehabilitation 

plaster WTA  
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1 Úvod do problematiky sanace vlhkého zdiva 

 

Vlhkost zdiva budov je základním problémem, který ovlivňuje rozhodování majitelů 

staveb o způsobech a rozsahu jejich rekonstrukcí. Určité množství vlhkosti za dané teploty, 

vlhkosti okolního vzduchu a pórovitosti obsahuje každá pevná látka. Vlhkost materiálu je 

množství vody obsažené v pórech látky. Lze vyjádřit objemovým nebo hmotnostním 

poměrem vody k pevné fázi suché látky. 

 

Zdroje vlhkosti v budovách mohou mít různé příčiny jako například:  

- nesprávné stavební zásahy jako je nesprávné použití nepropustných materiálů 

znemožňujících difúzi vodních par 

- změna hladiny podzemní vody, jiné nevhodné stavební zásahy ovlivňující 

hydrologický režim pod úrovní terénu 

- nedostatečná údržba a neadekvátní provoz budovy  

- změna systému vytápění 

 

Známé jsou čtyři hlavní důvody proč neodkládat sanační práce v oboru sanace vlhkého 

zdiva. Nejčastějším důvodem pro zahájení sanačních prací bývají estetické důvody. Tyto 

důvody jsou pochopitelné, avšak v žebříčku priorit je to důvod poslední.  

 

Hlavním důvodem je ovlivnění statiky budovy. Statiku ovlivňuje především vlhkost ve 

spodní části stavby, která zapříčiňuje postupnou a nevratnou degradaci postižených míst 

stavby. Druhým ne méně důležitým důvodem je zdravotní hledisko, protože dlouhodobým 

působením vlhkosti ve zdivu uvnitř obytných prostor zapříčiňuje výskyt plísní, jejichž spory 

jsou vysoce škodlivé pro lidský organismus. Třetím důvodem jsou tepelné ztráty konstrukce, 

které vykazuje vlhká stavba. Posledním důvodem je již zmiňovaná estetika povrchu stavby. 
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Typickými znaky vlhkého zdiva jsou: 

1. vlhkostní mapy na zdivu 

 

 

 

 

     Obr. 1 Vlhkostní mapy ve zdivu[21]   

2. na vlhkém zdivu se objeví plíseň 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Plíseň na zdivu[21]   

 

3. solné výkvěty – sanytr 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Solný výkvět[21]   

 

4. z vlhkého zdiva pramení nepříjemný zápach z vyskytujících se solí a plísní 
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2 Přehled sanačních metod pro vlhké zdivo 

 

Výběr vhodného způsobu sanace vlhkého zdiva, musí být proveden odborně na 

základě řádně provedených sanačních průzkumech. Sanace vlhkého zdiva zahrnuje systém 

hydroizolačních, vysušovacích a stavebních opatření. Tento systém se aplikuje na podzemním 

a nadzemním zdivu staveb, které bylo dlouhodobě namáháno zemní vlhkostí, srážkovou 

vodou prosakující do zeminy kolem objektů, vodou stékající po terénu a odstřikující od jeho 

povrchu i vodou kondenzující z vlhkého vzduchu a které má v důsledku toho zvýšenou nebo 

vysokou vlhkost, eventuálně je poškozeno korozí, což znamená, že na povrchu i ve struktuře 

jsou ukládány soli, nebo na povrchu dochází ke tvorbě řas a mechů. Obvykle se jedná o 

kombinaci přímých i nepřímých hydroizolačních metod v podobě komplexního sanačního 

systému. Proto provádění sanačních prací rozdělujeme na tyto metody: [6]   

 

Přímé 

- mechanické,  

- vzduchoizolační sanační systémy,  

- infúzní (chemické), 

- elektrofyzikální. 

 

Nepřímé 

- větrání objektu, 

- terénní úpravy. 

 

Je obvyklé, že se uvedené přímé sanační metody kombinují s aplikací sanačních omítek. 

Výhody plynou z vlastností sanačních omítek. Umožňují zdivu odpařování vlhkosti, mají 

dlouhou životnost a díky svému složení se lehce vypořádávají s pronikajícími solemi, protože 

mají prostor a kapacitu pro jejich postupné ukládání a v důsledku toho se neprojevují na 

povrchu. [1]      
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2.1 Přímé sanační metody 

  

 Tímto se rozumí sanační práce, které přímo zabraňují přísunu vlhkosti do konstrukce. 

Účinnost těchto metod je závislá na kvalitě provedení a správném naprojektování. 

 

 

2.1.1 Mechanické metody 

 

Tato metoda spočívá v mechanickém zabránění šíření vlhkosti dále do stavební 

konstrukce vložením nepropustného materiálu, patří mezi nejúčinnější metody sanace vlhkého 

zdiva. 

 

 

2.1.1.1 Ruční podřezávání 

 

Při této metodě se ve zdivu pilou vytváří spára, do které se následně vkládá 

hydroizolace zabraňující šíření vlhkosti. Výhodou této metody je její jednoduchost, ale 

naopak nevýhodou je vysoká pracnost a použitelnost především u cihelného zdiva do 

maximální tloušťky 60 cm v závislosti na pevnosti maltového lože. K této metodě je potřeba 

více prostoru a přístup ke spáře s obou stran, aby mohla vložená izolace navázat na izolační 

vrstvu podlahy nebo svislou hydroizolaci obvodové zdi. Na tyto práce se používají klasické 

tesařské pily, nebo pila břichatka. Tato metoda je již zastaralá a místo ručního podřezávání se 

používá podřezávání řetězovou pilou. [1]   

 

 

2.1.1.2 Podřezávání řetězovou pilou  

 

 Pro zvýšení produktivity práce se začaly používat pily s motorovým nebo elektrickým 

pohonem.  

 

 V místě podřezání se otluče omítka a tím se odkryje řezaná spára, která by měla mít 

minimální tloušťku alespoň 10 mm. Prostor u zdiva musí být dostatečně velký pro pojezd pily 

a také dostatečně pevný. Podřezávání se provádí po stejně dlouhých úsecích jako ruční 
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metody, tedy po 0,8 až 1,2 m. Po prořezání se spára vyčistí, vloží se hydroizolace a následně 

se ukotví rozpěrnými klíny, které by měly mít dostatečnou únosnost a odolnost vůči vlhkosti, 

nejčastěji jsou vyrobeny z plastu. Vkládány jsou v roztečích po 200 až 300 mm. Jednotlivé 

izolační pásy by se měly překrývat o 100 mm. Po realizaci se mezera mezi klíny zainjektuje 

cementovou maltou. Jedná se o poměrně rychlý a jednoduchý způsob, u kterého patří mezi 

nevýhody především prašnost a potřeba pojezdové plochy. [2]   

 

 

           Obr. 4 Podřezávání zdiva řetězovou pilou [20]   

 

 

2.1.1.3 Podřezávání lanovou pilou s diamantovým lanem[2]   

  

 Touto metodou se dá podřezávat zdivo bez ohledu na jeho tloušťku a materiál. Lano je 

tvořeno segmenty dlouhými 300 mm, které jsou na sebe napojeny s jejich pomocí se lano 

prodlužuje nebo zkracuje. Jednotlivé segmenty jsou tvořeny ocelovým lanem, na kterém jsou 

diamantové prsteny.  

 

 Před začátkem řezání se stanoví podřezávaný úsek, který by měl být v délce 

maximálně 1 m, a na jeho konci se vyvrtají kanálky o průměru 10 mm, kterými se lano 

provleče, nasadí se na hnací kolo a spojí se. Při řezání se lano zahřívá, a proto je potřeba  

intenzivní chlazení, aby se nepoškodilo. Chlazení je zajištěno vodou, přiváděnou hadicí ve 

směru pohybu lana. Hlavní nevýhodou je umístění lana tak, aby byla možná návaznost 

vložené hydroizolace na hydroizolaci podlahy. 
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Obr. 5 Podřezávání zdiva diamantovým lanem [20]   

 

 

2.1.1.4 Podřezávání kotoučovou pilou 

 

Zde se používají kruhové pily o průměru až 1,2 m. Kotoučová pila má poměrně 

vysokou rychlost otáčení a z toho důvodu je nutné použít chlazení vodou. Proto je potřeba 

pracovat dostatečně rychle a co nejdříve odklidit kaši, která vznikla při chlazení. K 

nevýhodám patří samozřejmě pracovní plocha, která stejně jako u prořezávání řetězovou pilu 

většinou zasahuje až pod terén. Výhodou můžeme považovat malou poruchovost a 

trvanlivost. [2]   

 

 

2.1.1.5 Dodatečné vložení vodorovné izolace do probouraných otvorů 

 

 Tato metoda se používá většinou při opravách a rekonstrukcích staveb se složitou 

skladbou zdícího materiálu.  

 

 Při této metodě se ve zdivu vysekávají otvory v délce stěny 0,8 až 1,2 m, obyčejně 

přes celou tloušťku stěny. Výška vybouraného otvoru je závislá na tloušťce zdi a materiálu, ze 

kterého je provedena. U této metody se používá také technika klínování, aby se nemuselo 

čekat na zatvrdnutí cementové malty. [1]   

 

 Stěny tlustší než 600 mm se nemohou vysekávat po celé šířce najednou, ale musí se 

postupovat na dvakrát. Nejdřív se vybourá zdivo z jedné strany, minimálně do jedné poloviny 
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její tloušťky, pote se uloží hydroizolace, otvor se vyzdí a poté se tímto způsobem provede 

druhá strana zdiva. [1]   

 

Nejpoužívanější byla tato metoda v 70. letech 20. století. Dnes se již od této 

technologie ustoupilo zejména pro její pracnost, časovou náročnost a také významně 

porušovala statiku konstrukce [1]   

 

               Obr. 6 Probourávání zdiva [20]   

 

 

2.1.1.6 Metoda HW zarážení plechů [1]   

 

 Toto je systém zarážení nerezových ocelových plechů do ložných spár zdiva, 

používaný bez předchozího podřezání zdiva. Spára musí být pravidelná. Používají se plechy o 

tloušťce 1,5 mm, které jsou opatřeny hroty pro snadnější pronikání do zdiva.  

 

 Stroj se skládá s čelistí, do kterých se upevní plát plechu, jenž je následně zarážen 

pneumatickým kladivem do zdiva. Při této operaci dochází k velkému zpětnému rázu, který je 

zachycen vodící tyčí nebo lanem zakotveným ve zdivu. Vzájemné napojení dvou plátů plechu 

je provedeno překrytím dvou krajních vln.  

 

 Vzhledem k použití nerezové oceli je doba životnosti hydroizolace prakticky 

neomezena, ale tímto se také řadí k nejdražším metodám. Další nevýhodou jsou taky potřebné 

manipulační prostory (většinou pod úrovní terénu) pro pojezd zařízení a napojení na 

hydroizolaci podlahy. 
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                   Obr. 7 Metoda HW [20]   

 

 

2.1.1.7 Metoda MASSARI [1]   

 

 V této metodě se k vytvoření prostoru pro dodatečnou hydroizolaci používá soustava 

vrtaných otvorů. Otvory jsou vrtány pomocí sady jádrových vrtáků o průměru 35 mm.  

 

Nejprve se vyvrtá sada otvorů o šířce 400 mm. Tyto otvory se vyplní směsí 

z polyesterové pryskyřice, ředidla a plniva. Po zatvrdnutí, které trvá několik hodin se vyvrtají 

mezivrstvy, přičemž svými okraji zasahují do sady předchozích vrtů. Vrty se opět vyplní 

směsí. Za hlavní nevýhodu této metody můžeme považovat především drahé strojní vybavení, 

celkově pomalý postup prací. Tato metoda je předchůdcem dnešních injektáží.   

 

       Obr. 8 Metoda MSSARI [19]   
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2.1.2 Vzduchoizolační sanační systémy 

 

 Tyto systémy pracují na principu oddělení zdiva od zdroje vlhkosti a odvod vlhkosti 

pomocí cirkulace vzduchu. Cirkulace je zajištěna vhodnou volbou nasávacího a výdechového 

otvoru tak, aby vniklé převýšení zajistilo samotížnou cirkulaci. V případech kdy samotížná 

cirkulace nejde zajistit je zde druhá možnost zajištění cirkulace pomocí ventilátoru, který do 

dutin vzduch vhání nebo jej vysávají. Tento způsob je účinnější, ale je závislá na člověku. Ten 

může ventilátor vypnout, nebo nezkontrolovat jej, zda není pokažen. [4]   

 

 

2.1.2.1 Provětrávané štoly 

 

 Odstraňování vlhkosti ze zdiva pomocí štol spočívá ve vytvoření vzduchových dutin, 

které přiléhají ke zdivu a jejichž konstrukce je chráněna proti zemní vlhkosti. Štoly by měly  

odkrývat co největší část podzemní konstrukce, nejlépe až k základové spáře. Štola musí být 

vybavena systémem přívodu a odvodu vzduchu, které by měly být vyústěny co nejvýše, pro 

zajištění cirkulace. Šířka štoly by měla být nejméně 150 mm, ale pro snadnější kontrolu by 

měla být průlezná, tudíž by její šířka měla mít nejméně 500 mm. [4]   

 

 

2.1.2.2 Provětrávané sokly 

 

 Princip je zde podobný jako u štoly, také se musí vytvořit vzduchový prostor mezi 

zdivem a konstrukcí soklu, jeho minimální šířka je 50 mm. U většiny případů je nutné odsekat 

stávající sokl, místo kterého vznikne vzduchová dutina a přední část znovu vyzdít, tak aby 

povrchová úprava splňovala všechny podmínky odolnosti proti všem účinkům vody. [4]   

 

 Vzhledem k tomu, že je soklové zdivo namáháno odstřikující vodou, tak se volí otvor 

pro nasávání vzduchu výš, ale musí se přihlédnout na dostatečné převýšení vyústění komínu.  
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Obr. 9 Provětrávaný sokl [22]   

 

 

2.1.2.3 Anglické dvorky 

 

 Jedná se o další způsob jak zabránit styku zeminy s podzemní částí zdiva a umožnění 

snadné difúzi vodních par.  

 

Obr. 10 Systém anglického dvorku[1] 

 

 Výhodou anglického dvorku je, že nevyžaduje nasávací ani výdechové otvory. Oproti 

štolám má také určité nevýhody, jako je vnikání srážkových vod, vyžaduje časté odstraňování 

nečistot ze dna štoly a také musí být zabráněno podmrzání základů. [1]   
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2.1.3 Infuzní - chemické metody [1]   

 

 U této metody se hydroizolační vrstva vytváří napuštěním zavlhlého zdiva infuzním 

prostředkem pomocí předem vyvrtaných otvorů, což vede k vytvoření hydroizolační clony, 

která brání vzlínání vlhkosti a plní funkci dodatečné hydroizolace.  

  

Do zdiva se vrtají otvory o průměru od 15 do 40 mm, hloubce 50 až 100 mm a pod 

sklonem 15 až 45°. Vzájemná vzdálenost vývrtů záleží na průniku injektážní látky zdivem, 

tudíž na poréznosti zdiva, nejčastěji se vzdálenosti pohybují mezi 100 až 150 mm.  

 

 Hlavní nedostatek této metody je, že kvalitu a účinnost provedených prací nelze ve 

většině případů prověřit ihned po ukončení. V tomto se injektáží metody zásadně odlišují od 

mechanických metod. 

 

 Podle způsobu aplikace se injektáže dělí na 3 skupiny:  

- beztlakové, 

- tlakové,  

- s hydrostatickým přetlakem. 

 

Obr. 11 Hydroizolační clona [23] 
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2.1.3.1 Beztlakové injektáže[1]   

 

 Jedná se o nejběžnější způsob aplikace injektážního prostředku do struktury zdiva. 

Prostředky se do šikmých vrtů vpravují pomocí přepravního čerpadla, kde se poté pomocí 

kapilární nasákavosti dostanou do zdiva. 

 

 Důležité je odstranění nečistot a zbytků vývrtu z vrtaných otvorů, tak aby nebylo 

bráněno působení kapilární nasákavosti zdiva. Čištění se provádí pomocí vzduchových 

kompresorů. 

 

 Beztlakovým způsobem je vhodné aplikovat nízkoviskózní roztoky, které snadno a 

dostatečně daleko penetrují. 

 

 

2.1.3.2 Tlakové injektáže [1]   

  

 Jsou vhodné pro silně zavlhlé stavební konstrukce a materiály. Osová rozteč vrtů bývá,  

z pravidla okolo 100 až 300 mm a průměrech 10 až 12 mm. Vrty se provádí podle 

technologického postupu výrobce. Do vyvrtaných otvorů se osadí injektážní ventily, které 

zajistí těsné uzavření vrtů a přes tlakovou hadici se plní vysokotlakou pumpou. Používá se 

tlaku až 0,6 MPa. Při injektáži se musí plnit vždy více otvorů současně a musí se kontrolovat 

zda je dosaženo požadovaného tlaku, jestli náhodou nedochází ke ztrátám injektážního 

prostředku do dutin. V případě úniku injektážního prostředku je potřeba utěsnění dutin. 

Požadovaných hydroizolačních vlastností tato metoda dosáhne, až po vytvoření souvislé 

vodorovné clony. [6]   

 Oproti beztlakové injektáži je tato metoda výhodnější při rychlosti a manipulaci 

provádění.  

 

 

2.1.3.3 Injektáž pomocí hydrostatického přetlaku [1]   

 

 Příprava otvoru se shoduje s beztlakovou metodou, jen vrty se provádí v menším 

sklonu. Hadičky vedoucí do vrtu se v ústí utěsní maltovou ucpávkou. Hadičky se nasadí na 

nádobky, které jsou osazeny 0,5 až 2,0 m nad vrtem, tím pádem je využito přetlaku, který je 
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dán rozdílem výšky hladin roztoku v nádobce a ústí vrtu. Tento postup je vhodný pro 

viskóznější roztoky. [6]   

 

 

2.1.4 Elektrofyzikální metody [6]   

 

Tato metoda spočívá na principu elektroosmotického jevu. Jev spočívá v proudění 

kapaliny kapilárou. V principu jde o uzavřený okruh stejnosměrného proudu, který je tvořen 

zdrojem elektrického napětí a propojením mezi zední elektrodou přes vlhké zdivo a zemní 

elektrodou zpět do zdroje. Při propojení kapilární soustavy se zdrojem stejnosměrného proudu 

začnou molekuly vody proudit ke katodě. [6]   

 

Výhodou metody je, že se jedná o nedestruktivní proces. Avšak účinnost 

elektroosmotického odvlhčování zdiva mohou v praxi negativně ovlivňovat v sanovaném 

objektu vestavěné vodivé rozvody, bludné proudy v zeminách, přítomnost solí ve zdivu, 

neizolovaná kovová potrubí. Použití vysušovacích systémů na principu elektroosmózy se pro 

každý objekt předepisuje zvláštním projektem. Součástí projektu musí být výsledky 

speciálního průzkumu konstrukcí objektu pro určení systému uspořádání elektrod ve zdivu a 

v zemině, jejich připojení na zdroj elektrického proudu, umístění elektrických napáječů uvnitř 

budovy a další potřebné náležitosti. 

 

Elektroosmotické metody vysušování zdiva se stejně jako všechny další sanační 

technologie vždy musí uplatňovat s některými doplňujícími způsoby vlhkostní sanace staveb, 

nejčastěji se sanačními omítkami. Provoz elektroosmotických instalací je třeba průběžně 

sledovat, seřizovat a eventuelně opravovat. 

 

 

2.1.4.1 Pasivní elektroosmóza [1]  

Spočívá v zabudování elektrod do vlhkého zdiva (tzv. clona) a z většího počtu 

zemních elektrod. Elektrody ve zdivu a v zemi jsou ze stejného materiálu a navzájem jsou 

vodivě spojeny nakrátko. Obvykle se používala měď, nebo betonářská ocel. Obvykle se 

udává, že při vzlínání vody v porézních látkách vzniká elektrické pole, jehož kladný pól je ve 

zdivu a záporný pól v okolní zemině. Stejné pole vznikne i v případě styku vody ve zdivu, 
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která obsahuje menší množství soli, se zemní vlhkostí s obsahem soli větší. Polarita zdiva se 

mění také podle toho, jak stárne malta. Nové zdi mají obvykle pól kladný a v zemině pól 

záporný,ve zdivech starých tomu bývá obvykle opačně. 

 

Aplikací systému pasivní elektroosmózy docílíme efektu obrácení polarity zdiva 

oproti zemi. Tímto lze říct, že se obrátí tok vody v kapilárách směrem dolů pod základy 

objektu. 

 

Instalace má omezenou působnost (1 max. 3 roky). Vlivem malého napětí je citlivá na 

cizí indukovaná napětí, která často změní polaritu na elektrodách a zařízení pak funguje jako 

elektroosmotické čerpadlo vody do zdiva. S ohledem na uvedené nevýhody se tato metoda 

užívá výjimečně 

  

 

2.1.4.2 Galvanoosmóza [1] 

 

Od pasivní elektroosmózy se liší tím, že elektrody zabudované do zavlhlého zdiva a 

zemní elektrody jsou vyrobeny z odlišných materiálů. Tyto dva materiály a vlhkost ve zdivu 

vyvolají elektrický zdroj napětí a tím pádem také převod vlhkosti ze zdiva ke katodě do 

zeminy. 

 

 

2.1.4.3 Aktivní elektroosmóza[16]   

  

 V technické praxi je metoda aktivní elektroosmózy nejvíce využívaná. Odstraňuje 

nedostatky dvou předešlých osmotických metod. Je technicky vhodná pro všechny druhy 

materiálu a konstrukce s pórovitou strukturou, ve kterých dochází k pohybu vody působením 

kapilárních sil.  

 

 Pomocí přídavného zdroje elektrického napětí přesně směřuje působení síly proti 

vzlínající vodě a elektrické pole je vytvořeno s takovým spádem, který nemohou narušit 

indukovaná napětí z okolí.  
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2.2 Nepřímé sanační metody 

 

 Jedná se o doplňkové metody, které přímo vlhkost z konstrukcí neodvádějí, ale 

pomáhají stavbu chránit a zajišťují rychlý a snadný odchod vlhkosti obsažené v interiérovém 

prostředí ven mimo stavbu.  

 Tyto metody sanace se používají především v kombinaci s metodami přímými, a to za 

podmínek zjištěných průzkumnými prácemi, jsou ale možné i jejich samostatné aplikace. [6]   

 

Pro použití nepřímých metod sanace vlhkého zdiva platí zejména: 

- drenáž podél obvodových stěn staveb pod terénem musí být uložena ve spádu, 

prosakující srážková nebo proudící voda podzemní musí být od zdiva odváděna 

do kanalizace nebo jako trativod do dostatečné vzdálenosti od objektu 

- v místnostech a prostorách sanovaného objektu nesmí docházet k únikům vody 

z instalací vodovodů, odpadů atd. 

- úprava terénu v okolí objektu spočívá převážně v jeho vyspárování od paty zdí a 

v tom, že se asfaltové a betonové vrstvy na chodnících a dvorech nahradí dlažbou 

v paropropustné úpravě (např. kamenné kostky nebo zámkové betonové tvarovky 

do písku 

- pro injektáže zemin a základových půd se používají jen směsi takového 

chemického složení, kdy jimi prosycená zemina nemá korozní účinky na zdivo 

nebo není škodlivá pro rostlinný kryt 

- používané materiály a jejich aplikace nesmějí obecně ohrožovat životní 

prostředí[6]   

 

 

2.2.1 Větrání objektů 

 

Dobré větrání objektu především v suterénních prostorách, by mělo být řešeno již 

v projektu a voleno, by mělo být tak, aby jeho funkce nebyla závislá na lidském činiteli. 

 Větrání místností a prostor se provádí přirozeným nuceným způsobem 

(vzduchotechnika, klimatizace). 
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 Přirozené větrání představuje výměnu vzduchu v (prostoru) budově (místností) vlivem 

tlakového rozdílu, zajišťuje se především otvory ve stěnách, sklepními okénky a průvětrníky 

ve dveřích a otvory napojenými na ventilační šachty a komíny. [6]   

 

 Nucené větrání místností a prostor budov se zajišťuje vzduchotechnickými systémy, 

které zajišťují nucený oběh vzduchu za použití ventilátoru, používá se větrání odsávací 

podtlakové, přetlakové a větrání smíšené s nuceným přívodem a odvodem vzduchu, vzduch se 

často upravuje filtry, ohříváky a chladiči. Při jednoduchých instalacích podtlakových systémů, 

jako jsou ventilátory nebo průvětrníky ve dveřích se zpravidla jedná jen o pouhou výměnu 

vzduchu. Činnost větracích systémů se přednostně řídí pomocí vlhkostních čidel. [1]   

 

 Klimatizační zařízení se rozdělují podle konstrukce a podle druhu teplonosného média 

(vzduch, voda). Aplikace různých druhů klimatizačních jednotek a systémů je závislá na 

velikosti objektu a požadavcích na jejich provoz. [6]   

 

 

2.2.2 Systém sanační omítkový 

 

Sanační malty se připravují se zřetelem na technickou vhodnost jejich použití na 

stavbách pro jednotlivé vrstvy sanačního omítkového systému jako vápenné, 

vápenocementové a cementové, často obsahují ještě i příměsi expandovaných vylehčujících 

látek (perlit, pemza, polystyren atd.). Omítkové systémy ze sanačních malt jsou technicky 

vhodné pro vlhké zdivo, neboť jejich strukturou viditelně nevzlíná voda a na jejich povrchu 

nedochází po určitou dobu k tvorbě výkvětů solí. 

 

Malty pro sanační omítky se vyrábějí průmyslově jako suché maltové směsi (SMS), 

častá je ale jejich příprava přímo na stavbě přidáním modifikačních přísad do míchačky při 

tvorbě maltové směsi, při tomto způsobu se však musí přesně odměřené množství přidávat 

vždy jen do malty definovaného složení, přednostně do SMS. [6]   
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3 Funkce sanačních omítek  

  

Pro začátek je nutno upozornit, že sanační omítkové systémy samy o sobě zdroje 

vlhnutí konstrukcí neodstraňují a tudíž ani tyto konstrukce nevysušují. Funkce sanačního 

systému je charakterizována schopností kapilárního odvodu par a vlhkostí a zadržováním 

krystalických solí. Soli poškozující stavební omítky se ukládají v omítce a tím se jejich 

povrch před nimi chrání. U běžných případů vlhkost v kapalné formě proniká kapilárami 

zdiva do klasické omítky. Pronikající voda je nositelem rozpustných výkvětových solí 

(roztoky chloridů, síranů, uhličitanů), které pocházejí z ovzduší, podzákladí nebo samotného 

zdícího materiálu. Voda vynáší rozpuštěné soli k povrchu zdiva. Kde se voda odpaří. Soli poté 

při hydratačních a krystalizačních změnách rozrušují zdivo a omítku. [3]   

 

Sanační omítky jsou vhodné pro aplikaci pouze do 8 % (hmotnostní %) vlhkosti 

podkladní konstrukce (v nenáročných prostorách 11%-15%). Pro odstranění vlhkosti 

z objektu je nutno použít některou ze základních sanačních metod (injektážní, 

elektrofyzikální, elektrochemické, mechanické apod.) v  kombinaci s doplňkovým sanačním 

systémem. [2]   

 

Požadavky sanačních omítek můžeme shrnout do tří bodů:  

- minimální kapilární nasákavost bránící transportu vody a solí, 

- vysoký obsah pórů pro možnost ukládání solí, 

- minimální difuzní odpor umožňující difuzi páry ze zdiva ven. 

 

 

3.1 Transport vody a vlhkosti v porézních materiálech 

  

Vlhkost je součástí prakticky všech pórovitých stavebních látek a z nich vytvářených 

konstrukcí. Obtížnou se stává v situacích, kdy dochází k její kumulaci v určitých místech 

konstrukce, kde pak zrychluje degradační procesy a zhoršuje užitné vlastnosti budovy.  

 

Vlhkost se šíří porézními stavebními materiály jak v kapalné, tak v plynné fázi. 

Vlastní vedení obvykle dělíme na mechanizmy kapilárního vedení pro kapaliny a difúze pro 

vodní páru. [1] 
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3.1.1 Pórovitost[5]   

 

Základní podmínkou všech vlhkostních pochodů v konstrukci je přítomnost pórů ve 

stavebních materiálech.  Jde zejména o póry otevřené, neboť látky, které mají póry uzavřené, 

nepodléhají transportním procesům. 

 

Pórovitost lze definovat, jako objem pórů v určitém množství materiálu k celkovému 

objemu tohoto materiálu (celková pórovitost). Otevřené póry jsou póry spojené s povrchem 

látky, tvoří část z celkové pórovitosti označované jako pórovitost otevřená. Pokud se v 

objemu pórů uvažují pouze póry uzavřené, tj. nespojené s povrchem, jedná se o pórovitost 

uzavřenou. Pórovitost se udává bezrozměrným číslem nebo v procentech. Vypočítá se: 

  
  

   
  

 

kde je:    objem pórového prostoru [m³] 

    celkový objem [m³] 

n pórovitost 

 

Pórovitost se zjišťuje u pevných látek nebo u jednotlivých zrn látek sypkých. 

Pórovitost přímo ovlivňuje navlhavost a nasákavost materiálu, jeho mechanické, 

tepelněfyzikální i akustické vlastnosti. U stavebních materiálů se pórovitost může pohybovat 

v celém teoretickém rozmezí od 0 do téměř 1. Kovy mají pórovitost nepatrnou, pro praktické 

účely zcela zanedbatelnou, naopak pěnové izolační hmoty mají pórovitost i větší než 96 %. 

Ve skutečnosti tvoří pórovou soustavu prostorový systém „dutinek“ vyplněných plyny nebo 

kapalinami. Rozměry pórů spadají do velmi širokého rozmezí s různým stupněm vzájemného 

spojení. Otevřené spojité póry mohly vzniknout např. únikem plynů během výroby (lehčené 

materiály), postupným odpařováním vody z materiálů (beton, omítky), záměrným 

provzdušněním (lehké betony) a napěněním materiálů (pěnový polystyren). Protože jsou 

otevřené póry kapilárami spojeny s prostředím, ve kterém se materiál nachází, mohou jimi 

materiály do svého objemu přijmout vodu i vzdušnou vlhkost. Otevřené póry proto ovlivňuji:  

 

- navlhavost a vysychavost materiálů,  

- schopnosti pronikáni (difuzi) kapalin a plynů materiály, 
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- tepelné-fyzikální vlastnosti (součinitel tepelné vodivosti, měrnou tepelnou 

kapacitu), 

- schopnost pohlcování zvuku (viz činitel zvukové pohltivosti materiálů). 

 

 

                 Obr. 12 Geometrie pórů[1] 

          A – póry otevřené; B – póry slepé; C – póry uzavřené; 

          D – rozvětvené; E – spojovací; F – lahvovité  

 

 Sanační omítky jsou vysoce porézní materiál a tímto umožňují ukládání 

vykrystalizované soli v pórech. 

 

 

3.1.2 Vzlínavost [5]   

 

Vzlínavost je vlastnost pórovitých materiálů, která se projevuje při jejich částečném 

ponoření do kapaliny. Je vyjádřena rozdílem výšek hladiny vody v kapilárách proti hladině 

vody, v níž je materiál ponořen. Vlivem kapilárních a sorpčních sil dojde k vystoupání 

kapaliny i nad čáru ponoru. Výška, do níž kapalina nad hladinu vystoupí, závisí na struktuře 

materiálu, na rozměrech jeho pórů, na rychlosti odpařování do ovzduší a na době, po kterou je 

látka v kapalině částečně ponořena. V první fázi ponoření nastane rychlé vzlínání kapaliny do 

látky, postupem času se rychlost vzlínání zpomaluje. V praktických případech se vzlínavost 

posuzuje výškou hladiny vlhkosti, do které vlhkost vystoupila nad čáru ponoru (rozdílné 

zbarvení materiálu nad hranicí a pod hranicí vzlínavosti).    
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V laboratorních měřeních se pro větší přesnost vzlínavost popisuje přírůstkem 

hmotnosti částečně ponořeného vzorku. Při zkoušení vzlínavosti zatvrdlých malt se postupuje 

podle normy ČSN EN 1015-18 – Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě.  

 

Vzlínání vlhkosti je nejčastějším způsobem vlhnutí konstrukcí vystavených působení 

zemní vlhkosti.  

 

Pro maximální výšku vzlinutí vlhkosti v kapilárách platí:  

 

  
        

     
     

kde je:   povrchové napětí kapaliny [N/m] 

   úhel smáčení mezi kapalinou a stěnou kapiláry  [°] 

 r poloměr kapiláry [m] 

 g tíhové zrychlení 9,81  [m/s
2
]
 

   měrná hmotnost kapaliny [kg/m
3
] 

 

 Sanační omítky vyžadují významně snížený kapilární transport vlhkosti ze zdiva, 

jelikož tento transport je doprovázen transportem solí.  

 

 

3.1.3 Difúze[5]   

 

 U objektů, ve kterých vytváříme vnitřní klima nezávislé na proměnách vnějšího 

klimatu, dochází k rozdílům mezi vlhkostí vzduchu, resp. Teploty v exteriéru a v interiéru. 

Vyrovnáváním těchto rozdílů vzniká tok vlhkosti a tok tepla obalovými konstrukcemi. Směr 

difúzního toku je dán snahou po vyrovnání existujících rozdílů z místa s vyšší koncentrací 

vodních par (teplejší místo) do místa s nižší koncentrací (chladnější místo). Tento transport 

vlhkosti se nazývá difúze. 

 

 Při difúzi se uplatňují dva hnací mechanismy: gradient tlaku a gradient teploty. 

Gradient teploty bývá nazýván termoosmóza a přivádí vodu k místům s vyšší teplotou, tj. 

působí v opačném směru než difúze (směr toku vodní páry vlivem gradientu tlaku je opačný 

vzhledem k toku vlivem gradientu teploty). Obě síly se sčítají a výsledný pohyb vlhkosti 
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směřuje bud k vnějšímu, nebo k vnitřnímu líci obalové konstrukce. Převážnou část roku je 

směr difúzního toku směrem z vnitřních prostorů ven z budovy. V zimním období je výrazně 

nižší parciální tlak vodních par venku, zatímco v objektech je parciální tlak vodních par vyšší 

v důsledku vývinu vodní páry lidskou činností (příprava jídel, koupání, dýchání apod.). V 

průběhu léta se směr difúze vodní páry na čas obrátí, což je však bezvýznamné, neboť v této 

době jsou teplotní poměry mezi vnější a vnitřní stranou obvodového zdiva jen málo rozdílné.  

 

 V praxi nás hlavně zajímá schopnost materiálu propouštět vodní páru, která je obvykle 

udávaná faktorem difúzního odporu Rd. Difúzní odpor vyjadřuje míru, s jakou konstrukce 

brání difúznímu prostupu vodní páry. Vypočítá se jako:  

 

   
 

  
       

kde je: d tloušťka materiálu [m] 

 δ součinitel difůze vodní páry materiálu [s] 

 

 U sanačních omítek je požadavek na minimální difúzní odpor, který umožní difúzi 

páry ze zdiva ven. 

 

 

3.2 Zasolení zdiva[5]   

 

 Zasolení zdiva neboli obsah vodorozpustných anorganických solí ve zdivu představuje 

jednu z nejčastějších příčin poškozování vlhkého zdiva. Zasolení vzniká migrací vody do 

porézních materiálů a tím umožňuje transport solí do těchto materiálu. Nashromáždění solí v 

určitých místech nebo zónách stavebních konstrukcí může potom velmi často vést k jejich 

destrukci. Soli jsou po chemické stránce binární nebo vícesložkové sloučeniny složené z 

jednoduchých nebo složitých kationtů a aniontů. Jen určitá část solí představuje v oblasti 

stavební praxe a obnovy památkových objektů reálné nebezpečí, důležitým kritériem je 

rozpustnost solí. Na korozních pochodech se podílejí jenom ve vodě dobře nebo poměrně 

dobře rozpustné soli. Vliv nerozpustných nebo téměř nerozpustných solí je velmi malý, 

prakticky zanedbatelný. Mezi vodorozpustné soli nejvíce poškozující zdivo patří anionty 

chloridů, síranů a dusičnanů ve vazbě na kationty sodíku, vápníku či hořčíku nebo kationt 

amonný.  
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Zdroje solí ve zdivu: 

Chloridy: 

- mineralizovaná spodní voda (spodní stavba) 

- kamenná sůl pro zimní ošetřování komunikací (soklové partie staveb) 

- technologické procesy (potravinářská výroba, úpravny vody) 

- chlorové vápno užívané k desinfekci 

Dusičnany: 

- rozklad organických hmot (kanalizace) 

- chemická hnojiva 

- močovina pro zimní ošetřování komunikací 

- znečištěná atmosféra, holubí trus (povrch fasád) 

Sírany: 

- znečištěná atmosféra (povrch fasád) 

- mineralizovaná spodní voda (spodní stavba) 

- spalování uhlí (v okolí komínů) 

- chemická hnojiva 

- výroba stavebních surovin (ze sirnatého uhlí při výpalu nebo z přísad při výrobě 

cementu a cihel) [5]  

 

Stupeň 

zasolení zdiva 

Obsah solí v mg / g vzorku a v procentech hmotnosti 

Chloridy Dusičnany Sírany 

mg/g %hmotnosti mg/g %hmotnosti mg/g %hmotnosti 

nízký < 0,75 < 0,075 < 1,0 < 0,1 < 5,0 < 0,5 

zvýšený 0,75 až 

2,0 

0,075 až 0,2 1 až 2,5 0,1 až 0,25 5,0 až 20 0,5 až 2,0 

vysoký 2,0 až 5,0 0,2 až 0,5 2,5 až 5 0,25 až 0,5 20 až 50 2,0 až 5,0 

velmi vysoký > 5,0 > 0,5 > 5,0 > 0,5 > 50 > 5,0 

Tab. 1 Klasifikace salinit zdiva dle normy ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace 

vlhkého zdiva[4] 
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3.2.1 Důsledky vlivu solí na stavební materiály 

 

Poškození v důsledku zvýšené koncentrace vodorozpustných solí se na fasádách 

projevuje v rozličných formách. Z tohoto hlediska je velmi důležité, jestli ke krystalizaci 

dochází na povrchu porézního materiálu, anebo pod povrchem - uvnitř porézního materiálu. V 

prvním případě se tak děje obvykle při pomalém odpařování vody a transportu roztoku soli až 

na povrch. Výsledkem je hlavně tvorba výkvětů solí, tzv. eflorescencí na povrchu porézního 

materiálu. K výraznějšímu poškozování dochází spíše při tvorbě krystalů uvnitř porézního 

materiálu, kdy při rychlejším odpaření vody vznikají tzv. subflorescence a v pórech probíhají 

destruktivní pochody jako krystalizace a hydratace solí. [1] 

 

 

3.2.1.1 Krystalizace solí 

 

V případě pronikání roztoku soli do pórů, trhlin nebo dutin, dochází při odpařování 

vody ke zvyšování koncentrace soli v daném roztoku. Kritický okamžik nastává, když 

koncentrace soli překročí hodnotu rozpustnosti soli a „přebytečná" sůl začíná krystalizovat. 

Krystaly mohou postupně vyplnit prostor pórů nebo prasklin a dochází ke vzniku 

krystalizačních tlaků na okolní stěny. Velikost těchto tlaků závisí od stupně přesycení roztoků 

a teploty. Mohou dosahovat značně vysokých hodnot, které často vedou až k rozrušení 

porézního materiálu. [1] 

 

 

3.2.1.1 Hydratace solí 

 

Druhý destruktivní proces vyvolaný vodorozpustnými solemi se vztahuje na soli, které 

jsou schopny vázat v krystalové mřížce určitý definovaný počet molekul vody, vytvářejí tzv. 

hydráty. Přechod z jedné hydratované formy do druhé je vždy spojený s vázáním určitého 

počtu molekul vody nebo naopak jejich ztrátou a je doprovázen i značnými změnami objemu 

soli. Hydratované molekuly jsou poměrně objemné a přechody solí v porézním systému 

stavebních materiálů z jedné hydratované formy do druhé jsou spojeny s poměrně velkými 

hydratačními tlaky. Z hlediska poškozování fasád a stavebních konstrukcí jsou nejvíce 

nebezpečné ty soli, u kterých dochází k uvedeným přechodům a s nimi spojeným objemovým 
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změnám při běžných teplotách, jako například u síranu sodného, uhličitanu sodného nebo 

dusičnanu vápenatého. [1] 

 

 

        Obr. 13 Mapy vzlínající vody se solemi na fasádě [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obr. 14 Poškození cihelného zdiva vzlínající mořskou vodou [24] 

 

 

3.3 Výhody sanačních omítek 

 

Hlavním cílem sanačních omítek je vytvářet příznivé podmínky pro vysychání zdiva, 

ukládání škodlivých solí a tím z estetického hlediska působí jako suchá omítka. Životnost 

sanačních omítek je ovlivněna mírou zatížení vlhkostí a solemi. 
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Sanační omítka také umožňuje zdivu „dýchat“, vodní páru propustit směrem ven a 

vlhkost odpařit. Oproti tomu běžně užívané omítky (na bázi vápna a cementu) nejsou žádným 

způsobem hydrofobizovány, tedy není u nich, oproti sanačním omítkám, 

zajištěna vodoodpudivost. 
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4 Charakterizace sanačních omítek WTA  

 

Zkratka WTA označuje Evropskou společnost WTA International, Vědeckotechnická 

společnost pro sanace staveb a péči o památky. Sdružuje odborníky s cílem podpořit výzkum 

v oblasti péče o stavební památky zejména využívání jeho výsledků v praxi. WTA 

International je rozdělena do osmi referátů, přičemž sanační omítky spadají do druhého 

referátu s názvem povrchové úpravy, směrnice WTA 2-9-04/D. Zde jsou WTA sanační 

omítky definovány jako suché maltové směsi s vysokou pórozitou a paropropustností při 

současně velmi nízké kapilární vzlínavosti. Tímto se jasně vymezují proti omítkám 

připravovaným na stavbě za pomocí přísad. Sanační omítky WTA jsou vyrobeny a 

odzkoušeny průkaznými zkouškami dle evropské normy DIN EN 988 – 1. Používají se 

k omítání vlhkého či zasoleného zdiva. Účinnost těchto omítek závisí především na složení a 

homogenitě malty, čehož nelze při míchání složek přímo na stavbě dosáhnout. Z tohoto 

důvodu se podle směrnice WTA 2-9-04/D omítky míchané přímo na stavbě nepovažují za 

sanační. [3]   

 

 

4.1 Historie sanačních omítek WTA  

 

Roku 1976 vznikla v Německu Vědeckotechnická společnost pro sanaci staveb a péči 

o památkové objekty WTA. Krátce po založení odborníci poznali význam sanačních omítek,  

pro rekonstrukci staveb a začaly se zpracovávat požadavky na vlastnosti sanačních omítek. 

V roce 1985 vyšla první směrnice WTA1-85, kde se tyto požadavky specifikovaly. V dalších 

uplynulých letech se tyto požadavky zdokonalovaly a doplňovaly. Výsledkem byla v roce 

1991 nová směrnice WTA 2-2-9, která se stala mezinárodně uznávanou normou definující 

požadavky na systémy sanačních omítek. Roku 1999 byl vydán její doplněk WTA 2-6-99, 

který oznámil registraci ochranné známky WTA. V současnosti je platná směrnice WTA 2-9-

04/D, která nahrazuje ty předešlé. [17]   

 

 

4.2 Princip sanačního systému WTA 

 

 Sanační omítkový systém WTA tvoří vhodný pórový systém z důvodu jejich složení. 

Díky tomu je podstatně snížen kapilární přenos vlhkosti ze zdiva v porovnání s procesem 
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difúze vodní páry, což znamená, že je snížen kapilární přenos roztoku vody a solí, a proto 

vlhkost prostupuje na povrch pouze ve formě vodní páry. Na rozdíl od klasických sanačních 

omítek se sanační omítky s certifikátem WTA odlišují přesně deklarovanými vlastnostmi, 

které jsou uvedeny ve směrnici WTA 2-9-04/D. [3]   

   

 Sanační omítka WTA dovoluje vniknutí vlhkosti ze zdiva pouze do hloubky několika 

milimetrů. Roztok vody a soli, který ze zdiva vnikne do omítky se odpaří a zbylé 

vykrystalizované soli zůstanou v pórech omítky. Tím pádem zůstane povrch omítky suchý a 

bez výkvětů. Soli, které byly obsaženy ve zdivu zůstanou v krystalizační zóně omítky a zdivo 

již nenaruší. [3]   

 

 Pro vytvoření požadované struktury musí systémy sanačních malt rychle ztvrdnout, 

z tohoto důvodu sanační systémy WTA obsahují převážně hydraulická pojiva. Ostatní pojiva 

ze zkušeností nesplňují požadavky na sanační omítky WTA. [3]   

 

 Spolehlivé účinnosti omítkových sanačních systémů WTA je dosaženo tehdy, jsou-li 

dodrženy předepsané skladby a tloušťky jednotlivých vrstev, technologické přestávky, a 

jednotlivé vrstvy omítky mohou během tvrdnutí dostatečně vyschnout. [3]   

 

Součástí omítkového sanačního systému jsou podhoz, podkladní omítka WTA, 

sanační omítka WTA a finální úprava povrchu. [3]   

 

 

4.3 Deklarované vlastnosti pro sanační omítky WTA 

 

 Pro sanační omítky WTA jsou deklarovány vlastnosti ve směrnici WTA 2-9-04/D, ale 

pro „obyčejné“ sanační omítky jsou zadány pouze doporučené vlastnosti stanovené v normě 

ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva, které jsou uvedeny v tabulce 

číslo 3.   
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Vlastnost Měrná jednotka Doporučená hodnota 

Objemová hmotnost Kg/m
3 ≤ 1400 

Pórovitost % ≥ 40 

Faktor difuzního odporu - ≤ 12 

Kapilární vzlínání vody Mm ≤ 5 

Kapilární nasákavost vody Kg/m
3
 ≤ 0,3 

Pevnost v tlaku MPa 1,5 až 5,0 

Pevnost v tahu za ohybu MPa Neuvádí se 

Poměr pevnost v tlaku ku 

pevnosti v tahu za ohybu 

MPa <3 

Odolnost proti solím  Odolnost proti proniknutí 

roztoků soli do zkušebního 

vzorku za 10 dnů. 

Tab. 2 Doporučené vlastnosti sanačních malt dle ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – 

Sanace vlhkého zdiva[6]   

 

Hloubka průniku (penetrace) vody za 1 h > 5 mm 

Hloubka průniku (penetrace) vody za 24 h = tloušťka zkušebního tělesa 

Tab. 3 Požadavky na podhoz dle směrnice WTA 2-9-04/D. [3]   
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 Požadavky WTA 2-9-04/D a DIN 

EN 998-1 

Zkušební postup 

Čerstvá malta 

Obsah vzduchových pórů v ob. % > 20 DIN EN 1015-7 

Konzistence čerstvé malty v mm 170 +- 5 (směrná hodnota výrobce) DIN EN 1015-3 

Zatvrdlá malta 

Objem. Hmot. Suché malty v ob. 

% 

Deklarované rozmezí hodnot DIN EN 1015-10 

Pevnost v tlaku v N/mm
2
 >Pevnost v tlaku sanační omítky 

v systému 

DIN EN 1015-11 

Přídržnost v N/mm
2
 ≥uvedená hodnota DIN EN 1015-12 

Kapilární absorpce vody za 24h v 

Kg/m
2
  

> 1,0 DIN V 18550 

Hloubka penetrace vody v mm > 5 Kap. 6.3.7 

Koeficient propustnost vodní páry <18 DIN EN 1015-19 

Pórovitost v ob. % > 35 Kap. 6.3.9 

Tab. 4 Požadavky na podkladní omítku dle směrnice WTA 2-9-04/D. [3]   
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 Požadavky WTA 2-9-04/D a DIN 

EN 998-1 

Zkušební postup 

Čerstvá malta 

Obsah vzduchových pórů v ob. % > 25 DIN EN 1015-7 

Konzistence čerstvé malty v mm 170 +- 5 (směrná hodnota výrobce) DIN EN 1015-3 

Objem. Hmot. Čerstvé malty v ob. 

% 

Deklarované rozmezí hodnot DIN EN 1015-10 

Schopnost zadržovat vodu v % > 85 DIN 18555-7 

Zatvrdlá malta 

Objem. Hmot. Suché malty v ob. 

% 

<1400 DIN EN 1015-10 

Pevnost v tahu za ohybu v N/mm
2 Deklarované rozmezí hodnot DIN EN 1015-11 

Pevnost v tlaku v N/mm
2 1,5 až 5,0 DIN EN 1015-11 

Podíl pevností  <3 Kap 6.3.4 

Přídržnost v N/mm
2 ≥uvedená hodnota DIN EN 1015-12 

Kapilární absorpce vody za 24h v 

Kg/m
2
  

> 0,3 DIN V 18550 

Hloubka penetrace vody v mm < 5 Kap. 6.3.7 

Koeficient propustnost vodní páry <12 DIN EN 1015-19 

Pórovitost v ob. % > 40 Kap. 6.3.9 

Odolnost proti solím odolává Kap. 6.3.10 

Tab. 5 Požadavky na sanační omítku dle směrnice WTA 2-9-04/D. [3]   
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4.4 Použití sanačního systému WTA[3]   

 

 Pokud to umožňují klimatické podmínky, tak jde za pomocí aplikace sanačních omítek 

na vlhké zdivo docílit suchého povrchu, ale nelze docílit úplného odstranění vlhkosti ze zdiva. 

Proto se sanační omítkové systémy WTA používají v kombinaci s jinými opatřeními. 

 

 Sanační omítkové systémy se používají především u zdiva s různým stupněm zasolení. 

Na základě vlastností ztvrdlé malty jsou sanační omítky WTA mrazuvzdorné, a proto také 

použitelné na soklovou část zdiva.   

 

 Sanační systémy se neaplikují pod úrovní terénu, jsou použitelné pouze v případě 

vlhkosti kapilární a hygroskopické. V případech vody působící hydrostatickým tlakem tomu 

tak není. Sanační systém WTA by neměl být použit v klimatických podmínkách, ve kterých 

panuje relativní vlhkost vyšší než 65%, jelikož za těchto podmínek dochází k urychlení 

transportu solí v omítkovém systému a jejich prostupu až na povrch, což má za následek 

vytvoření solných výkvětů. Funkce je také omezená, když se v místě omítky nachází rosný 

bod. 

 

 

4.5 Vrstvy sanačního systému WTA[3]   

 

 

4.5.1 Podhoz 

 

 Podhoz zajišťuje systému sanačních omítek přídržnost k podkladu. Musí být odolný 

proti působení solí a snadno nasákavý, aby nebránil průchodu vlhkosti do dalších vrstev 

systému. Obvykle se proto ani nenanáší celoplošně, ale jen síťovitě s takzvaným 50% krytím 

a tloušťka jeho nánosu nesmí překročit 5 mm. Použití podhozu bývá někdy interpretováno 

jako bezpodmínečný požadavek směrnice WTA. Tak tomu ale není. Formulace se týká 

případů, kdy je třeba zlepšit přídržnost omítky k podkladu. To je významné zvláště pro sanaci 

opukového zdiva. Podhoz je totiž většinou velmi pevný, cementový, což opuce nesvědčí. Jeho 

vynechání je v takovém případě rozumnou cestou. Nesmí však být zanedbáno náležité 

proškrabání spár a očištění povrchu zdiva.   
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4.5.2 Podkladní omítka WTA 

 

 Podkladní omítka slouží k ukládání solí v případě vysoce zasoleného podkladu, nebo 

jako vyrovnávací omítka k vyrovnání hrubých nerovností. 

 

Podkladní omítka WTA slouží k vyrovnání hrubých nerovností podkladu anebo jako 

akumulační vrstva pro jímání solí při zvláště vysokém zasolení podkladu. Stejně jako sanační 

omítka je proto vysoce porézní. Požadovaná pórovitost zatvrdlé malty je dokonce vyšší než 

35 % objemových. Na rozdíl od sanační omítky WTA však není tak silně hydrofobní. Musí 

totiž umožňovat pronikání vlhkosti a ukládání vodorozpustných solí do velkých pórů. Velké 

póry se vytvářejí provzdušněním čerstvé malty chemickými přísadami a vhodným způsobem 

míchání. Hovoří se o nich jako o pórech vzduchových a jejich obsah v čerstvé maltě musí být 

vyšší než 20 % objemu.  

 

 

4.5.3 Sanační omítka WTA 

 

Obecná charakteristika sanačních omítek již byla uvedena výše. Jedná se o omítky 

pórovité a silně hydrofobní. Díky svým vlastnostem jsou mrazuvzdorné a mají i příznivé 

tepelně-izolační charakteristiky.  

 

 

4.5.4 Povrchová úprava 

 

Materiály užité na povrchové vrstvy sice součástí sanačního systému WTA nejsou, 

nicméně systém na ně určité požadavky klade. Omítky, nátěry a ostatní vrstvy na povrchu 

sanační omítky WTA nesmí negativně ovlivnit propustnost systému pro vodní páry. Pokud by 

k tomu došlo, byla by popřena a znemožněna funkce sanačního systému.  

 

  Směrnice WTA požaduje, aby hodnota ekvivalentní difuzní tloušťky sD každé 

jednotlivé krycí vrstvy byla nižší než 0,2 m. Druhým požadavkem směrnice je, aby koeficient 

nasákavosti w krycí vrstvy v exteriéru byl nižší než 0,2 kg/m
2
/h½, resp. je-li touto vrstvou 

minerální omítka, aby její kapilární nasákavost stanovená podle DIN V 18550 byla nižší než 
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0,5 kg/m
2
/h½.  

 

 

4.6 Zpracování a ošetřování sanačního systému WTA [3]   

 

 Při zpracování je nutno se řídit návodem a pokyny výrobce, platí také obecná řemeslná 

pravidla a normy pro omítání. 

 

 

4.6.1 Příprava podkladu 

 

 Původní omítka se odstraní do výšky poškození stanovenou průzkumy, minimálně 

však 0,8 m nad viditelnou, případně průzkumy stanovenou, hranici poškození. Odstraní se 

zbytky nátěrů a omítek ze zdiva, aby se zabránilo zpětnému transportu solí. Spáry ve zdivu se 

vyškrábou do hloubky 20 mm. Podklad pro omítku musí být únosný.  

 

 U velmi degradovaných podkladů, nebo nanášení větších vrstev omítky se doporučuje 

užití výztužného pletiva z korozivzdorného materiálu. 

 

 

4.6.2 Zpracování směsi 

 

 Pro zajištění správného provedení je potřeba odborných prováděcích firem a také 

vhodné pracovní nástroje. Je třeba respektovat pokyny výrobců uvedené v technických 

listech. Zejména při strojním zpracování je třeba dbát na množství obsahu vzduchových pórů, 

který se může stanovit pomocí zkoušky objemové hmotnosti čerstvé malty. Výrobce udává 

rozmezí, ve kterém se může objemová hmotnost čerstvé malty pohybovat, aby byl zaručen 

požadovaný obsah vzduchových pórů. V případě zvýšeného zasolení podkladního zdiva je 

třeba učinit opatření proti transportu rozpustných solí do čerstvě nanesených vrstev sanační 

omítky. Varianty opatření jsou uvedeny v tabulce č.7. 
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Stupeň zasolení Systém Tloušťka vrstvy 

v mm 

Poznámky 

Nízký 1.Podhoz 

2.Sanační omítka WTA 

≤ 5 

≥ 20 

Podhoz zpravidla jen 

s částečným 

pokrytím podkladu 

(síťový postřik). 

Postřik popř. 

v celistvé vrstvě 

podle technického 

předpisu výrobce. 

Střední až 

vysoký 

1.Podhoz 

2.Sanační omítka WTA 

3. Sanační omítka WTA 

≤ 5 

10 až 20 

10 až 20 

1.Podhoz 

2.Podkladní porézní 

omítka 

3. Sanační omítka WTA 

≤ 5 

≥ 10 

 

≥ 10 

Tab. 6 Typy omítek a tloušťky jejich vrstev v závislosti na stupni zasolení zdiva[3]   

 

 

4.6.3 Podkladní omítka WTA 

 

 Pro nanesení podkladní omítky musí být vyrovnán podkladní povrch zdiva, aby mohly 

být sanační omítky naneseny rovnoměrně. Je-li zdivo málo zasoleno, nebývá použití 

podkladní omítky nutné. Při středním až velkém zasolení může být podkladní omítka 

nahrazena vrstvou sanační omítky, pokud celková tloušťka systému podstatně nepřesáhne 40 

mm. 

 

 

4.6.4 Sanační omítka WTA 

 

 Nanášejí se v jedné nebo více vrstvách. Tloušťka jedné vrstvy je stanovena na 

minimálních 20 mm pro sanační omítky. Pro systém podkladní omítka pórovitá s omítkou 

sanační je tento minimální rozměr 25 mm. Tloušťka sanační omítky smí být snížena na 15 

mm, je-li zároveň použita pórovitá podkladní omítka WTA dle tabulky č. 7. Jednotlivé 

nanášené vrstvy musí dosahovat tlouštěk min 10 mm. 

  

 Technologická přestávka mezi nanesením další omítkové vrstvy je 1 den/mm tloušťky 

omítky a musí být dodržena zvláště u omítek s tloušťkou nad 20 mm. [3]   
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4.6.5 Ošetřování  

 

 Tyto omítky vyžadují ošetřování zejména při suchém, větrném a slunném počasí. 

Omítnuté plochy musí být chráněny proti rychlému vysychání, to by mělo za následek úbytek 

záměsové vody narušení hydratace, vznik trhli, tím pádem snížení pevnosti omítky. V těchto 

případech se musí plochy opatrně vlhčit a eventuelně zastínit. V průběhu tuhnutí nesmí být 

prostory vytápěny pro zamezení vzniku trhlin. Relativní vlhkost při tuhnutí omítky nesmí 

v místnosti přesahovat 65%, toho dosáhneme větráním nebo odvlhčením. [3]   
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5 Experimentální část 

 

 V experimentální části se budu zabývat realizací laboratorních zkoušek vybraného 

sortimentu sanačních omítkových systémů WTA. Cílem experimentální části je ověření 

vlastností vybraného sortimentu sanačních omítkových systémů dle jejich technického listu a 

ověření, zda splňují požadavky směrnice WTA 2-9-04/D. 

 

 Experimentální část spočívala v první řadě na výběru a následném nákupu zkoušených 

materiálů. Dále pokračovala zkouškami na čerstvé maltě, kdy byla vytvořena od každého 

vzorku jedna záměs, celkem tedy 6 záměsí, na kterých se postupně provedla zkouška 

konzistence, zkouška stanovení objemové hmotnosti a zkouška stanovení obsahu vzduchu. 

Poté se touto záměsí plnily již připravené formy ve tvaru trámečků a kotoučů. Z každé záměsi 

bylo vytvořeno 15 zkušebních těles ve formě trámečků a 5 zkušebních těles ve formě kotoučů. 

Po vytvrdnutí těles se pokračovalo se zkouškami na zatvrdlé maltě. Podrobný popis zkoušek 

(viz. kapitola 5.2).    

 

 

Název zkoušky Norma 

Odběr základních vzorků malt a příprava 

zkušebních malt 

ČSN EN 1015-2 

Konzistence malty rozlitím ČSN EN 1015-3 

Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty ČSN EN 1015-6 

Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě ČSN EN 1015-7 

Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé 

malty 

ČSN EN 1015-10 

Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za 

ohybu a v tlaku 

ČSN EN 1015-11 

Kapilární absorpce vody za 24 h v kg/m3 ČSN EN 1015-18 

Odolnost proti solím směrnice WTA 2-9-04/D 

Tab. 7 Přehled vykonaných zkoušek 

 

 

 



49 
 

5.1 Sortiment vybraných sanační omítkových systémů 

 

 Ke dni 15. 12. 2014 existuje 54 firem, které získaly na své sanační omítkové systémy 

známku kvality WTA. Pro mou experimentální část Diplomové práce jsem si vybral 3 

tuzemské firmy, z důvodu dobré dostupnosti vzorků těchto firem, a také z důvodu následného 

porovnání těchto vzorků mezi sebou.  

 

 

5.1.1 Sanační omítky od firmy Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 

 

Od tohoto výrobce byly zakoupeny tyto vzorky: 

- weber.san sanační WTA – cena za 1Kg = 8,50 Kč 

- weber.san vyrovnávací WTA – cena za 1Kg = 7,50 Kč 

 

Vorky byly zakoupeny ve společnosti INTOZA s.r.o. Z každého vzorku bylo  

zakoupeno jedno 20 kg balení. Vzorky mají platný certifikát WTA do dubna roku 2017. 

 

 Technické listy (viz. příloha 1), bezpečnostní listy (viz. příloha 2). 

 

 

5.1.2 Sanační omítky od firmy Firma LB Cemix, s.r.o.  

 

Od tohoto výrobce byly zakoupeny tyto vzorky: 

- Sanační omítka WTA – cena za 1Kg = 10,90 Kč 

- Sanační omítka podkladní WTA – cena za 1Kg = 8,95 Kč 

 

Vzorky mi byly po telefonické domluvě s obchodním zástupcem firmy poskytnuty   

zdarma ve výrobním závodě ve Studénce. Z každého vzorku bylo zakoupeno jedno 30 kg 

balení. Vzorky mají platný certifikát WTA do dubna roku 2017. 

 

 Technické listy (viz. příloha 1), bezpečnostní listy (viz. příloha 2). 

 

5.1.3 Sanační omítky od firmy SAKRET CZ k.s.  

Od tohoto výrobce byly zakoupeny tyto vzorky: 
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- SAP sanační omítka– cena za 1Kg = 9,93 Kč 

- ASP sanační vyrovnávací omítka – cena za 1Kg = 7,10 Kč 

 

Vzorky mi byly po telefonické domluvě s obchodním zástupcem firmy poskytnuty   

zdarma na prodejně COLORmix v Ostravě. Z každého vzorku bylo zakoupeno jedno 30 kg 

balení. Vzorky mají platný certifikát WTA do dubna roku 2017. 

 

 Technické listy (viz. příloha 1), bezpečnostní listy (viz. příloha 2). 

 

 

5.2 Prováděné laboratorní zkoušky dle platných norem 

 

 

5.2.1 Příprava a zkoušení čerstvých malt 

 

 Před vytvořením zkušebních těles pro provedení zkoušek na zatvrdlé maltě je potřeba 

připravit maltu. 

 

 

5.2.1.1 Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt[7] 

 

 Zkouška se provádí podle normy ČSN EN 1015-2. Pro zkoušení vzorku čerstvé malty 

je nutné, aby měla minimálně objem 1,5 l nebo 1,5 násobek množství potřebného ke zkoušce. 

 

 Hmotnost připravené suché maltové směsi nebo objem směsi čerstvé malty musí být 

v mezích hodnot uvedených v tabulce č. 9. 

Směs čerstvé malty Míchačka podle EN 196-1 Míchačka na maltu 

Hmotnost v suchém stavu (kg) 1,8 – 3,0 30 – 50 

Objem (l) 0,5 – 2,5 25 - 75 

Tab. 8 Hmotnost a objem suché maltové směsi[6]   
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Míchání se provádí dle pokynů výrobce malty a doba míchání se začíná měřit od 

okamžiku, kdy jsou do míchačky vneseny všechny složky. Není-li stanoveno výrobce jinak, 

postupuje se následovně: 

- záměsová voda se nalije do míchacího zařízení (množství vody dle údajů 

výrobce), 

- suchá maltová směs se vsype do běžícího míchacího zařízení během 15 sekund. (I. 

stupeň otáček = nízká rychlost míchání), 

- míchání směsi při stupni I. po dobu < 30 sekund, 

- zrání malty < 120 seknund, 

- domíchání při stupni I. po dobu < 15 seknund. 

 

Zkušební zařízení: 

- kovová nádoba, 

- zednická lžíce. 

 

 

5.2.1.2 Konzistence malty rozlitím[8] 

 

 Zkouška se provádí podle normy ČSN EN 1015-3. Požadavek směrnice WTA 2-9-

04/D stanovuje rozlití čerstvé malty v hodnotách 170 +- 5 mm. 

 

 Hodnota rozlití se stanoví změřením průměru rozlitého zkušebního vzorku čerstvé 

malty, umístěném na desce setřásajícího stolku pomocí předepsaného kovového kužele po 

předepsaném počtu svislých pádů, při nichž se deska setřásajícího stolku zvedá a pak volně 

padá z předepsané výšky. 

 Před každou zkouškou se deska a vnitřní povrch včetně okraje kovového kužele očistí 

vlhkou tkaninou a otřou se do sucha. Jejich povrch se natře tenkou vrstvou minerálního oleje 

o velmi nízké viskozitě. Kovový kužel se umístí do středu desky setřásajícího stolku a naplní 

se maltou ve dvou vrstvách. Každá vrstva se rozprostře nejméně 10 lehkými údery dusadla 

tak, aby byl kovový kužel rovnoměrně naplněn. Asi po 15 s se kovový kužel lehce zvedne 

kolmo vzhůru a malta se na desce střásajícího stolku rozlije 15 rázy s konstantní frekvencí 

jednoho zdvihu za asi jednu s. 
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 Vypočítá se průměrná hodnota ze dvou měření. Tato hodnota je hodnotou rozlití 

zkušebního vzorku.  

 

Zkušební zařízení: 

- setřásací stolek, 

- kovový kužel, 

- dusadlo, 

- měřidlo, 

- zednická lžíce. 

 

 

Obr. 15 Setřásací stolek [25]   

 

 

5.2.1.3 Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty[9] 

 

 Zkouška se provádí podle normy ČSN EN 1015-6. Požadavek směrnice WTA 2-9-

04/D je stanoven, jako deklarované rozmezí hodnot udávané výrobcem. 

 

 Objemová hmotnost čerstvé malty se stanoví jako poměr její hmotnosti a objemu, 

který zaujímá, je-li vnesena, nebo vnesena a zhutněna, předepsaným způsobem do měřící 

nádoby daného objemu. 

 

 Měřící nádoba, což je nádoba válcového tvaru o objemu 1 litr, se naplní maltou 

pomocí lopatky, až malta přesáhne okraje. Měřící nádoba se umístí na vibrační stolek a 

vibruje se tak dlouho, dokud nedochází k dalšímu sesedávání malty. Během vibrování se 
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přidává další malta tak, aby přesahovala nádobu. Pomocí špachtle se přebytečná malta setře a 

povrch malty se urovná s horním okrajem měřící nádoby. Nádoba se očistí vlhkou tkaninou.   

 

 Objemová hmotnost vzorku se vypočítá ze vztahu                          [kg/m
3
] 

 objemová hmotnost čerstvé malty v [kg/m
3
]

 

 hmotnost prázdné měřící nádoby  [g] 

 hmotnost měřící nádoby naplněné maltou  [g] 

 objem měřící nádoby  [l] 

 

Objemová hmotnost se vypočítá jako průměrná hodnota ze dvou hodnot měření jednotlivých 

vzorků zkušební malty a zaokrouhlí se na 10 kg/m
3  

 

 

Zkušební zařízení: 

- měřící nádoba, 

- váha s přesností na 1 g, 

- vibrační stolek, 

- špachtle. 

 

 

5.2.1.4 Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě[10] 

 

 Zkouška se provádí podle normy ČSN EN 1015-7. Požadavek směrnice WTA 2-9-

04/D je stanoven, pro sanační omítku obsah vzduchových pórů v ob. % vetší než 25 a pro 

podkladní omítku vetší než 20. 

 

 Malta se umístí do předepsané měřící nádoby na vzorek. Nad povrch malty se přivede 

voda a tlakovým vzduchem nebo pomocí směsi alkoholu a vody se působí na vzduch 

rozptýlený v pórech malty. Hladina vody poklesne a charakterizuje objem vzduchu vytlačený 

z malty.  

 

 V uzavřeném přístroji se pomocí ručního čerpadla nebo přívodu vzduchu přes ventil 

na víku přístroje působí předepsaným tlakem. Víko s příslušenstvím je spojeno se 
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vzduchovými ventily, přepouštěcím ventilem pro odpouštění vody, vyrovnávacím ventilem a 

ventilem vzduchu a ventilem, pomocí něhož může být voda přidávána, je-li to v určitých 

případech nutné. Podstata tohoto způsobu spočívá ve vyrovnání známého objemu vzduchu, 

při známém tlaku v připojené vzduchové komoře, s neznámým objemem vzduchu, v nádobě 

na vzorek při spojení obou prostorů pomocí vyrovnávacího ventilu. Snižováním tlaku 

vzduchu ve vzduchové komoře charakterizuje obsah vzduchu ve vzorku malty a je odečítáno 

na tlakoměru, kalibrovaném v hodnotách procent vzduchu pro vytvořený rovnovážný tlak. 

 

 Nádoba na vzorek se zcela naplní maltou, asi ve čtyřech přibližně stejných vrstvách, 

z nichž každá se zhutní 10 krátkými údery dusadla a rozprostře, tak aby byl zachován povrch 

malty. Povrch se zarovná s horním okrajem nádoby. Víko se pomocí svorek dobře připevní 

k nádobě. Vyrovnávací ventil mezi vzduchovou komorou a nádobou na vzorek se uzavře. 

Ventilem A se prostor pod víkem a nad maltou naplní vodou při otevřené ventilu B, dokud se 

nevytlačí všechen vzduch nad povrchem malty. Do připojené vzduchové komory se natlačí 

vzduch do dosažení stejného tlaku, jaký byl použit při kalibrační zkoušce. Oba ventily A a B 

se uzavřou a otevře se vyrovnávací ventil mezi vzduchovou komorou a nádobou na vzorek. 

Po dosažení rovnovážného stavu se z kalibrovaného tlakoměru odečte obsah vzduchu 

s přesností na 0,1%. 

 

 

Obr. 16 Přístroj pro stanovení obsahu vzduchu [25]   
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Zkušební zařízení: 

- nádoba na vzorek s víkem pro měření obsahu vzduchu, 

- dusadlo, 

- špachtle. 

 

 

5.2.2 Příprava a zkoušení zatvrdlých malt 

 

K těmto zkouškám je potřeba zhotovit zkušební tělesa podle směrnice WTA 2-9-04/D. 

Jedná se o:  

- Kotouče o průměru ≥ 100 mm a tloušťky 20 mm. 

- Hranoly 40 x 40 x 160 mm. 

 

Zkušební tělesa se uchovávají první dva dny ve formě ve vlhkostní komoře při 

relativní vlhkosti 95 +- 5 %, nebo jsou v utěsněném plastovém obalu. Poté jsou tělesa 

odformována a po dobu 5-ti dní uložena za stejných podmínek na roštu s trojhrannými 

příčkami. Dalších 21 dní jsou vzorky uloženy při relativní vlhkosti 65 +- 5 %.[3]   

 

 

Obr. 17 Trámečky ve formě 
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Obr. 18 Kotouče ve formě 

 

 

5.2.2.1 Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty[11] 

 

Zkouška se provádí podle normy ČSN EN 1015-10. Požadavek směrnice WTA 2-9-

04/D je stanoven, pro sanační omítku < 1400 Kg/m
3
.  

 

Zkušební tělesa se při teplotě (105 +- 5) °C v sušárně vysuší do ustálené hmotnosti. 

Ustálené hmotnosti je dosaženo, když dvě po sobě následující vážení po 2 hodinách sušení se 

od sebe neliší o víc než 0,2% hmotnosti vysušeného zkušebního tělesa. Objemová hmotnost 

ztvrdlé malty se pak určí jako poměr hmotnosti zkušebních těles ms a objemu Vs. 

Objemová hmotnost vzorku se vypočítá ze vztahu 
s

s

ś
V

m
    [kg/m

3
] 

sV  objem použité formy na výrobu trámečků  sV = 256*10
-6

   kg/m
3 

 

 Vypočítá se průměrná hodnota z jednotlivých hodnot každého zkušebního tělesa 

z malty, všechny hodnoty se zaokrouhlují na 10 kg/m
3
. 

 

Zkušební zařízení: 

- váha s přesností 0,1% celkové hmotnosti zkušebního tělesa, 

- odvětraná sušárna. 
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5.2.2.2 Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku[12] 

 

Zkouška se provádí podle normy ČSN EN 1015-11. Požadavek směrnice WTA 2-9-

04/D je stanoven, pro sanační omítku 1,5 až 5,0 N/mm
2
 v tlaku a deklarovaná hodnota 

výrobcem pevnosti v tahu za ohybu. U podkladní omítky je to deklarovaná hodnota výrobcem 

pevnosti v tlaku. 

 

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu se provádí tříbodovým zatěžováním do porušení 

trámečků ze zatvrdlé malty na zkušebním stroji, který má dva válce s délkou 45 mm až 50 

mm a průměrem (10 +- 0,5) mm, vzdálené od sebe (100 +- 0,5) mm. Třetí ocelový válec o 

stejné délce a průměru je umístěn uprostřed mezi oběma válcovými podpěrami.  

 

Obr. 19 Tříbodové zatěžování [25]   

 

Zatížení se vyvozuje bez rázu rovnoměrnou rychlostí v rozsahu 10 N/s do 50N/s tak, 

aby k porušení došlo v intervalu 30 s až 90 s. Maximální vynaložené zatížení, v N se 

zaznamená.  

 

Pevnost v tahu za ohybu se vypočítá ze vztahu 
2

5,1
bd

lF
f     [N/mm

2
]. 

F  maximální zatížení na zkušební těleso  [N] 
 

l  vzdálenost mezi osami podpěrných válců  [mm] 

b  šířka zkušebního tělesa  [mm] 

d  výška zkušebního tělesa  [mm] 
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Obr. 20 Porušené zkušební těleso 

 

Ke zkoušce stanovení pevnosti v tlaku se použijí rozlomená tělesa z předchozí 

zkoušky. Trámeček se uloží tak, aby koncem přesahoval o (16 +- 0,1) mm hranu tlačných 

desek. Zatížení se zvyšuje plynule do porušení tělesa a zaznamená se maximální dosažené 

zatížení v N. Rychlost zatěžování se nastaví podle tabulky č. 10 

 

Malty pro zdění Malty pro vnitřní a vnější omítky 

Třída Rychlost zatížení (N/s) Kategorie Rychlost zatížení (N/s) 

M 1 50 CS I 50 

M 2,5 100 CS II 100 

M 5 200 CS III 200 

M 10 400 CS IV 400 

M 15 400   

M 20 400   

Tab. 9 Doporučené rychlosti zatížení 

 

Pevnost v tlaku se vypočítá ze vztahu 
A

F
R c
c    [N/mm

2
]. 

cF  zatěžující síla v tlaku  [N] 
 

A  zatěžující plocha vzorku  [mm
2
]
 

 

 Pevnost v tahu za ohybu i pevnost v tlaku se uvedou do protokolu s přesností na 0,05 

N/mm
2
. Průměrná hodnota se vypočítá s přesností na 0,1 N/mm

2
. 
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Obr. 21 Porušené zkušební těleso 

 

 Výsledné pevnosti jednotlivých těles jsou zaokrouhlovány s přesností 0,05 N/mm
2
 a 

poté se zprůměrováním těchto hodnot vyjádří celková výsledná pevnost, která se zaokrouhlí 

na 0,1 N/mm
2
. 

 

 Dále se u sanačních omítek WTA stanoví podíl pevností, jehož hodnota musí být 

podle směrnice WTA 2-9-04/D menší než 3. Podíl pevností se stanoví podílem hodnoty 

pevnosti v tlaku a hodnoty pevnosti v tahu za ohybu. 

 

Zkušební zařízení: 

- laboratorní lis. 

 

 

5.2.2.3 Kapilární absorpce vody za 24 h v kg/m
3
[13]

 

 

Zkouška se provádí podle normy ČSN EN 1015-18. Požadavek směrnice WTA 2-9-

04/D je stanoven, pro sanační omítku hodnota vetší než 0,3 kg/m
3
 a u podkladní omítky je to 

hodnota vetší než 1,0 kg/m
3
. 

 

 Jako zkušební těleso se při této zkoušce použije trámeček o rozměrech 160 x 40 x 40 

mm. Trámeček se po jeho čtyřech podélných stranách potře těsnící hmotou a zkušební tělesa  

 

 

se poté rozlomí na dvě poloviny. Dále se tělesa vysoušejí do ustálené hmotnosti v odvětrávané 

sušárně při teplotě (60 +-5) °C. Ustálené hmotnosti je dosaženo, není-li úbytek hmotnosti při 
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dvou dalších váženích po 24 hodinách vysoušení větší než 0,2 % celkové hmotnosti. Uvede se 

hmotnost vysušeného zkušebního tělesa M3.  

 

 Zkušební tělesa se umístí do misky s destilovanou vodou s výškou hladiny 5 mm až 10 

mm, lomovou plochou dolů. Mezi zkušební dno a těleso se vloží čtyři podložky. Spustí se 

stopky a během zkoušky se udržuje stálá hladina vody. Zkušební tělesa se vyjmou z misky po 

24 hodinách a zjistí se hmotnost M3. Ihned poté se každé těleso podélně rozlomí čímž 

vzniknou kusy o rozměrech asi 80 x 40 x 20 mm. Uprostřed tělesa, rovnoběžně s jeho 

rozměrem 80 mm se změří s přesností na 1 mm výška nasáklé vody. 

 

Kapilární absorpce vody se vypočítá ze vztahu )03(625,0 MMC     [kg/m
2
]. 

0M  hmotnost vysušeného tělesa [g]
 

3M  hmotnost nasáklého tělesa po 24 hodinách [g]
 

 

Obr. 22 Zkušební tělesa vložená ve vodě 

 

 

5.2.2.4 Odolnost proti solím[3]   

 

Zkouška se provádí podle směrnice WTA 2-9-04/D. Pro tuto zkoušku jsou použity 

zkušební tělesa ve tvaru kotoučů o průměru ≥ 100 mm a tloušťky 20 mm. Tyto kotouče se po 

bočních plochách opatří vodotěsným nátěrem a uloží se do definovaného solného roztoku. 

Tento roztok solí (WTA solný roztok) obsahuje mnohonásobně vyšší množství solí, než-li je 

v praxi požadováno za škodlivé. Tento roztok se připraví následovně: 

- 35 g NaCl 

- 5 g Na2SO4 

- 15 g NaNO3 
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Zkušební vzorky se nechají vyschnout při 40 °C po dobu tří dnů v laboratorní sušárně. 

Nato se položí spodní plochou na vrstvu tvořenou ze tří filtračních papírů, které jsou uloženy 

na neprofilovaném dnu ploché misky. Miska se opatrně plní WTA solným roztokem do 

okamžiku smáčení spodní plochy vzorků. Miska se přikryje víkem a uloží se při teplotě 20 +- 

10 °C a relativní vlhkosti 65%. Během zkoušky se přidává takové množství solného roztoku, 

aby bylo zajištěno smáčení plochy vzorků.  

 

Po 10 dnech se vzorky vyjmou, rozpůlí a stanoví se, zda solný roztok pronikl až 

k hornímu okraji. Sanační omítka WTA vyhoví, nedojde-li k průsaku solného roztoku do 10 

dní.  

 

Obr. 23 Zkušební tělesa v solném roztoku 

 

 

5.3 Výsledky 

 

 

5.3.1 Příprava čerstvých malt pro prováděné zkoušky 

 

 Jednotlivé vzorky byly označeny zkratkami, které jsou popsány v tabulce č. 11. Pro 

vytvoření vzorků a jejich následné zkoušení se musí odebrat minimální množství podle normy 

ČSN EN 1015 – 2 (viz. kapitola 5.2.1.1).  
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Vzorky Označení 

weber.san sanační WTA WS 

weber.san vyrovnávací WTA WP 

SAP sanační omítka SS 

ASP sanační vyrovnávací omítka SP 

Cemix sanační omítka WTA CS 

Cemix sanační omítka podkladní WTA CP 

Tab. 10 Označení vzorků 

 

 Jednotlivé vzorky vyžadovaly různé množství záměsové vody, toto množství udává 

výrobce v technickém listu.  

 

Omítka Hmotnost suché složky [kg] Množství vody [l] 

WS 3 0,72 

WP 3 0,60 

SS 3 0,80 

SP 3 0,75 

CS 3 0,78 

CP 3 0,69 

Tab. 11 Množství záměsové vody v jednotlivých vzorcích 

 

 Míchání probíhalo laboratorní míchačky, která je definována normou DIN EN 196-1. 

Samotné míchání trvalo 3 minuty, pro dostatečné promíchání a vytvoření vzduchových pórů. 

Nejprve se záměsová voda nalila do míchacího zařízení, dále se přisypávala suchá složka 

během 15 sekund při nízkém stupni otáček. Poté se míchá dalších 30 sekund při prvním 

stupni, malta se nechá zrát 120 sekund a nakonec se domíchá při prvním stupni po dobu 30 

sekund.  
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Obr. 24 Laboratorní míchačka 

 

 V dalším kroku byla na namíchaných vzorcích provedena zkouška konzistence 

rozlitím (viz. kapitola 5.2.1.2)  

 

Graf č. 1 Výsledná hodnota rozlití 

 

 Jak již bylo řečeno tak požadovaná hodnota rozlití je u omítek WTA 170 +- 5 mm. 

Tuto hodnotu splnil pouze produkt firmy LB Cemix, s.r.o. a to Sanační omítka podkladní 

WTA. K těmto hodnotám se také přiblížila omítka firmy Weber, weber.san sanační WTA, 
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svou hodnotou 176 mm. Nejhůře dopadla weber.san vyrovnávací WTA s hodnotou rozlití 197 

mm. 

 

 U čerstvých malt se zjišťovala také objemová hmotnost čerstvé malty a obsah 

vzduchových pórů a to v souladu s normami ČSN EN 1015-7 (viz. kapitola 5.2.1.4)  a ČSN 

EN 1015-6. (viz. kapitola 5.2.1.3).  

 

 

Graf č. 2 Výsledný obsah vzduchových pórů 

 

 Zde je požadavek obsahu vzduchu v čerstvé maltě u sanačních omítek více než 25 % a 

u podkladních omítek více než 20 %. Tyto hodnoty splňují všechny zkoušené produkty, ale 

nejvíce obsahu vzduchu vykazovala omítka firmy LB Cemix, s.r.o. a to Sanační omítka WTA. 

 

 U objemové hmotnosti čerstvé malty se požadavek WTA vztahuje pouze na sanační 

omítky, požadavkem WTA je splnění deklarovaného rozmezí hodnot výrobcem.  

 

Omítka Objemová hmotnost určená 

zkušebně [kg/m
3
] 

Deklarované rozmezí hodnot 

výrobcem [kg/m
3
] 

WS 1230 Neudává se 

SS 1250 ≤1400 

CS 1190 1150 až 1400 

Tab. 12 Hodnoty objemových hmotností čerstvé malty 
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 Z výsledků můžeme vidět, že omítky firem Sakret a LB Cemix s.r.o. požadavkům 

vyhovují. V technickém listu sanační omítky firmy Weber se tato hodnota neudává, tudíž jí 

nelze porovnat. 

 

 

5.3.2 Zkoušky prováděné na trámečcích  

 

 Zkoušky se prováděly na hotových zatvrdlých trámečcích o rozměrech 40 mm x 40 

mm x 160 mm.  

 

Zkouška Počet zkušebních těles 

pro jeden vzorek 

Celkový počet 

zkušebních těles 

Stanovení objemové hmotnosti suché 

zatvrdlé malty 

3 trámečky 18 

Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za 

ohybu a v tlaku 

3 trámečky 18 

Kapilární absorpce vody za 24 h v kg/m
3 3 trámečky 18 

Tab. 13 Počty zkušebních těles pro zkoušky na trámečcích 

 

 Jako první byla provedena zkouška objemové hmotnosti zatvrdlé malty, která se 

prováděla podle normy ČSN EN 1015 – 10  (viz. kapitola 5.2.2.1). 

 

 Graf č. 3 Výsledná objemová hmotnost zatvrdlé malty 
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 Zde je stanoven požadavek pro sanační omítku jako hodnota menší než 1400 kg/m
3
. 

Tento požadavek splnily sanační omítky všech firem. U podkladních omítek je požadavek 

směrnice deklarovaná hodnota udávaná výrobcem, tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 13. 

Výsledné hodnoty objemové hmotnosti jednotlivých vzorků byly vypočteny jako průměrná 

hodnota objemové hmotnosti vždy tří zkoušených zkušebních těles daného vzorku. 

 

Omítka Objemová hmotnost určená 

zkušebně [kg/m
3
] 

Deklarované rozmezí hodnot 

výrobcem [kg/m
3
] 

WP 1250 1470 

SP 1260 ≤1400 

CP 1140 1100 až 1400 

 Tab. 14 Hodnoty objemových hmotností zatvrdlé malty podkladních omítek 

 

 Do rozmezí těchto hodnot se dostaly omítky firem LB Cemix s.r.o. a Sakret. Firma 

Weber neudává rozmezí hodnot, ale přesně stanovenou hodnotu, kterou zkušební vzorek 

nevykazoval. 

 

 Další zkouškou, která se stanovuje, pouze pro sanační omítky byla zkouška pevnosti 

v tahu za ohybu, prováděná podle normy ČSN EN 1015 – 11. Požadavek směrnice je hodnota 

deklarovaná výrobcem. 

 

 

Graf č. 4 Výsledná pevnost v tahu za ohybu 
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 Žádný z výrobců tuto hodnotu ve svých technických listech neudává, a proto jí nebylo 

s čím porovnat, ale tato hodnota je důležitá pro určení podílu pevností. 

 

 Následovala zkouška pevnosti v tlaku, prováděná rovněž podle normy ČSN EN 1015 - 

11.  (viz. kapitola 5.2.2.2). Požadavek směrnice je pro sanační omítky hodnota od 1,5 N/mm
2
 

do 5,0 N/mm
2
. A u podkladních omítek je to hodnota vyšší než u sanační omítky použité 

v systému. Výsledné hodnoty pevnosti jednotlivých vzorků byly vypočteny jako průměrná 

hodnota pevností vždy tří zkoušených zkušebních těles daného vzorku. 

 

Graf č. 5 Výsledná pevnost v tlaku 

 Hodnoty pevnosti v tlaku všech tří sanačních omítek se dostaly do rozmezí určeného 

směrnicí WTA 2-9-04/D, takže požadavek WTA splňují. U podkladní omítky tomu tak 

nebylo, požadavek splnily pouze omítky weber.san vyrovnávací WTA a ASP sanační 

vyrovnávací omítka. Omítka firmy LB Cemix s.r.o. vykazuje hodnotu o 0,64 N/mm
2 
menší 

než sanační omítka. 

 

Z hodnot pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku se u sanačních omítek určil podíl 

pevností (viz. kapitola 5.2.2.2). Hodnota musí být podle směrnice WTA 2-9-04/D menší než 

3.  
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Graf č. 6 Výsledný podíl pevností 

 

 Z grafu č. 6 můžeme vyčíst, že požadovanou hodnotu překročil výrobek firmy Weber 

a to o 0,4. 

 

 Další zkouškou prováděnou na hranolech, byla zkouška kapilární absorpce vody v 

kg/m
2
 prováděná podle normy ČS EN 18015 – 18 (viz. kapitola 5.2.2.3). Požadavek směrnice 

určuje pro sanační omítky hodnotu větší než 0,3 a u podkladních omítek je to hodnota větší 

než 0,1.  

 

 

Graf č. 7 Výsledná kapilární absorpce 
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 Tuto hodnotu splnily výrobky všech firem, nejvyšší hodnotu vykazovaly podkladní 

omítky firem Sakret a LB Cemix s.r.o.  

 

 Při zkoušce kapilární absorpce vody v kg/m
2 

se také měřila hloubka penetrace vody 

v mm(viz. kapitola 5.2.2.3).  Požadavek pro sanační omítku je hodnota penetrace menší než 5 

mm a u podkladní omítky je tomu naopak, tedy hodnota větší než 5 mm. 

 

 

Graf č. 8 Výsledná hloubka penetrace vody 

 

 Z grafu č. 8 jde vidět rozdíl mezi podkladními a sanačními omítkami, kdy podkladní 

omítka na rozdíl od sanační omítky není tak silně hydrofobní. Musí totiž umožňovat pronikání 

vlhkosti a ukládání vodorozpustných solí do velkých pórů. Hodnoty směrnice splnily všechny 

zkoušené materiály. 

 

Obr. 25 Hloubka penetrace vody sanační omítkou WTA firmy LB Cemix s.r.o. 
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Obr. 26 Hloubka penetrace vody sanační podkladní omítkou WTA firmy LB Cemix s.r.o. 

 

 

5.3.3 Zkoušky prováděné na kotoučích 

Zkouška Počet zkušebních těles 

pro jeden vzorek 

Celkový počet 

zkušebních těles 

Odolnost proti solím 3 kotouče 9 

Tab. 15 Počty zkušebních těles pro zkoušky na kotoučích 

 

Jedná se o zkušební tělesa ve tvaru kotoučů o průměru ≥ 100 mm a tloušťky 20 mm. 

Na těchto zkušebních tělesech se prováděla zkouška odolnosti proti solím, podle směrnice 

WTA 2-9-04/D (viz. kapitola 5.2.2.4). Zkouška se prováděla pouze na vzorcích sanační 

omítky. Vzorky všech tří firem požadavky směrnice WTA splnily, během 10 dní nedošlo 

k průsaku solného roztoku ani u jednoho vzorku. Průsak solného roztoku činil vždy hodnotu 

do jednoho centimetru, jak můžeme vidět na obrázku číslo 28. 
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Obr. 27 Zkušební tělesa po 10-ti dnech v solném roztoku WTA 

 

Obr. 28 Hloubka průniku solí po 10-ti dnech 
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5.4 Vyhodnocení výsledků 

 

 V tabulce č. 14 je znázorněno, zda výrobek splnil či nesplnil určitý požadavek 

směrnice WTA 2-9-04/D. 

 WS WP SS SP CS CP 

Čerstvá malta 

Obsah 

vzduchových pórů 

v ob. % 

Splněno Splněno Splněno Splněno Splněno Splněno 

Konzistence 

čerstvé malty v 

mm 

Nesplněno Nesplněno Nesplněno Nesplněno Nesplněno Splněno 

Objem. Hmot. 

Čerstvé malty 

v ob. % 

Nehodnoceno Nehodnotí 

se 

Splněno Nehodnotí 

se 

Splněno Nehodnotí 

se 

Zatvrdlá malta 

Objem. Hmot. 

Suché malty v ob. 

% 

Splněno Nesplněno Splněno Splněno Splněno Splněno 

Pevnost v tahu za 

ohybu v N/mm
2 

Nehodnoceno Nehodnotí 

se 

Nehodnoceno Nehodnotí 

se 

Nehodnoceno Nehodnotí 

se 

Pevnost v tlaku 

v N/mm
2 

Splněno Splněno Splněno Nesplněno Splněno Splněno 

Podíl pevností Nesplněno Nehodnotí 

se 

Splněno Nehodnotí 

se 

Splněno Nehodnotí 

se 

Kapilární 

absorpce vody za 

24h v Kg/m
2 

Splněno Splněno Splněno Splněno Splněno Splněno 

Hloubka 

penetrace vody v 

mm 

Splněno Splněno Splněno Splněno Splněno Splněno 

Odolnost proti 

solím 

Splněno Nehodnotí 

se 

Splněno Nehodnotí 

se 

Splněno Nehodnotí 

se 

Tab. 15 Hodnocení výsledků dle směrnice WTA 2-9-04/ 
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6 Závěr 

 

Hlavním cílem diplomové práce bylo hodnocení vlastností vybraného sortimentu 

produktů sanačních omítek WTA. Vybrány byly produkty tří tuzemských firem v různém 

cenovém rozpětí. Omítky byly hodnoceny podle směrnice WTA 2-9-04/D, ve které jsou 

stanoveny technické požadavky na sanační omítkové systémy s certifikátem WTA a jejichž 

cílem je zajistit požadovanou kvalitu materiálů, zamezení vzniku poruch, a tím zajistit úspěch 

sanačního opatření.  

 

 Nejlépe z hodnocených produktů dopadly sanační omítky firmy LB Cemix, výrobky 

této firmy splnily všechny hodnocené požadavky směrnice WTA, kromě požadavku na 

konzistenci čerstvé malty sanační omítky WTA. Konzistence má vliv na zpracovatelnost 

sanační omítky, avšak hodnota sanační omítky firmy Cemix příliš nevybočovala z povolené 

škály směrnice WTA.  

 

 Nejméně požadavků splnily produkty firmy SAKRET CZ k.s. Jednalo se o požadavek 

na konzistenci čerstvé malty u obou produktů. Dále nebyl splněn požadavek na pevnost 

v tlaku u podkladní sanační omítky, který udává, že podkladní omítka musí vykazovat větší 

pevnost v tlaku než sanační omítka.  

 

 Produkty firmy Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. rovněž nesplnily 

požadavek na konzistenci čerstvé malty. Dalším nesplněným požadavkem byl požadavek na 

podíl pevností.  

 

 Nejlepších výsledků tedy dosáhly produkty firmy LB Cemix, které mají také nejvyšší 

pořizovací cenu.  

 

 Sanační omítky jsou definovány jako vysoce porézní, propustné pro vodní páru při 

současně značném snížení kapilární nasákavosti. Tyto vlastnosti splnily všechny zkoušené 

materiály. 
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