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Anotace diplomové práce: 

 

Tématem této diplomové práce je ověření vlastností sanačních malt   

pro železobetonové konstrukce v kontaktu s pitnou vodou. Teoretická část je 

zaměřena na vyskytující vady železobetonových konstrukcí vodojemů, včetně 

požadavků na sanační materiály dle ČSN EN 1504. V experimentální části jsou 

ověřeny vybrané mechanické vlastnosti sanačních materiálů od tří výrobců, které 

byly aplikovány na referenční plochy zkušebních těles při dlouhodobém uložení   

ve vodním prostředí. Vyhodnocením výsledků zkoušek je porovnání naměřených 

hodnot jednotlivých sanačních materiálů, s platnou legislativou v závislosti na 

hloubce otevření betonového podkladu a uložení ve vodním prostředí. 

 

The topic of this  dissertation  is to verification of repair mortar properties for 

reinforced concrete structures in contact with drinking water. The theoretical part is 

focused on occuring defects of reinforced concrete water towers, including 

requirements for repair materials in accordance with DIN EN 1504. The experimental 

section is verifying selected mechanical properties of repair materials of three 

producers that have been applied to the reference surface of test bodies during long-

term storage in the water environment. The results of tests is comparison the 

measured values of the particular repair materials with current legislation, depending 

on the depth of the opening of the concrete base and deposition in the water 

environment. 
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Názvosloví [2, 20] 

 

Adheze 

Vazba dvou povrchů, které jsou vázány fyzikálními silami působícími na jejich 

rozhraní. 

Adhézní můstek 

Adhezivně působící povlak (mezivrstva) na předupraveném povrchu betonové 

konstrukce, zajišťující zvýšenou soudržnost (přilnavost) správkové malty 

s podkladním betonem. 

Alkáliové rozpínání 

Alkalická reakce kameniva, znamenající chemickou reakci v maltě nebo betonu mezi 

alkáliemi (Na, K) z portlandského cementu nebo jiných zdrojů s amorfním SiO  

z kameniva za přístupu vody. 

Antikorozní ochrana výztuže 

Nátěr nebo nátěrový systém chránící očištěnou výztuž před korozí. 

Betonový podklad 

Beton původní konstrukce pod prováděným systémem ochrany a opravy (náhradou 

betonu nebo jiným systémem). 

Čerstvé na čerstvé (živé do živého) 

Nanášení cementem pojené malty nebo betonu na povrch podobného materiálu,    

u něhož ještě nezačalo tuhnutí. 

Degradace 

Postupné a trvalé narušování betonu mající za následek pokles užitných parametrů 

betonu, v extrémních případech vedoucí až k jeho rozpadu. 

Difúzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy 

Tloušťka vzduchové vrstvy v metrech, mající stejný difúzní odpor vůči průniku H2O, 

případně CO2, jako hodnocený nátěr nebo nátěrový systém dané tloušťky, slouží 

k vyjádření difúzního odporu fyzikálně jednodušším způsobem. 

Dilatační spára 

Mezera (prostor), oddělující jednotlivé konstrukční prvky nebo vrstvy, umožňující 

jejich nezávislou deformaci. 

Doba tuhnutí 

Časový interval mezi smícháním maltoviny s vodou a jejím zatuhnutím. 
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Dotvarování 

Deformace tělesa v čase při dlouhodobém zatížení. 

Drsnost 

Stupeň nerovnosti povrchu. 

Epoxidové pryskyřice 

Třída organických chemických vazebných systémů (polymerů), používaná   

při přípravě speciálních povlaků, nátěrů nebo lepidel pro beton nebo jako pojiva 

v epoxidových maltách a betonech. 

Eroze 

Rozpad povrchových vrstev betonu v důsledku působení degradačních vlivů. 

Injektovatelnost 

Schopnost injektážního výrobku pronikat do trhliny. Injektovatelnost je dána 

minimální šířkou trhliny, v milimetrech, do které je výrobek injektovatelný. V úvahu se 

berou následující šířky trhlin: 0,1 mm; 0,2 mm; 0,3 mm; 0,5 mm; 0,8 mm. 

Impregnace 

Proces vyplňování povrchových kapilár v pórovitém tělese polymerovou sloučeninou. 

Úprava betonů ke zmenšení povrchové porosity uzavřením pórů a zpevněním 

povrchu. Póry a kapiláry jsou částečně a/nebo úplně zaplněny. Na povrchu betonu 

zpravidla vzniká nesouvislý tenký film s tloušťkou vrstvy od 10 µm do 100 µm. 

Inhibitor koroze 

Chemická sloučenina, která po přidání v malých koncentracích k betonu nebo maltě 

zastavuje a/ nebo omezuje korozi zabetonovaného kovu. 

Injektování 

Proces vpravování kapaliny o proměnlivé viskozitě do zeminy, rozštěpené horniny 

nebo betonu pro snížení propustnosti těchto materiálu a/nebo zvýšení pevnosti 

materiálu. 

Karbonatace betonu 

Proces snižování alkality betonu v důsledku reakce Ca(OH)2, CO2 a H2O. 

Kontaminace 

Pronikání nežádoucích látek do betonu. 

Koroze výztuže 

Poškozování ocelové výztuže elektrochemickými nebo chemickými ději. Pokud 

alkalita betonu v okolí výztuže klesne pod pH 9,6, dochází ke ztrátě pasivace výztuže 

a mimořádně vzniká riziko její koroze. 
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Vodojem 

Objekt pro akumulaci vody. 

Věžový vodojem 

Vodojem, pro dosažení potřebné hydrostatické výšky hladiny, umístěný na vlastní 

nosné konstrukci. 

Zemní vodojem 

Vodojem sestávající z jedné nebo více nádrží, postavený na v úrovni přirozeného 

terénu. 

Využitelný objem vodojemu 

Celkový objem vody v nádrži, který je možné použít pro provoz vodojemu. 
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1 Historie nádrží na pitnou vodu v českých zemích 

 

Historie staveb nádrží na pitnou vodu v českých zemích s použitím betonového zdiva 

se datuje od roku 1881, kdy byl postaven v Karlových Varech první vodojem pro 

pitnou vodu spolu s vodovodem. Projektovou dokumentaci vypracoval vrchní inženýr 

F. Cuntz z Německé vodárenské společnosti. Před realizací stavebního záměru, 

inženýr Cuntz postavil na žádost městské rady pokusný betonový oblouk ve stejném 

rozpětí i tvaru, jako u zamýšlené stavby, na níž provedl zatěžkávací zkoušky. 

Jednalo se o dvojdílný vodojem, který byl krytý dvěma klenbami. Rozpětí klenby bylo 

4 m a celková výška nádrže 3,5 m. Ve vrcholu byla provedena klenba tloušťky 20 cm, 

v patkách 35 cm. Dno vodojemu byla betonová deska s tl. 30 cm, která byla 

následně vydlážděna keramickou dlažbou. Prostor nad strmějšími částmi kleneb byl 

vyplněn betonem. Následně byly klenby zasypány zeminou do výše 1,5 m. Měřením 

bylo zjištěno, že po zásypu kleneb zeminou došlo k poklesu kleneb o 6 až 9 mm. 

Dalším vodojemem v Karlových Varech byl v roce 1882 postaven malý podzemní 

vodojem ve tvaru zvonu o objemu 11 m3, který byl v té době již materiálově pouze 

z betonu. Dno malého vodojemu nebyla betonová deska, ale tzv. konvexní klenba   

a výška vodní hladiny max. 2 m. V roce 1894 postavil dvoukomorový klenutý 

vodojem i Těšín (pozn. dnes Polský Těšín), který měl objem 1600 m3. Vodojem byl 

postaven, až na menší výjimky z prostého betonu. Výstavbu vodovodních sítí včetně 

vodojemů podporovala i další města včetně jejich realizace. Například město Žatec, 

Duchcov, Most, Ústí nad Labem, Písek a další. V Moravskoslezském kraji byl pro 

Vítkovice vybudován koncem 19. století dvojdílný podzemní vodojem obdélníkového 

tvaru o objemu 1500 m3 v Ostravě - Staré Bělé. Materiálovým složením byl prostý 

beton s využitím vítkovického struskového cementu. Vnější rozměry vodojemu byly 

24,5 x 29,5 m, obvodové zdi byly silné 1,6 m, které přecházely spojitě v klenbu. 

V každé komoře byla dělící zeď a 8 pilířů, které nesly tenké klenby. Po roce 1989 

bylo užívání podzemní vodojemu ukončeno. Na přelomu století se začalo 

s výstavbou trámových železobetonových vodojemů. V roce 1900 byl postaven 

dvojdílný vodojem, krytý trámovou žb. deskou a metrem násypu, který byl postaven 

v Hrušově firmou Ast. Vodojem měl objem 680 m3. Uvedený vodojem je již několik 

desítek let vyřazen z provozu. Většinu staveb vodojemu provedla firma Rella u Neffe. 

Uvedená firmy postavila i nádrž na 140 l vody, která byla umístěna   
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na železobetonový roštve druhém patře schodiště papírny ve Franzensthalu (dnešní 

Františkov u Benešova nad Ploučnicí). Další zmiňovanou firmou byla firma Ast. 

Jednalo se o německé stavební společnosti. České betonářské společnosti postavily 

v roce 1903 v Přerově vodojem o objemu 1000 m3, kterou navrhl K.Herzán. [14] 

1.1 Druhy nádrží 

Vodní nádrž je umělá stavba, která byla vytvořena člověkem, k akumulaci vody pro 

zamýšlený účel. Kryté nádrže na pitnou vodu nazýváme vodojemy. Vodojem svým 

objemem nádrže vyrovnává nestejnoměrnosti vlivem přítoku vody z úpravny   

a spotřebou vody u spotřebitele. Dalším neméně důležitým úkolem vodojemů, je 

stálá zásoba pitné vody v nádrži z důvodu možné poruchy na přivaděči vody   

a zásoba vody pro požární účely. Akumulační nádrž může vyrovnávat hydrostatický 

a/nebo hydrodynamický přetlak vody směrem ke spotřebiteli. Vodojemy se dle ČSN 

EN 736650 řadí mezi malé vodní nádrže s určeným účelem pro vodárenství. 

1.1.1 Rozdělení nádrží podle použitého materiálu: 

 Cihelné zdivo 

 Prostý beton 

 Beton disperzně vyztužený 

 Železobeton 

 Předpjatý beton 

 Ocel 

1.1.2 Rozdělení nádrží podle umístění:  

 Nadzemní 

 základy v nezamrzné hloubce 

 zapuštěné částečně 

 zapuštěné po celé výšce nádrže 

 Pozemní 

 Podzemní – zasypané nad stropní konstrukci 

 Nesené – vodojemy věžové, posazené na nosné konstrukci  
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1.1.3 Rozdělení nádrží podle půdorysného tvaru: 

 Kruhové 

 Pravoúhlé 

 Mnohoúhelníkové 

 Jiné 

1.2 Kruhové nádrže 

Kruhové nádrže pro pitnou vodu jsou zastřešeny dvěma způsoby, a to rovným   

nebo klenutým stropem. Obvodový plášť je spojen s kruhovou deskou dna buď 

monoliticky nebo s pomocí prefabrikátu. 

1.3 Pravoúhlé nádrže 

Pravoúhlé nádrže patří mezi nejpoužívanější při výstavbě vodojemů s ohledem   

na jejich použití. Mezi výhody při výstavbě těchto nádrží je jejich snadné provádění 

bednění s pravidelným uspořádáním podpěrných konstrukcí stropu. Nádrže mohou 

být jednokomorové nebo vícekomorové, přičemž poměr délek stran nesmí překročit 

poměr 4:3. Stěny nádrží mohou být monolitické nebo prefabrikované. Dno nádrže 

tvoří tuhá základová deska, která se používá u stlačitelných půd, přičemž 

membránová u méně stlačitelných půd. Stropy pravoúhlých nádrží bývají zpravidla 

formou křížem vyztužené desky, strop bývá hřibový, trámový   

nebo z prefabrikovaných dílců. 

1.3.1 Rozdělení pravoúhlých nádrží 

 Nízké nádrže  

 Výška (h) je menší než půdorysný rozměr           , nízké nádrže 

jsou většinou nezastropené 

  



 

15 

 

 Střední nádrže 

 Výška (h) stěny          , střední nádrže mohou být otevřené, 

zastropené a stropní kce je prostě uložena na stěnách a/nebo je vetknutá 

 Vysoké nádrže 

 Výška (h) stěny          , vysoké nádrže mají výšku větší než 

půdorysné rozměry. Zastropení vysokých nádrží je řešeno návrhem křížem 

vyztužené desky.  

 Velkoobsahové nádrže 

 Velikost půdorysných rozměrů je závislá na tom, že stropní konstrukce 

musí být podporována mezilehlými podpěrami. Stěny jsou řešeny jako 

deskové, přičemž při vyšších výškách mohou být vyztuženy žebry. [18] 

1.4 Věžové nádrže na pitnou vodu – vodojemy 

Konstrukce nadzemních věžových vodojemů tvoří celek s další nosnou konstrukcí, 

neboť spolu vytváří statický celek. Věžový vodojem se skládá z vodní nádrže, nosné 

konstrukce a základu. Z materiálového hlediska jsou uvedené vodojemy z oceli 

a/nebo železobetonu. Jedním z nejzajímavějších věžových vodojemů, který byl 

postaven, je v Šale nad Váhom železobetonová monolitická nádrž válcového tvaru   

o objemu 960 m3. Nádrž je umístěna v nejvyšším podlaží obytného domu,   

a to ve výšce 28,5 m nad zemí. [18] 

1.5 Objem vodojemů 

Zemní vodojemy dle ČSN 73 6630 se volí po řadách, a to 50, 100, 150, 250, 400, 

650, 1000, 1500, 2500, 4000, 6000 a 10 000 m3. U věžových vodojemů se velikost 

objemu řeší na základě typu a druhu vodojemu. [20] 
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2 Přehled vad a poruch železobetonových 
konstrukcí v kontaktu s vodou 

 

2.1 Nedostatečná únosnost nádrže 

Nedostatečná únosnost nádrže vzniká vlivem chybného projekčního návrhu, což má 

za následek porušení betonové konstrukce, případně částečné narušení se ztrátou 

funkce konstrukce, pro kterou byla navržena. Neméně důležitou skutečností   

je neodborná výstavba nádrže a/nebo změna materiálu oproti projektové 

dokumentaci. Dalším vlivem může být i přetížení konstrukce, než jak byla nádrž 

staticky navržena, a to na maximální zatížení. Při všech těchto vadách dochází 

k vyčerpání únosnosti nádrže. [13] 

2.2 Nestabilita vůči vztlaku 

Nestabilitou vůči vztlaku může dojít k poruše s odborným názvem tzv. vyplaváním 

nádrže. Jednou z příčin této vady bývá chybný návrh projektové dokumentace, 

případně nepředpokládané zvýšení hladiny spodní vody z různých důvodů   

a odlehčení vodojemu při přerušení jeho provozu. Sanace této vady vyžaduje vysoké 

finanční náklady. [13] 

2.3 Netěsnost nádrže a průchodů 

Netěsnost nádrže může být způsobena trhlinami, podrobněji viz. kapitola 2.5  

 a/nebo vlivem netěsností mezi spárami, nefunkční hydroizolací vlivem stáří nebo 

nekvalitně provedenou hydroizolací. Tato vada u podzemních vodojemů může 

zapříčinit průnik podzemních vod do nádrže a kontaminovat pitnou vodu, což může 

mít za následek degradaci konstrukce podrobněji viz. kapitola 2.4. Druhým extrémem 

je pak únik vody z nádrže. Netěsnost průchodek můžeme klasifikovat jako poruchu 

vlivem korozivních postupů kovových průchodek nebo nevhodným návrhem 

materiálu například plastových průchodek. Může docházet k vlivu rozdílných 

teplotních roztažností betonu a plastu. [13] 
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2.4 Biokorozivní vlivy 

Degradační procesy na železobetonových konstrukcích jsou způsobeny biologickými 

vlivy. Mezi biologické vlivy patří vegetace a živé organismy nebo-li biokoroze 

stavebních materiálů. [9] Biokorozi podle prostředí můžeme rozdělit na biokorozi 

atmosférickou, půdní a vodní. Mikroorganismy, jejichž součástí jsou plísně, řasy, 

houby a bakterie, působí degradačně u podzemních vodojemů, a to tím způsobem, 

že izolace stěn a stropů je již po letech nefunkční nebo poškozená. Rozmezí 

optimálního pH pro růst mikroorganismů se pohybuje v rozmezí pH  4 až 10 [17],   

ale není výjimkou i hodnota blížící se pH 0. Vlivem bakterií dochází k přeměně síranů 

v sulfidy (vody s vysokou koncentrací sulfátů, které reagují s hlinitanem trivápenatým 

3CaO.Al2O3 (C3A) za vzniku enttringitu 3CaO.Al2O3..3CaSO4.32H2O, který nabývá 

na objemu a krystalizačním tlakem narušuje betonovou konstrukci. [33] Jednotlivé 

mikroorganismy mezi sebou vzájemně spolupůsobí a spolupracují, přičemž dochází 

ke vzniku jednotlivých druhů kyselin. Pro stavební konstrukci to znamená rychlý 

a nevratný korozivní proces. Některá chemická složení přísad a příměsí do betonu, 

které jsou při zpracování betonové směsi běžně používány, jsou taktéž potravou 

pro mikroorganismy a způsobují biologickou degradaci konstrukce. Tato skutečnost 

je při návrzích železobetonových konstrukcí mnohdy opomíjena. Vnitřní prostor 

vodojemů nebývá osvětlen a nízká teplota v prostoru nádrže způsobuje zabránění   

a rozmnožení růstu řasám. [4] 

2.5 Trhliny 

Mezi nejfrekventovanější poruchy betonových konstrukcí patří trhliny. Trhliny mohou 

vznikat jako následek technologické nekázně při zpracování betonu. Jedná   

se především o nesprávné ošetřování uložené betonové směsi, alkalicko-křemičitou 

reakci kameniva, vliv objemových změn na konstrukci, střídáním teplotních změn   

na konstrukci, pronikání vlhkosti do konstrukce, pronikání agresivních medií   

a v neposlední řadě zatížením a přetížením konstrukce. Následně pak může dojít   

ke snížení bezpečnosti konstrukce.  

 

Vznik trhlin je způsoben deformačními účinky objemových změn materiálu   

nebo tlakovým napětím v betonové konstrukci. Trhliny dělíme na trhliny pasivní, 

jejichž rozšiřování již dále stagnuje a aktivní tzv. „živé“, které je nutné sledovat   
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a v případě možného ohrožení stability konstrukce provést okamžité opatření 

k zajištění bezpečnosti.  

 

Rozdělení trhlin podle působících sil: [5] 

 Tahové trhliny 

 Smršťovací trhliny 

 Smykové trhliny 

 Tlakové trhliny 

 Trhliny způsobeny korozí betonářské výztuže 

 Trhliny způsobeny vlivem střídání teplot 

 Trhliny způsobeny nefunkčními nebo chybějícími dilatačními spárami 

 

Tahové (ohybové) trhliny  

Vznikají v tažených oblastech nosníku, z čehož vyplývá, že mohou být také nazývány 

trhlinami ohybovými. Při průzkumech nacházíme tahové trhliny u konstrukcí, které 

jsou namáhány na ohyb (stropní desky, nosníky, průvlaky apod.). Trhlina vzniká 

překročením pevnosti v tahu ztvrdlého betonu, při průhybu bednění a/nebo   

při brzkém odbednění. Průběh tahových trhlin bývá z velké většiny kolmý k hlavní 

nosné výztuži. Tahová (ohybová) trhlina pak nemusí procházet zrny kameniva. [37] 

 

Smršťovací trhliny  

Smršťovací trhliny vznikají v důsledku nevhodně ošetřovaného čerstvě uloženého 

betonu nebo aplikací cementové malty na vysušený podklad. Problém vzniká 

rychlým vysýcháním a odpařováním záměsové vody vzhledem k okolní teplotě 

prostředí. V povrchových vrstvách dochází ke vzniku tahových napětí a vzniku 

smršťovacích trhlin. Hodnota smrštění je cca 0,7 mm/m za příznivých podmínek   

u betonáže, při vysokých teplotách může trhlina dosahovat šířky až 5,0 mm/m. 

 

Smykové trhliny 

Smykové trhliny vznikají v místech s působením posouvajících sil a kroutících 

momentů pod úhlem 30° až 60° k ose hlavní nosné výztuže. Smykové trhliny 

většinou vznikají u napojení svislých a vodorovných částí konstrukce. [5] 
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Tlakové trhliny 

Tlakové trhliny můžeme nazývat též trhlinami statickými. Vznikají působením 

tlakových napětí v betonové konstrukci. Podílejí se na vzniku podélných trhlin, 

přičemž působením času se prodlužují a jsou největší v místech maximálních 

ohybových momentů. [1, 5] 

 

 

Trhliny způsobené korozí výztuže 

Trhliny vznikající vlivem koroze výztuže a jsou důsledkem tlakových sil, které působí 

u narušení krycí vrstvy a postupnému vzniku koroze výztuže. Podrobněji je tato 

problematika popsána v kapitole 2.6. 

 

Trhliny způsobené vlivem střídání teplot 

Trhliny způsobené vlivem střídání teplot jsou způsobeny objemovými změnami vody, 

která je přítomna v netěsných povrchových vrstvách betonové konstrukce s pomocí 

působení mrazu. Další možností je vznik trhlin u železobetonových nádrží, které mají 

vnitřní část konstrukce zaplněnou vodou s teplotou vody, která je stabilně nad 0° C   

a vnější konstrukcí železobetonu, která vlivem mrazu promrzá. 

 

Trhliny způsobené nefunkčními nebo chybějícími dilatačními spárami 

Trhliny v konstrukci se také mohou vytvořit, pokud dilatační spáry byly při „sanačních 

zásazích“ prováděcí firmou vyhodnoceny za nepotřebné a nadbytečné. To znamená, 

že dilatační spáru, která plnila funkci oddilatování dvou samostatných celků, zapraví 

sanační maltou. Dochází ke vzniku napětí, což má za následek vytvoření trhlin. 

Pokud při návrhu konstrukce projektantem dojde k opomenutí při řešení volného 

pohybu konstrukce, dochází k jejímu porušení vznikem trhlin. Podrobněji je tato 

problematika popsána v kapitole 2.9. 

 

2.6 Dilatační spáry 

Dilatační spáry jsou spáry, kterými rozdělujeme konstrukci na kratší samostatné 

celky, které umožní pohyb konstrukci ve vodorovném a svislém směru, neboť slouží 

k zabránění vzniku trhlin. Důležitou vlastností dilatačních spár je umožnění 
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konstrukci její postupné dotvarování, smrštění a objemové změny v závislosti   

na teplotě, jak konstrukce, tak i teplotě prostředí. Vzdálenost dilatačních spár závisí 

na druhu konstrukce a jejím vyztužení. Konstrukce monolitické vyrobené   

ze železobetonu mají dilatační spáry ve větších vzdálenostech 25 až 30 m, jelikož 

jsou vyztuženy tahovou výztuží, která přenese tahová napětí. U konstrukcí 

vystavených vlivům klimatických změn se vzdálenost snižuje na 10 až 15 m. Jestliže 

znemožníme konstrukci volný pohyb ve všech směrech, dochází k postupné 

degradaci konstrukce a to tím, že začnou vznikat trhliny v místech, kde by měla být 

dilatační spára konstrukčně realizována. Nejslabší místo v konstrukci je dalším 

vhodným místem pro vznik trhlin. Vzniklými trhlinami v konstrukci začnou vnikat 

agresivní látky, které způsobí postupné poškození konstrukce. [5] 

 

2.7 Karbonatace betonové konstrukce 

Vzájemným působením cementového kamene a plynného oxidu uhličitého vzniká 

karbonatace betonu. Jedná se o snižování alkality povrchových vrstev betonu 

v důsledku reakce hydroxidu vápenatého Ca(OH)2 a vzdušného oxidu uhličitého 

CO2. Působením CO2 nastává postupná přeměna vazných hydratačních 

produktů cementu v betonu (C-S-H fáze), především portlanditu Ca(OH)2 na kalcit, 

aragonit a laterit (krystalické modifikace uhličitanu vápenatého CaCO3). [6] Vzniklou 

chemickou reakcí dochází ke snížení alkality betonu, kdy se dostává hodnota pH pod 

9,6. Dosažením hranice pH < 9,6 může docházet k narušení krycí betonové vrstvy, 

která zajišťuje ochranu výztuže před korozivními vlivy a následuje depasivace 

výztuže. Dochází k postupným korozivním změnám na výztuži, vzniku rzi 

a postupného úbytku z tloušťky profilu betonářské výztuže. 

 

Karbonataci betonu lze zjednodušeně vyjádřit rovnicí. [6] 

 

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O 

2.8 Sulfatace 

V průmyslových oblastech dochází k vypouštění různých druhů agresivních plynů 

(SO2, SO3, H2SO4, NO apod.) do ovzduší. Zdravotní rizika pro místní obyvatelstvo 
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nejsou zanedbatelná, jsou zde i rizika způsobující degradace železobetonových 

konstrukcí. S tímto typem vady je možné se setkat u vodojemů nejen věžových,   

ale i nadzemních. Koroze cementového tmele vzniká při reakci vzdušného SO2,   

a Ca(OH)2. Tento děj se nazývá sulfatace betonu. Koroze oxidem siřičitým spolu   

s vzdušnou vlhkostí, dochází k napadení C-S-H gelů, přičemž dochází ke ztrátě 

alkality betonu a k následné korozi výztuže, včetně porušení povrchových vrstev 

betonu. Oxid siřičitý je velmi agresivní, neboť napadá i produkty karbonatace 

(CaCO3), čímž vzniká síran vápenatý CaSO4. Ten spolu se vzdušnou vlhkostí vytváří 

v  mikrostruktuře betonu v menším zastoupení hemihydrát (sádru) a hojném 

zastoupení dihydrát (sádrovec). [3, 5] 

2.9 Koroze výztuže 

Čerstvý beton má pH 12 až 12,5. Hodnota pH 9,6 až 12 znamená, že je beton 

alkalický a ocelová výztuž je pokrytá ochrannou vrstvou a je pasivována. Pokud 

dojde vlivem agresivních médií k postupnému snížení alkality betonu pod hodnotu 

pH 9,6, dochází k depasivaci výztuže a ke vzniku korozních produktů železa. Vlivem 

rozpínavosti korozních produktu železa (rzi), jejichž objem je 2,5 krát větší než   

je objem ocelové výztuže, dochází vlivem tlakových napětí k odtržení betonu   

od výztuže a vznikají trhliny. Vzniklými trhlinami proudí dovnitř konstrukce veškeré 

agresivní látky přímo k ocelové výztuži. Po čase dochází ke karbonataci a sulfataci 

betonu. Železobetonová konstrukce ztrácí svou pevnost a vlivem narušené krycí 

vrstvy se začíná rozpadat. To má za následek snížení únosnosti konstrukce.   

Na korozi výztuže má vliv nízká krycí vrstva výztuže. [5] 

2.10  Štěrková hnízda 

Štěrková hnízda vznikají segregací jednotlivých složek betonu, přičemž kamenivo 

není obaleno cementovým tmelem, čímž vznikají dutá místa v betonu. 

 

Příčiny vzniku: [3, 5] 

 Při návrhu výztuže hustota a spletení výztuže nedovolí propustit zrna 

kameniva v betonu 

 Bednění - netěsností bednění ve spárách a napojení bednících dílců, přičemž 

dojde k odplavení cementového tmele, řídká betonová směs 
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 Konstrukční podmínky - minimální krytí výztuže, která je umístěna blízko 

bednění 

 Vlastnost čerstvé betonové směsi - nedostatečné množství drobného 

kameniva, nízká zpracovatelnost, nevhodná křivka zrnitosti 

 Ukládání směsi - výška pádu betonové směsi, tzv. rozměšování 

 Zhutňování - nevhodně zvolený druh vibrátoru, krátká doba vibrace, žádné 

zhutnění 

 

Druh kameniva 

Hlavní funkcí kameniva je vytvoření pevné struktury betonu s minimální 

mezerovitostí. To znamená, že výběr kameniva, jeho granulometrie je určující   

pro množství vody, které je potřebné pro absorpci povrchu zrn a pro výpočet 

množství cementového tmele k obalení zrn kameniva. Jedním z velkých nebezpečí, 

které mohou vést až k rozpadu betonu, vzniku trhlin a v nejhorším případě zborcení 

celé konstrukce, je alkalicko-křemičitá reakce (AKR). AKR vzniká pomocí fyzikálně 

chemických reakcí, přičemž dochází k reakci mezi kamenivem obsahujícím SiO2   

a alkalickými roztoky, obsaženými v betonu. Pokud cement obsahuje větší množství 

alkalických oxidů (Na2O, K2O) dochází mezi kamenivem a alkáliemi   

k alkalicko-křemičitanové reakci ve spojení s vysokou vlhkostí betonu za vzniku   

alkalicko-křemičitého gelu. První trhliny vznikají uvnitř zrn, které postupují k povrchu 

kameniva, čímž postupně vzniká v počáteční fázi celoplošná síť trhlin. Beton zvětšuje 

svůj objem, ale je bez trhlin na povrchu konstrukce. Trhliny uvnitř kameniva, v pórech 

a v maltě vyplňuje průhledný nebo bílý gel. Výkvěty se mohou objevit i na povrchu 

konstrukce, které jsou jedním ze znaků AKR. Pevnost betonu v tlaku, tahu a modul 

pružnosti při zvětšování objemu betonu klesá. Dochází k viditelným trhlinám   

na povrchu betonu s vytékajícím gelem, který postupně zasýchá. Napětím dochází 

až k roztrhání struktury betonu, což má za následek trvalou destrukci konstrukce, 

spolu s ohrožením stability a bezpečnosti stavby. [11, 36] 

2.11 Rozdílné působení teplot na betonovou konstrukci 

Změnami teploty i vlhkosti jsou nejvíce zatíženy povrchové vrstvy betonu. Vlivem 

střídání teplot jsou způsobeny objemové změny mezi povrchem konstrukce a jeho 

jádrem, které mají rozdílnou teplotu a vlhkost a dochází k vnitřnímu napětí. Beton   
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se zvýšením teploty roztahuje a snížením teploty se objem zmenšuje.   

U železobetonových nádrží, které mají vnitřní část konstrukce naplněnou vodou, jsou 

rozdílné hodnoty teplot u vnitřní části nádrže a vnější části nádrže a dochází 

k rozdílné tepelné roztažnosti betonu. V létě je vnější část železobetonové 

konstrukce nahřívána sluncem a vnitřní část je chlazena vodou v nádrži, přičemž 

rozdíl teplot může dosáhnout až 40° C. V zimních měsících na vnější plášť 

konstrukce působí mráz a jádro promrzá a vnitřní část je teplotně stabilně nad 0° C   

a opět dochází k rozdílným teplotám obou konstrukcí. Výše uvedený problém lze 

klasifikovat jako vážný a vzniká u montovaných nadzemních vodojemů. Podobný 

problém může nastat také u pozemních vodojemů. Vlivem těchto teplotních změn 

vzniká napětí v konstrukci. Pokud se konstrukce nemůže volně deformovat 

chybějícími dilatačními spárami, dochází k objemovým změnám materiálu a vzniku 

trhlin s následným olupováním povrchových vrstev betonu. [16, 5] 
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3 Požadavky na sanační materiály   
dle ČSN EN 1504  

 

Požadavky na sanační materiály upravuje norma ČSN EN 1504 Výrobky a systémy 

pro ochranu a opravy betonových konstrukcí. Norma je členěna do deseti částí. Ve 

všech částech normy jsou uvedeny požadavky a zásady pro použití jednotlivých 

sanačních zásahů na degradovanou betonovou konstrukci včetně zkoušek. 

Materiály, které budou aplikovány na opravu konstrukce, musí být kompatibilní   

s betonovým podkladem a konstrukcí. Norma taktéž upravuje mechanicko fyzikální 

vlastnosti správkových hmot a jejich použití. Vypracovaný projekt sanace konstrukce 

vychází ze závěrečných zpráv na základě stavebně technických průzkumů, 

s využitím výsledků vybraných diagnostických metod, které určily přesnou příčinu 

vad a poruch na konstrukci, včetně doporučení dalšího postupu. Správný návrh 

technologie sanace železobetonové konstrukce je důležitým krokem k zajištění   

a prodloužení životnosti konstrukce a požadované provozní funkci, pro kterou byla 

postavena. [5,] 

3.1 Příprava konstrukce pro sanační zásah 

Příprava konstrukce pro sanační zásah má za úkol úpravu konstrukce a to tak,   

aby následná sanace byla aplikována na již soudržné vrstvy betonu, které zaručí 

požadovanou přídržnost sanačních materiálů s původním betonovým podkladem.   

To znamená nutné odstranění zkarbonatované vrstvy betonu, odstranění starých 

nátěrů, objevujících se biokorozivních vlivů na konstrukci, včetně odbedňovacích 

prostředků, prachu apod. Příprava konstrukce zahrnuje odstranění kontaminovaných 

vrstev betonu, zdrsnění povrchu, očištění výztuže od koroze a následné omytí 

konstrukce vodou od prachu ze stavebních činností. Při odstraňování určené tloušťky 

kontaminovaného betonu, která je definována na základě závěrečné zprávy ze STP 

a projektu, nesmí dojít k narušení statické funkce konstrukce, případně je nutné 

konstrukci staticky zajistit. Po úpravách povrchu požadovaných technologickým 

předpisem je nutná vizuální kontrola povrchu za pomoci akustické trasovací metody. 

Odtrhovou zkouškou zjistíme pevnost v tahu připraveného betonového podkladu   
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k sanaci. Hodnoty odtrhových zkoušek by měly být definovány ve zprávě z STP   

a následně i v projektu. 

Metody pro odstranění nesoudržných částí betonu: [2] 

 Pneumatickým bouracím kladivem 

 Brokováním  

 Pemrlováním 

 Tryskáním pomocí abraziva (křemičitého písku) 

 Tryskáním vysokotlakým vodním paprskem 

 Řezáním diamantovými nástroji 

 Rotačními nástroji (frézy, brusky, rotační kartáče) 

Metody pro očištění výztuže od koroze 

Koroze betonářské oceli se projevuje pomocí oxidů železa neboli rzí. Koroze oceli 

způsobuje narušení krycí vrstvy betonu a její následné odpadnutí. Tím dojde 

k průniku agresivních médií k výztuži, čímž nastane postupná koroze výztuže, která 

má za následek zmenšení tloušťky profilu a únosnosti (pevnosti v tahu) prutu.  

Beton kolem zkorodované výztuže je nutné odstranit, přičemž dojde k odhalení celé 

výztuže. Výztuž očistíme na stupeň SA 2 až 21/2, to znamená na tzv. stříbřitě šedou 

podle ČSN EN ISO 8501-1. Očištění výztuže se provádí mechanicky, přičemž 

dochází k nedostatečnému dosahu ocelového kartáče k zadní části výztuže   

nebo pomocí elektrického přístroje. Jestliže dosáhla koroze výztuže zmenšení 

průřezu prutu na úroveň, která staticky neplní svou funkci, je potřebná výměna 

výztuže případně její náhrada nebo její doplnění. Uhlíkové lamely nebo tkaniny slouží 

jako náhrada výztuže. K posouzení výztuže je zapotřebí statický výpočet. [6, 32] 

Druhy metod očištění výztuže 

 Jehlové odstranění rzi 

 Vysokotlakým vodním paprskem 

 Tryskání pomocí křemičitého písku 

 Mechanicky drátěným kartáčem 

 Mechanicky pomocí ocelových kartáčů 
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3.2 Ochrana výztuže 

Ochranu výztuže můžeme provést několika různými způsoby. Jednou z možností 

antikorozní ochrany ocelové výztuže je epoxidový nebo cementový nátěr. Nátěr   

je nanesen bezprostředně po očištění povrchu obnažené výztuže většinou   

ve dvojnásobném nátěru. Vrstva nátěru musí být celistvá s jednotnou tloušťkou 

vrstvy doporučenou výrobcem. Další možností ochrany je katodická ochrana 

fungující na principu anody, která je připevněná na výztuž. Anodou prochází 

elektrický proud, který mění směr průtoku proudu, čímž chrání ocelovou výztuž. 

V posledních letech je taktéž používán tzv. inhibitor koroze, který po nanesení 

na železobetonovou konstrukci pomocí pórů ve struktuře betonu a případných trhlin 

zajišťuje pasivaci výztuže. Dochází i k lepším výsledkům nepropustnosti betonu. 

Inhibitory koroze mohou v důsledku času a nestejnoměrné vlhkosti v betonu snižovat 

svou funkčnost. Jedním z nejlepších inhibitorů koroze z hlediska samotné koroze   

je dusitan nebo benzoan sodný. [3, 5] 

3.3 Injektáž trhlin, případně statické zpevnění konstrukce 

Norma ČSN EN 1504-5 specifikuje požadavky na injektážní materiály. Chemickou 

injektáží zajistíme vyplnění trhlin, kaveren a mezer, které mohou vzniknout 

následkem nekvalitně technologicky uloženého čerstvého betonu nebo působením 

chemických médií na konstrukci. Injektáží zabráníme vnikání vody a agresivních 

plynů dále do konstrukce, neboť způsobují postupnou degradaci cementového 

kamene. Rovněž pomocí injektáže staticky zpevníme konstrukci, přičemž dojde 

k jejímu zesílení. Injektážní materiály jsou vpravovány do konstrukce tlakovou   

a beztlakovou injektáží. Šíře injektovatelných trhlin se pohybuje v rozmezí         

od 0,1 do 0,8 mm. Použité injektážní hmoty musí splňovat určité parametry, mezi 

které patří soudržnost odtrhovou zkouškou, objemová změna, injektovatelnost   

do suchého a nesuchého média, vodotěsnost, slučitelnost s betonem apod. Kontrolu 

provádíme pomocí jádrových vývrtů odebraných z oblastí konstrukce, které jsou   

pro zaplněné trhliny charakteristické. Jádrové vývrty, které lze pokládat za zaplněné, 

jsou takové, u nichž se při rozštípnutí vývrtu v rovině trhliny objeví lomová plocha,   

na které je ve vyplňovaném materiálu méně než 20% plošných podílů nezaplněných. 

[26] 



 

27 

 

Materiály používané pro injektáže [26] 

 Epoxidové pryskyřice 

 Polyuretanové pryskyřice 

 Gely 

 Cementy 

3.4 Adhézní můstek 

Adhézní můstek je mezivrstva, která zajišťuje dostatečnou kohezi mezi očištěným 

betonovým podkladem a následnou reprofilací sanační maltou. Můstek je nanášen 

tzv. „živé do živého“ nebo „čerstvé do čerstvého“, což znamená, že můstek nesmí   

po aplikaci zaschnout, ale okamžitě je nanášena další následná sanační vrstva 

v systému ochrany a opravy. Materiál do podkladu aplikujeme nátěrem pomocí 

štětce, koštěte nebo nástřikem. Technologický postup pro adhézní můstek stanoví 

vetřít materiál do struktury podkladu a to tak, aby byl v tomto podkladu dostatečně 

zakotven. Požadovanou aplikací zajistíme dostatečnou přídržnost s původním 

podkladem. Chemické složení adhézního můstku je na bázi polymercementové 

suspenze, styrenbutadién, akrylát, polyvinylacetát. Polymercementové adhézní 

můstky jsou složeny z akrylátů a epoxidů. Můstek na cementové bázi se již dnes moc 

nepoužívá. Použití adhezních můstků u některých systémů vyráběných výrobci 

odpadá, což v praxi znamená úsporu finančních nákladů za jeden pracovní krok. [5] 

3.5 Sanační hmoty určené pro reprofilaci betonového podkladu 

Reprofilace povrchu znamená zaplnění chybějící části degradovaného betonu, který 

byl přípravou konstrukce pro sanační zásah odstraněn. Jedním z hlavních důvodů 

reprofilace cementového kamene spočívá v uvedení konstrukce do původního stavu, 

neboť konstrukci navrací její původní architektonický vzhled. Dalším důvodem   

je tzv. realkalizace cementového kamene, a tudíž opětovná pasivace betonářské 

oceli, přičemž dojde k doplnění chybějící krycí vrstvy, která vlivem koroze betonu 

postupně odpadla. Správkové hmoty zaručí zastavení korozivních postupů v betonu 

a potažmo i výztuže, čímž je prodloužena funkce konstrukce.  

Sanační malty jsou velmi specifické. Směsi dělíme podle složení na cementové malty 

a betony (CC), polymercementové malty a betony (PCC) a polymermalty   
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a polymerbetony (PC). Použití určitého druhu malty záleží na druhu podkladu,   

na který budou aplikovány včetně požadavků, které jsou na malty kladeny například 

u vodojemů pro oblasti s pitnou vodou. Jedná se o dostatečné zajištění přídržnosti 

s původním podkladem, minimální mrazuvzdornost v rozsahu T 100, objemové 

změny, pevnost v tlaku, vznik smršťovacích trhlin a odolnost proti pronikání 

agresivních látek apod. Důležitým požadavkem je také modul pružnosti. Malta, která 

neplní v konstrukci statickou funkci, bude mít modul pružnosti nižší než je betonový 

podklad. Naopak požadavek na stejný modul pružnosti s podkladem je kladen u malt, 

které budou plnit parametr statické funkce. Norma ČSN EN 1504-3 stanovuje 

požadavky na správkové malty, které musí být splněny pro jejich použití se statickou 

funkcí s označením R3, R4 a bez statické funkce s označením R1, R2.  

[5, 25] 
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Tab. 1 Požadované základní parametry správkových hmot podle ČSN EN 1504-3 [2] 

1) uvedená hodnota je hodnotou průměrnou a jednotlivé hodnoty nesmí být menší 
než 75% uvedeného požadavku 

2) maximální přípustná průměrná šířka trhliny je ≤ 0,05 mm, bez delaminace 

 

Aplikace sanačních malt 

Nanášení sanačních malt je možné provádět několika způsoby, ruční aplikací 

materiálu, torkretováním (suchým nebo mokrým způsobem), pěchováním, odléváním 

do bednění, případně oddělené betonování s injektáží. [26] 

Ruční aplikace má svá specifické pravidla. Sanační malta, pokud výrobce doporučuje 

použití adhezního můstku, je nanášena ihned po vetření adhezního můstku   

do podkladu, tedy „živé do živého“. Můstek nesmí zaschnout! Malta musí být 

       Parametr 

Správkové malty   
bez statické funkce 

Správková malta   
se statickou funkcí 

 
Třída R1 

 
Třída R2 

 
Třída R3 

 
Třída R4 

Pevnost v tlaku (ČSN EN 12109) ≥ 10 MPa ≥ 15 MPa ≥ 25 MPa ≥ 45 MPa 

Obsah chloridových iontů (ČSN EN 
1015-17 nebo ČSN EN 14629) 

≤ 0,05% ≤ 0,05% ≤ 0,05% ≤ 0,05% 

Soudržnost (ČSN EN 1542) ≥ 0,8 MPa ≥ 0,8 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 2,0 MPa 

Vázané smršťování / rozpínání 
1), 2)

 
soudržnost po zkoušce (ČSN EN 

12617-4) 

Bez 
požadavků 

≥ 0,8 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 2,0 MPa 

Modul pružnosti (ČSN EN 13412 
nebo ČSN EN ISO 6784) 

Bez 
požadavků 

Bez 
požadavků 

≥ 15 GPa ≥ 20 GPa 

Odolnost proti karbonataci                   
(ČSN EN 13295) 

Bez 
požadavků 

Bez 
požadavků 

dk ≤ 
kontrolní 

beton 
(MC(0,45)) 

dk ≤ 
kontrolní 

beton 
(MC(0,45)) 

Tepelná slučitelnost 
1), 2) 

  
Vizuální 
prohlídka 

   
≥ 0,8 MPa 

   
≥ 1,5 MPa 

    
≥ 2,0 MPa Zmrazování a tání soudržnost po 

50 cyklech 

Náporové skrápění soudržnost 
po 30 cyklech 

 
Vizuální 
prohlídka 

    
≥ 0,8 MPa 

    
≥ 1,5 MPa 

   
≥ 2,0 MPa 

Cyklování za sucha soudržnost 
po 30 cyklech 

 
Vizuální 
prohlídka 

    
≥ 0,8 MPa 

   
≥ 1,5 MPa 

   
≥ 2,0 MPa 

(ČSN 13687-1 - 5)         
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vtlačena do podkladu, neboť jen tímto postupem je zajištěna dostatečná přídržnost 

malty k před upravenému betonovému podkladu. Je potřeba upozornit, že jsou 

vyráběny sanační systémy výrobci, kdy aplikace adhezního můstku již není potřebná. 

Nahazování malty na podklad, jako je to u klasických omítek, je nepřípustné!  

3.5.1 Reprofilační malta R1, R2 bez statické funkce v konstrukci 

Jemnou reprofilací rozumíme tloušťku nanesené vrstvy v rozmezí 1 až 5 mm. Malta 

je použita jako finální správková malta po vyrovnání hrubých nerovností maltou   

pro hrubou reprofilaci. Požadavky na jemnou reprofilační maltu jsou rozdílné   

ve srovnání s hrubou reprofilací. Tyto malty jsou zařazeny do třídy R1 a R2, bez 

statické funkce v konstrukci.  

3.5.2 Reprofilační malta R3, R4 se statickou funkcí v konstrukci  

Hrubá reprofilační malta je nanášena v tl. od 5 mm až do 50 mm při ručním nanášení 

na svislé plochy v jednom pracovním kroku nebo dle doporučení výrobce.   

Při nanášení malty torkrétováním je aplikace hmoty na svislý podklad do tl. 70 mm. 

Materiály s nanotechnologiemi je možné nanášet až do tl. 120 mm, pomocí strojního 

zařízení. Správkové malty jsou vyráběny pro dynamické zatížení konstrukce   

a pro zatížení bez dynamických vlivů na konstrukci.  

  

3.6 Výběr sanačních hmot pro experimentální část  

K ověření mechanických vlastností správkových hmot pro experimentální část 

diplomové práce byli vybráni tři výrobci sanačních hmot. Jedná se o firmu BASF,            

MC-Bauchemie a Sika. Pro aplikaci na zkušební tělesa byly vybrány materiály, které 

vzájemně tvoří sanační systém ve složení reprofilační malta R4 se statickou funkcí   

a hydroizolační ochranný nátěr. Uvedené materiály byly podkladem pro ověření 

některých mechanických vlastností sanačních materiálů v laboratorních podmínkách.   

3.7 Seznam výrobců a vybrané sanační systémy:  

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.  

Materiály pro experimentální část: 
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 PCI Nanocret R4 – reprofilační malta R4 

 PCI Barasseal 2K – ochranný nátěr pro kontakt s vodou 

MC – Bauchemie s.r.o. 

Materiály pro experimentální část: 

 MC-RIM PW 20 – reprofilační malta R4  

 MC - APC – ochranný systém pro kontakt s vodou 

Sika CZ, s.r.o.    

Materiály pro experimentální část: 

 Sika MonoTop- 612 – reprofilační malta R4 

 Permacor 136 TW – ochranný nátěr pro kontakt s vodou 

3.7.1 PCI Nanocret R4  (BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.) 

Správková malta PCI Nanocret R4 je jednosložková hmota, vysokopevnostní směs 

s minimálním smrštěním. Malta obsahuje portlandský cement, tříděný písek   

a speciálně vybraná polymérní vlákna. Příměsi nové nanotechnologie ovlivňují 

nebezpečné riziko ke sklonu a tvorbě trhlin. Malta PCI Nanocret R4 má velmi dobrou 

odolnost vůči karbonataci, přičemž má nízkou propustnost vody a chloridů dále   

do konstrukce. Po smíchání s vodou vytváří trixotropní maltu, kterou je možno 

nanášet ručně pomocí hladítka a/nebo strojním nástřikem. PCI Nanocret R4 má 

vysoké počáteční a konečné pevnosti. Malta se používá pro konstrukční opravy 

betonových a železobetonových konstrukcí (sloupy, pilíře, nosníky, mosty, nádrže, 

chladící věže, ČOV, komíny apod.).  

 

Obr.1 PCI Nanocret R4 [40] 
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3.7.2 MC–RIM PW 20 (MC-Bauchemie, s.r.o.) 

Malta MC-RIM PW 20 je svým složením cementem pojený systém náhrady betonu 

s označením R4 pro sanace konstrukcí v kontaktu s pitnou vodou. Hmotu aplikujeme 

na svislé, vodorovné a stropní plochy. Malta je vodonepropustná, odolná vůči 

chloridům, zpracovatelná ručně a/nebo strojním nástřikem. Doporučené použití 

materiálu MC-RIM PW20 je pro nádrže na pitnou vodu a betonové díly v oblasti 

ochrany pitné vody. 

3.7.3 Sika MonoTop–612 (Sika CZ, s.r.o.) 

Sika Mono TOP 612 je správková malta na bázi hydraulického cementu PCC, která 

je zušlechtěná umělými hmotami, přičemž je zesílena vlákny. Maltu je možné 

nanášet stříkáním za mokra, ale taktéž i ruční aplikací na konstrukci. Sika Mono Top 

612 má velmi dobrou přídržnost na stropech a vertikálních částech konstrukce. 

Hmota má chemickou odolnost vůči sulfátům a zároveň nepůsobí korozivně   

na výztuž. Materiál má dobré mechanické vlastnosti. Použití na betonové   

a dynamicky zatížené konstrukce.  

 

 

Obr.2 Sika MonoTop-612 [39] 

 

 

3.8 Povrchová úprava konstrukce – ochranný nátěr 

Nátěr je odborně nazýván ochrannou povrchovou úpravou konstrukce v sanačním 

systému, neboť je poslední vrstvou v systému. Nátěr zabraňuje pronikání agresivních 
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médií (CO2, SO2, SO3 apod.) směrem do podkladu, jak ze vzduchu, tak i obsažené   

v agresivních vodách, čímž zaručí prodloužení životnosti konstrukce. Norma ČSN EN 

1504-2 upravuje požadavky na systémy povrchové ochrany. Tloušťka nátěru   

dle evropské normy je min. 0,1 mm až 5 mm. Pokud je nátěr v tloušťce nad 5 mm 

používáme v technické terminologii název „stěrka“. Pojivem v nátěrech bývají 

zpravidla použity organické polymery s cementem, přičemž plnivem je cement. Další 

možností plniva je použití hydraulického cementu modifikovaného polymerovou 

disperzí. Nátěry jsou taktéž vyráběny na bázi akrylátů, epoxidů, silikonů (silanů   

a siloxanů). [24] 

 

Výběr některých požadavků na vlastnosti ochranných nátěrů [5] 

 Propustnost pro vodní páru a CO2 - paropropustnost 

 Parotěsnost - zabraňují průniku vodní páry konstrukcí 

 Soudržnost s podkladem 

 Překlenutí trhlin v podkladu 

 Vodotěsnost 

 Odolnost v otěru 

 Chemická odolnost a odolnost vůči silnému chemickému napadení 

Tenkovrstvé nátěry 

Nátěr aplikujeme v tloušťkách od 0,1 mm do 0,2 mm. Většinou nátěr provádíme   

ve dvou až třech vrstvách a jedna z vrstev nátěru je penetrace. Nátěr může být 

probarvený nebo bezbarvý. Tenkovrstvý ochranný nátěr zabraňuje průniku 

agresivních médií v kapalném i plynném skupenství, přičemž zajišťuje chemickou 

odolnost konstrukce. Nátěr může být buď paropropustný a/nebo nepropustný   

pro vodní páru (parotěsný), který je nepropustný pro vodu. Nátěry musí odpovídat 

funkčním požadavkům stanovených na ochranu konstrukce normou.  

 

 

Vícevrstvé nátěry 

Vícevrstvý nátěry jsou realizovány v tloušťkách od 0,2 mm až do 5,0 mm. Větší 

tloušťka nátěru zaručuje delší životnost ochrany konstrukce před možností jejího 
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mechanického poškození. Vícevrstvé nátěry překlenují trhliny. Fyzikálně chemické 

vlastnosti vícevrstvých nátěrů jsou stejné nebo podobné, jako u nátěru 

tenkovrstvých. 

Impregnační nátěry 

Impregnační nátěry vnikají do betonového podkladu, který zpevní a sníží jeho 

povrchovou pórovitost. Jedná se o nízkoviskozní látky, které velmi dobře vnikají   

do podkladu. Póry jsou po aplikaci impregnačního nátěru plně zaplněny.  

Hydrofobní nátěry 

Hydrofobní nátěry jsou paropropustné. Zabraňují průniku vody do konstrukce, včetně 

chemikálií obsažených ve vodě. Póry cementového kamene nejsou zaplněny 

nátěrem, ale jen potaženy. Hydrofobní nátěry jsou většinou bezbarvé a většinou 

nedochází k viditelné změně barvy betonového povrchu. 

Krystalizační nátěry  

Krystalizační nátěry působí na chemické bázi, které se aktivují při styku konstrukce 

s vodou nebo vlhkostí a vytvářejí krystalky vyplňující póry v betonu. Krystalizace 

betonového podkladu trvá po dobu výskytu vody a vlhkosti v konstrukci. Pokud dojde 

k vlhkostní změně v konstrukci, krystalky se v pórech zmenší. Opětovně reagují 

zvětšením krystalků při zvýšené vlhkosti v podkladu. [5] 

3.8.1 Použití ochranného nátěru v experimentální části 

1. varianta aplikace nátěru na referenčních plochách 

 Ochranný nátěr byl nanášen na maltu se statickou funkcí s označením R4   

po 7 dnech od její aplikace na referenčních plochách zkušebních trámců   

dle doporučení jednotlivých výrobců v technických listech.  
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2. varianta aplikace nátěru na referenčních plochách 

 Ochranný nátěr byl použit jako jediná uzavírající vrstva na očištěných a prachu 

zbavených referenčních plochách pomocí vysokotlakého vodního paprsku, 

bez vyrovnání sanační maltou do roviny. 

Požadovaná hodnota soudržnosti s podkladem dle ČSN EN 1504-2 pro nátěry,   

je min. 0,8 MPa. Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou bylo odzkoušeno   

po 3, 7, 14, 28 a 180 dnech od nanesení materiálu na referenční plochy betonových 

trámců. Jednotlivé nátěry byly aplikovány ručně, štětcem nebo ocelovým hladítkem. 

3.8.2 PCI Barraseal 2K  (BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.) 

PCI Barraseal 2K je nový název původního materiálu s názvem Masterseal 550. 

Nátěr je dvousložkový, pružný, neboť je schopen překlenout trhliny v podkladu.     

Je vyroben na bázi speciálních syntetických pryskyřic, vybraných cementů   

a křemičitých písků speciální zrnitosti. Barva nátěru je mléčně bílá. Vlastnosti nátěru   

se vyznačují vodotěsností a pružností. Použití nátěru proti negativnímu,  

ale i pozitivnímu tlaku vody, dochází ke zpomalení karbonatace betonu a dále   

je nátěr odolný vůči CO2. Další výhodou je vynikající přilnavost k betonu   

a k přírodním a umělým kamenům, oceli, mědi apod. PCI Barraseal 2K   

je paropropustný, tixotropní nátěr s použitím na vertikální části konstrukce. Použití 

pro úpravny vody, rezervoáry na pitnou vodu, nádrže na vodu, vnější a vnitřní stěny 

nových a starých budov. Aplikace nátěru je možná nástřikem nebo ručně. 

 

 

Obr. 3 PCI Barraseal 2K [38] 
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3.8.3 MC–APC (MC–Bauchemie, s.r.o.) 

Nátěr MC-APC je systém, který byl vyvinut pro konstrukce, které jsou 

z dlouhodobého hlediska stále zatěžované vodou. Nátěr je paropropustný, 

vodonepropustný (1,5 bar pozitivního i negativního tlaku), překlenuje trhlinky   

i při – 20°C. Je odolný vůči sulfátům, karbonataci a alkáliím. Nátěr je možné 

zpracovávat ručně nebo pomocí mokrého torkretu. Systém se skládá ze tří 

systémových složek MC-APC BaseCoat, MC-APC TopCoat a MC-APC Liquid. 

Použití MC-APC je doporučováno pro betonové konstrukce zatěžované vodou   

a ohrožených vznikem trhlin, jako jsou nádrže na dešťovou vodu, zásobníky   

na postřikovou vodu, bazény chladící věže. Použití je vhodné na vodorovné, stropní   

i svislé plochy. 

3.8.4 Sika Permacor 136 TW (Sika CZ, s.r.o) 

Sika Permacor 136 TW je 2 složkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice se 100% 

obsahem pevných látek pro oblasti zásobování pitnou vodou. K důležitým 

vlastnostem nátěru patří hospodárná aplikace v jedné vrstvě, velmi dobrá přilnavost   

k oceli, hliníku a minerálním látkám. Nátěr je vhodný pro nádrže na pitnou vodu, 

potraviny, chemikálie, čistící a dezinfekční prostředky. Důležitou výhodou tohoto 

materiálu je možnost kontroly pórů u nátěru. Výrobce uvádí, že není potřeba 

nákladných dodatečných úprav před prvním nátěrem. Barva nátěru je vyráběna 

v barvě modré, béžové a červenohnědé. Aplikace hmoty na podklad je doporučován 

stříkáním Airless a/nebo ručně. 

 

Obr. 4. Sika Permacor 136 TW [41] 
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3.9  Zkušební metody použité v experimentální části  

K ověření mechanických vlastností jednotlivých malt v laboratorních podmínkách, 

byly použity níže uvedené zkušební metody:    

 Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou (ČSN EN 1542) 

 Zkušební tělesa 6 ks betonových trámců - 150 x 150 x 600 mm 

 Pevnost tahu ohybem zkušebních těles  (ČSN 12390-5) 

 Zkušební tělesa 40 x 40 x 160 mm v množství 15 ks  

 Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt (ČSN EN 12190) 

 Zkušební tělesa 40 x 40 x 160 mm 

 Pevnost v tlaku zkušebních těles (ČSN EN 12390-3) 

 Zkušební tělesa krychle 150 x 150 mm v množství 3 ks 

3.9.1 Odtrhová zkouška ČSN EN 1542 

Odtrhovou zkouškou se stanovuje pevnost betonu v tahu nebo přídržnosti 

povrchových vrstev spojených s betonovým podkladem. Zkouška byla prováděna   

na jednotlivých zkušebních tělesech označených T1 až T6 a jejich referenčních 

plochách o rozměrech 150 x 150 x 600 mm postupně dle označení jednotlivých 

výrobců, tak jak byly na trámce nanášeny jednotlivé materiály. Bylo stanoveno,   

že zkoušky budou probíhat po 3, 7 a 28 dnech od aplikace malty třídy R4 na trámce. 

Ověření mechanických vlastností malt vystaveným dlouhodobému vodnímu 

prostředí, bylo stanoveno odtrhovou zkouškou s betonovým podkladem po 180 

dnech od vytvoření zkušebních těles. Trámce byly po celou dobu uloženy ve vodním 

prostředí. Odtrhové zkoušky ochranných nátěrů byly prováděny ve stejných 

navržených dnech jako u opravných malt po jejich nanesení na trámce, tedy po 3, 7, 

14, 28 a 180 dnech. Malty vyzrávaly na trámcích 7 dní, pak následovala aplikace 

ochranného nátěru. Trámce bez použití reprofilační malty R4 byly natírány ve stejnou 

dobu, jako výše uvedená zkušební tělesa. 

 

Popis zkoušky: 

Na zkušební místo byl nalepen ocelový terč o průměru 50 ± 0,5 mm Zařízení pro 

odtrhovou zkoušku musí splňovat požadavky EN 24624, to znamená,   
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že má dostatečnou tahovou sílu pro tahové porušení zkušebního tělesa s přesností   

± 2 %. Pro každou odtrhovou zkoušku na zkušebních tělesech byly použity 3 ks 

ocelových terčů. Na povrch každého očištěného a odmaštěného terče byla nanesena 

tenká vrstva tixotropního lepidla, která byla přilepena na zkušební těleso. Terče musí 

být přilepeny celou svou plochou. Lepidlo necháme vytvrdnout 24 hodin. Kolem 

každého nalepeného terče se místo prořeže úhlovou bruskou nebo jádrovou 

korunkou. Velikost místa musí odpovídat průměru terče. Po vytvrzení lepidla   

se k terčům připevní postupně odtrhový přístroj COMTEST OP4, který umožňuje 

plynulé zvyšování tahové síly rychlostí 0,05 ± 0,01 MPa/s až do meze porušení. 

Hodnota přídržnosti se vyjadřuje s přesností na 0,1 MPa. Nehodnotí se ty výsledky,   

u kterých došlo k porušení v lepidle od terče nebo podkladního betonu, hodnota  

se pak nezapočítává. [35] 

Výpočet: 

fh  = 4Fh / πD 

fh   je soudržnost v MPa 

Fh          síla při porušení v N 

D        střední průměr plochy porušení zkušebního tělesa v mm 

Průměrná hodnota se stanovuje minimálně ze tří zkušebních výsledků. 
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3.9.2 Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles ČSN EN 12390-5 

 

Popis zkoušky: 

 

Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles o rozměrech 40 x 40 x 160 mm 

se zkouší ze ztvrdlé malty. Hranolovitá zkušební tělesa jsou vystavena ohybovému 

momentu od zatížení přenášeného prostřednictvím horního zatěžovacího válečku   

a spodních podpěrných válečků kloubově připojených k příčnému závěsu. Rozpětí 

mezi podporami (opěrnými válečky) musí být rovno 3d. Zkušebním zařízením  

je zkušební lis, který vyhovuje EN 12390-4. Úprava zkušebních těles je prováděna  

pouze pokud jsou povrchy nerovné. Úprava se provádí broušením, přičemž odchylky 

úhlů jsou opraveny broušením a/nebo ořezáním. Trámečky se do lisu usazují 

centricky, tzn. podélnou osou kolmo k podélným osám horního a spodních válečků. 

Směr zatěžování musí být kolmý na směr ukládání malty zkušebního hranolu. 

Všechny zatěžovací a podpěrné válečky musí rovnoměrně dosedat na zkušební 

těleso. Rychlost zatěžování je konstantní od 0,04 MPa/s do 0,06 MPa/s (N/mm2). 

Zatížení je plynulé bez nárazu a nepřetržitě se zvyšuje stanovenou konstantní 

rychlostí ± 1 % až do porušení tělesa. Zkušební tělesa byla na uvedenou zkoušku 

odzkoušena po 3, 7, 14, 28 a 180 dnech. Hranoly byly uloženy ve vlhkostní nádrži   

po dobu 28 dní. Poslední trámečky byly uloženy ve vodním prostředí s teplotou   

20 až 24°C°C. [31] 

Výpočet: 

2

21..2

..3

dd

lF
f cf   

kde: 

fcf je pevnost v tahu ohybem [MPa], 

F je maximální zatížení [N], 

l je vzdálenost mezi podpěrnými válečky [mm] 

d1 a d2  jsou rozměry příčného řezu [mm] 

Výsledky pevnosti v tahu ohybem se zaokrouhlí na 0,1 MPa. 
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Obr. Uspořádání zatěžování zkušebního tělesa tříbodový ohyb 

 

Legenda: 

1) zatěžovací válečky (otočné a výkyvné) 

2) podpěrný váleček  

3) podpěrný váleček (otočný a výkyvný) 

3.9.3 Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt ČSN EN 12190 

Uvedenou normou je stanoven zkušební postup pro zjištění pevnosti malt a betonu 

pro ochranu a opravy betonových konstrukcí. Metoda zkoušky popisuje stanovení 

pevnosti v tlaku vzorku správkových malt se statickým účinkem a/nebo bez 

statického účinku, které jsou na bázi PC, PCC nebo HC (hydraulické malty a betony) 

dle ČSN EN 1504-1. 

Hranoly rozměru 40 x 40 x 160 mm, které byly použity na zkoušku pevnost v tahu   

za ohybu, byly použity na výše uvedenou zkoušku. Zkouška probíhala na zkušebním 

stroji pro pevnost v tlaku. Zkoušky probíhaly po 3, 7, 14, 28 a 180 dnech. [28] 
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Výpočet: 

c

c
A

F
f 

 

kde:  

fc je pevnost v tlaku [MPa; N/mm2], 

F je maximální zatížení při porušení [N], 

Ac je průřezová plocha zkušebního tělesa, na kterou působí zatížení v tlaku 

[mm2] 

Výsledná hodnota pevnosti v tlaku se zaokrouhlí na nejbližších 0,5 MPa [N/mm2]. 

3.9.4 Pevnost betonu v tlaku zkušebních těles 

Tři zkušební tělesa ve tvaru krychle o rozměrech 150 x 150 mm byly zatěžovány   

až do stavu porušení na zkušebním lisu, aby byla zjištěna jejich pevnost v tlaku   

po dlouhodobém uložení ve vodním prostředí v délce 180 dní. Krychle byly vytvořeny 

ze stejného  referenčního betonu o pevnosti C 30/37 jako 6 ks betonových trámců.  

 

Popis zkoušky: 

Plochy tělesa se očistí na hladký povrch na straně, kde budou dotykové plochy 

tlačených desek lisu. Krychle se osadí mezi desky tak, aby byl směr zatěžování 

kolmý na směr plnění. Nastaví se konstantní rychlost zatěžování   

od 0,2 MPa/s – jinými slovy 0,2 N.mm2/s, zatížení probíhá plynule bez nárazu. [30] 

Výpočet:  

fc= F/Ac  [N/mm2] 

 

kde: 

fc pevnost v tlaku [N/mm2] 

F maximalni zatiženi při porušeni [N] 

Ac zatěžovana plocha zkušebniho tělesa [mm2] 

Pevnost v tlaku se zaokrouhli na nejbližší 0,1 N/mm2. 
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4 Experimentální část 

 

Tématem této diplomové práce je „Ověření vlastností vybraných sanačních materiálů 

v kontaktu s pitnou vodou“. Sanační materiály jsou specifické hmoty, které musí 

splňovat jasně dané mechanické a fyzikální vlastnosti dané evropskou normou   

ČSN EN 1504, aby mohly být použity na opravy železobetonových konstrukcí.   

To znamená, že musí být zajištěna komptabilita s původní železobetonovou 

konstrukcí, aby byla dodržena výše uvedená norma, která jasně specifikuje výrobky 

a systémy pro ochranu betonových konstrukcí. Práce je orientována na sanace 

železobetonových konstrukcí vodojemů ať nadzemních a /nebo podzemních, které 

jsou v kontaktu s vodou. Sanace nádrží vodojemů a jejich konstrukcí se týká 

železobetonových stěn, podlah, stropů, sloupů s hřibovými hlavicemi nebo bez 

hlavic, s náběhy nebo bez náběhů. Požadované vlastnosti normou jsou nezbytné  

pro správnou funkci sanačního systému s železobetonovým podkladem degradované 

konstrukce, která je ve styku s pitnou vodou.  

Experimentální část je zaměřena na ověření mechanických vlastností správkových 

systémů mezi než patří soudržnost sanačních hmot k očištěnému betonovému 

podkladu, pevnost tahu za ohybu a pevnost v tlaku použitých opravných malt.   

Pro testování mechanických vlastností byly vybrány tři sanační systémy, které 

obsahovaly opravnou maltu na cementové bázi se statickou funkcí s označením R4   

a ochranný nátěr. Správkové malty jsou používány pro náhradu degradovaného 

betonu, který správným očištěním konstrukce odpadne, s obnovením statické funkce 

konstrukce. Reprofilační malty dle ČSN EN 1504 – část 3 mají jasně vymezeny 

mechanické, fyzikální a chemické požadavky na funkční vlastnosti, které musí 

splňovat pro aplikaci na železobetonovou konstrukci. Posledním materiálem 

v systému byl ochranný nátěr, který jak už z názvu vyplývá, uzavírá povrchovou 

vrstvu betonové konstrukce. Norma ČSN EN 1504–2 shrnuje funkční vlastnosti pro 

všechna určená použití podle zásad a metod určených v ČSN EN 1504–9.  

Experiment byl založen na srovnání „klasického“ sanačního systému (ve skladbě 

reprofilační vrstva a ukončující ochranný nátěr) a sanace bez náhrady odstraněné 

vrstvy betonu. Druhá varianta je použitelná pouze za dodržení určitých podmínek. 

Jedná se o pevný podklad s dostatečnou krycí vrstvou výztuže včetně stejnoměrně 
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otrýskaného povrchu betonové konstrukce, přičemž odchylky od roviny musí být 

nevýrazné. Pouze v těchto výše uvedených případech, je relevantní možnost použití 

sanace betonového podkladu pouze nátěrovým ochranným systémem. S takto 

řešenou sanací konstrukce musí souhlasit především investor, protože v důsledku 

členitějšího povrchu se zvyšuje spotřeba nátěrové hmoty. Pozitivním důvodem 

sanace bez náhrady odstraněné degradované vrstvy betonu byl předpoklad možné 

finanční úspory jednoho pracovního kroku v systému oprav. To by mělo za následek 

snížení finanční nákladovosti pro investory při sanacích konstrukcí vodojemů. 

Nezanedbatelnou položkou by bylo taktéž zkrácení harmonogramu oprav betonové 

konstrukce včetně nefunkčnosti opravované konstrukce. [27] 

4.1 Zkušební tělesa 

Před zahájením experimentálních zkoušek bylo vytvořeno 6 betonových zkušebních 

těles, trámců o rozměrech 150 x 150 x 600 mm, s označením T1; T2; T3; T4; T5; T6. 

Trámce byly zhotoveny z referenčního betonu pevnosti C 30/37 MPa   

dle ČSN EN 206. Zkušební tělesa byla uložena ve vodní lázni po dobu 55 dní. [22] 

 

Úprava zkušebních těles: 

Pro simulaci očištěné betonové konstrukce v laboratorních podmínkách, která   

je připravena pro sanační zásah, bylo všech šest trámců otryskáno vysokotlakým 

vodním paprskem pomocí vysokotlakého vodního zařízení firmy Falch Profi 

s pracovním tlakem až 2500 bar. Referenční plochy jednotlivých trámců byly 

označených písmeny A, B, C, D. Tlak vodního paprsku měl tlak 1700 až 2300 bar 

(230 MPa), bez započítání provozních ztrát. Dvě sousedící strany A, B byly 

otryskány do hloubky cca 8 mm, přičemž v podkladu již byla  obnažena zrna 

kameniva. Těmto referenčním plochám bylo přiřazeno označení tzv. „na hrubo“  

(ozn. „H“). Zbylé dvě strany C; D byly upraveny otryskáním vysokotlakým vodním 

paprskem do otevřené betonové struktury maximálně do hloubky 0 - 3 mm, 

s označením tzv. „na jemno“ (ozn. „J“). Srovnáním dvou variant přípravy referenčních 

ploch trámců pro sanační zásah v laboratorních podmínkách bylo sledováno, jak   

se mění naměřené hodnoty soudržnosti s očištěným betonovým podkladem 
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označeným „H“ (hrubý) nebo označeným „J“ (jemný), v závislosti na hloubce a kvalitě 

otrýskáného podkladu a jednotlivými sanačními hmotami.  

 

4.2 Zvolený postup při aplikacích hmot na jednotlivě označené 

referenční plochy betonových trámců 

Trámce s označením T1 až T6, které byly vyrobeny jako zkušební tělesa 

s referenčními plochami pro aplikaci jednotlivých materiálů, byly rozděleny podle níže 

uvedeného klíče. 

Na každý trámec T1; T2; T3 byla nanesena opravná malta s označením R4   

se statickou funkcí od firem BASF (trámec T1), MC-Bauchemie (trámec T2) a Sika 

CZ (trámec T3), a to na všechny čtyři strany (tj. 2 x jemná strana („J“) a 2 x hrubá 

strana („H“). Po 7 dnech od aplikace malt byl na 2 strany „J“ a „H“ aplikován 

ochranný nátěr od výše uvedených výrobců. 

Na trámce T4 (BASF); T5 (MC-Bauchemie) a T6 (Sika) byl nanesen pouze ochranný 

nátěr, a to na všechny 4 strany „J“ a „H“. Hmoty byly aplikovány v prostředí 

laboratoře stavebních hmot, kde teplota vnitřního prostředí byla 21°C. Teplota 

vodního prostředí byla 20 až 24°C. 

4.2.1 Aplikace hmot od firmy BASF  

 Reprofilační malta PCI Nanocret R4 + ochranný nátěr ° 

PCI Barraseal 2K – trámec T1 

 

Příprava směsi PCI Nanocret R4: 

Množství materiálu PCI Nanocret R4 potřebného pro odzkoušení bylo zjištěno   

na základě technického listu výrobce, vydatnosti materiálu na m2 a mm tloušťky 

vrstvy. Materiál byl navážen z originálního nepoškozeného balení o celkové   

hmotnosti 25 kg.  

Navážené množství 12,5 kg bylo smícháno s 2,1 l pitné vody. Malta byla míchána 

pomocí pomaluběžné elektrické vrtačky se spirálovým nástavcem po dobu 3 minut   

a to tak, aby byla zajištěna plastická konzistence malty bez nerozmíchaných hrudek 
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suché směsi. Po namíchání směsi bylo nutné nechat odstát hmotu na 2 – 3 minuty,   

a pak opět promíchat na požadovanou konzistenci. Namíchané množství materiálu 

PCI Nanocret R4 bylo rozděleno na část pro aplikaci malty na zkušební tělesa a další 

část pro vyhotovení trámečků 40 x 40 x 160 mm pro zkoušku pevnosti v tlaku   

a pevnosti v tahu za ohybu.  

 

Postup při aplikaci PCI Nanocret R4 na trámec T1: 

Otrýskaný betonový trámec byl den před aplikací vytažen z nádrže s vodou, kde byl 

zcela ponořený a následně umístěn do vlhkostní nádrže. K vytažení trámce 

z vlhkostní nádrže došlo těsně před namícháním opravné malty. Povrch trámce byl 

matně vlhký a na místech, kde byl povrch zaschlý, bylo provedeno zvlhčení vodou 

pomocí ručního rozprašovače. S ohledem na aplikaci malty na trámec ve svislé 

poloze, bylo nutné trámec zajistit proti posunu. Zajištění tělesa bylo vyřešeno pomocí 

navrtání čelních stran trámce, do níž byl umístěn ocelový trn na straně jedné   

a ocelové oko na straně druhé. Trn byl poté ukotven do pouzdra v podlaze. Po této 

úpravě byla snadnější manipulace s tělesy. Jednotlivé strany byly označeny,   

aby nedošlo k jejich záměně, po vyspravení povrchů sanační maltou. Boční plochy 

trámce byly označeny A, B, C, D.  

Po namíchání malty R4 dle technického listu výrobce byla malta aplikována   

na připravené zkušební těleso s referenčními plochami. Malta byla nanášena 

ocelovým hladítkem, a to tak, aby byla hmota dostatečně vtlačena a zapracována   

do podkladu. Takto byly sanovány všechny čtyři strany najednou. Hrany zůstaly ostré 

a nebyly seříznuty. Nanesený materiál byl aplikován v tloušťce 5 mm. Ošetřený 

trámec byl umístěn do vlhkostní nádrže s teplotou 20 až 24°C a vzdušnou vlhkostí 

80%. 

 

 Ochranný nátěr PCI Barrasseal 2K – trámec T4 

Příprava směsi Barraseal 2K: 

Směs byla navážena podle hmotnostních poměrů, které doporučuje výrobce 

v technickém listu. Tekutá složka A (kanystr 10 kg) o hmotnosti 2 kg a prášková 

složka B (pytel 25 kg), o hmotnosti 5,2 kg. Složka A se odlila do míchací nádoby   
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a pomalu se přidávala prášková složka B. Směs byla míchána míchadlem pomocí 

pomaluběžné vrtačky (max. 400 ot./min) až byla směs konzistentní bez hrudek. 

 

Postup při aplikaci Barraseal 2K: 

Trámec T1: 

Aplikace nátěru byla provedena na trámec T1, který byl po dobu 7 dnů uložen   

ve vlhkostní nádrži. Materiál byl nanášen zednickou lžící nebo hladítkem na dvě 

strany A ozn. strany „H“ a D ozn. strany „J“. Ochranný nátěr byl nanášen ve dvou 

vrstvách v jednom dni, vzhledem k teplotě vzduchu 24°C v laboratoři, kdy docházelo 

k rychlému zatvrdnutí první vrstvy nátěru. První vrstva zatvrdla do cca 25 minut   

a nátěr byl nanesen v tloušťce do 1,5 mm na jeden pracovní krok. Druhá vrstva byla 

nanesena ve stejné tloušťce, a to do 1,5 mm. 

Trámec T4: 

Nátěr byl aplikován přímo na otrýskaný podklad, který nebyl vyrovnán reprofilační 

maltou PCI Nanocret R4. Nátěr byl nanášen zednickou lžící nebo ocelovým 

hladítkem, přičemž byl kladen důraz na vtlačení nátěru mezi obnažená zrna 

kameniva na hrubším otrýskaném podkladu a následně zednickou lžící byl v další 

vrstvě podklad srovnán do roviny. Ruční aplikace tímto způsobem vyžaduje značnou 

zručnost vzhledem k tomu, že hmota při aplikaci vlivem vnitřní teploty rychle tuhla   

a lepila se na zednickou lžíci. Nanášení nátěru pomocí strojního stříkání by bylo 

efektivnější. Nátěr byl aplikován na všechny čtyři strany (A, B, C, D). 

4.2.2 Aplikace hmot firmy MC – Bauchemie, s.r.o. 

 Reprofilační malta MC-RIM PW 20 + ochranný systém MC- APC  

 

Příprava směsi MC-RIM PW 20: 

Suchý prášek byl odvážen o hmotnosti 8 kg MC-RIM PW 20 a smíchán s vodou   

1,28 l, dle technického listu výrobce. Směs byla zamíchána pomocí nízkootáčkových 

míchacích agregátů až do vytvoření homogenní směsi. Doba míchání byla 5 minut. 

Namíchané množství materiálu MC-RIM PW 20 umožnilo aplikaci malty na zkušební 
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tělesa a vyrobení trámečků 40 x 40 x 160 mm pro zkoušku pevnosti v tahu za ohybu 

a pevnosti v tlaku.  

 

Postup při aplikaci MC-RIM PW 20 na trámec T2: 

Trámec T2  byl den před aplikací vytažen z nádrže s vodou, kde byl zcela ponořený 

a následně umístěn ve vlhkém prostředí. Namíchaná malta MC-RIM PW 20 byla 

nanášena na betonový trámec. Ukotvení zkušebního tělesa bylo stejné jako u trámce 

T1. Před samotnou aplikací malty byl povrch zkušebního tělesa na suchých místech 

navlhčen. Malta byla nanášena ocelovým hladítkem a to tak, aby hmota byla 

dostatečně zapracována a vtlačena do podkladu. Takto byly sanovány všechny čtyři 

strany zkušebního tělesa. Hrany zůstaly ostré. Nanesený materiál byl aplikován   

v tloušťce 5 mm. Trámec byl po zavadnutí malty umístěn do vlhkostní nádrže. 

 

 Ochranný systém MC-APC – trámec T5 

Příprava směsi MC-APC: 

Primer (penetrace) byl namíchán podle technického listu výrobce na základě 

hmotnostních poměrů. Odvážené množství suché maltové směsi o hmotnosti 1 kg 

MC-APC BaseCoat (pytel 12,5 kg): hmotnostnímu 1 kg tekuté složky MC-APC Liquid 

(12,5 kg vědro) : hmotnostnímu 1 kg pitné vody. 

Suchá maltová směs byla nasypána do nádoby s vodou a 1 minutu byla 

promíchávána pomaluběžnou vrtačkou. MC-APC Liquid se za stálého míchání 

přidávala do směsi a dále se vše opět promíchalo 1 minutu.  

První nátěr:  

MC-APC TopCoat  byl namíchán dle hmotnostního poměru, a to v poměru 1 kg   

MC-APC Liquid: 2 kg MC-APC Top Coat. Tekutá složka MC-APC Liquid se nalila   

do nádoby, do níž se přisypala suchá složka MC-APC TopCoat. Směs se promíchala 

pomaluběžnou vrtačkou s míchadlem až do dosažení plastické směsi. Doba míchání 

byla minimálně 3 minuty. Ruční míchání výrobce nepřipouští. 
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Druhý nátěr:  

Nátěr byl namíchán příští den z důvodu doporučené technologické přestávky 

v poměru 0,5 kg MC-APC Liquid : 1 kg MC-APC TopCoat se stejným technologickým 

postupem jako u prvního nátěru. 

 

Postup při aplikaci MC-APC: 

Trámec T2: 

Na trámec, na kterém byla před 7 dny nanesena malta MC-RIM PW 20, byl jako 

základní nátěr aplikován primer pomocí štětky na dvě strany s označením B „H“ a C 

„J“ v tloušťce min. 1 mm v jedné vrstvě. Vzhledem k teplotě vzduchu v laboratoři 

25°C, byl primer po 6 hodinách zaschlý, a tudíž byla nanášena první vrstva nátěru 

TopCoat. Nátěr byl aplikován ocelovým hladítkem v  jedné vrstvě v doporučené 

tloušťce výrobcem 2 mm. První vrstva zasýchala po dobu cca 20 hodin, ale nebyla 

dokonale zaschlá ani při výše uvedené teplotě vzduchu v laboratoři. Dle technického 

listu doba zpracovatelnosti nátěru při teplotě + 20°C je cca 30 minut a při teplotě   

+ 30°C je cca 20 minut, přičemž technologická přestávka mezi prvním a druhým 

nátěrem má být 1 hodinu.  Druhý nátěr byl tedy aplikován až druhý den, a to na první 

vrstvu, v tloušťce max. 4 mm na jeden pracovní krok. Trámec byl poté umístěn   

do vlhkostní nádrže. 

Trámec T5: 

Na trámec T5 byl nanášen nátěr, ocelovým hladítkem na všechny čtyři strany (A, B, 

C, D). Aplikace nátěru byla velmi snadná a nátěr byl poměrně plastický, což   

ve výsledku znamenalo poměrně snadné obalení a vyrovnání otevřených hrubých   

i jemných podkladních vrstev. Nátěr v průběhu aplikace nezasýchal. Trámec byl pak 

uložen do vlhkostní nádrže. 

4.2.3 Aplikace hmot od firmy SIKA CZ, s.r.o.  

 Reprofilační malta Sika MonoTop-612 + ochranný nátěr   

Sika Permacor 136 TW – trámec T3 
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Příprava směsi Sika MonoTop-612: 

Namíchání malty Sika MonoTop–612 bylo provedeno dle technického listu výrobce 

na základě mísícího poměru. To znamená, že 12,5 kg suchého prášku pytlovaného 

materiálu bylo smícháno s vodou o objemu 1, 8 l. Do nádoby s odměřenou vodou 

byla přidána postupně suchá odvážená složka materiálu. Malta byla namíchána 

pomocí nízkootáčkového elektrického míchadla (max. 500 ot./min) po dobu 3 minut. 

Hmota musí mít po namíchání plastickou konzistenci. Namíchané množství materiálu 

Sika MonoTop-612 bylo dostatečné, jak pro aplikaci malty na zkušební tělesa,   

tak i pro vyhotovení trámečků 40 x 40 x 160 mm pro zkoušku pevnosti v tlaku   

a pevnosti v tahu za ohybu.  

 

Postup při aplikaci Sika MonoTop-612 na trámec T3: 

Trámec T3 byl den před aplikací vytažen z nádrže s vodou, kde byl zcela ponořený   

a umístěný do druhého dne ve vlhkostní nádrži. Po namíchání malty třídy R4           

Sika MonoTop–612 dle doporučení výrobcem, byla malta aplikována na otrýskané 

referenční plochy betonového trámce. Boční plochy trámce byly označeny strany A, 

B, C, D. Před samotnou aplikací malty byl povrch zkušebního tělesa navlhčen. Malta 

byla nanášena ocelovým hladítkem a to tak, aby hmota byla dostatečně zapracována 

a vtlačena do podkladu. Takto byly sanovány všechny čtyři strany zkušebního tělesa. 

v jednom dni. Hrany zůstaly ostré. Nanesený materiál byl aplikován v tloušťce 5 mm. 

Takto ošetřený trámec byl uložen do vlhkostní nádrže.  

 

 Ochranný nátěr Sika Permacor 136 TW – trámec T6 

Příprava směsi Sika Permacor 136 TW: 

Nátěr Sika Permacor 136 TW v barvě červenohnědé je dvousložkový epoxidový 

nátěr.  

První nátěr: 

Složka A (vědro 13 kg) byla hmotnostním poměrem odvážena na 0,500 kg a složka 

B (vědro 6,5 kg) hmotnostně na 0,150 kg. Složky byly smíchány v uvedeném poměru 

elektrickým míchadlem při nízké rychlosti. Hmota byla dále míchána rychlostí   
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300 ot./min. 3 minuty pro intenzívnější promíchání, až vznikla homogenní směs. 

Tvrdnutí první vrstvy při + 20°C trvalo cca 14 hodin. 

Druhý nátěr: 

Druhý nátěr byl aplikován po 24 hodinách od aplikace prvního nátěru. Poměr 

míchání složek byl stejný jako u prvního nátěru. 

 

Postup při aplikaci hmoty Sika Permacor 136 TW: 

Trámec T3 

Nátěr byl aplikován na vybrané referenční plochy trámce, na stranu B („H“) a C („J“), 

kde před 7 dny byl podklad srovnán sanační maltou Sika MonoTop-612. První   

a druhý nátěr byl aplikován štětcem a byl dokonale zapracován do betonového 

podkladu. S materiálem se velmi dobře pracovalo, přilnavost při aplikaci byla velmi 

dobrá. Betonový podklad po prvním nátěru nesmí vykazovat nezatřené póry,   

to znamená, že vzhledem k tomu, že nátěr měl barvu červenohnědou, byla kontrola 

nezatřených míst snadná. Druhý nátěr byl nanášen po zaschnutí první vrstvy, tedy   

až následující den. Trámec po druhém nátěru byl umístěn do vlhkostní nádrže. 

Trámec T6 

Na referenční plochy stran A, B, C, D probíhala aplikace stejně, jako u trámce 

s označením T3, s tím rozdílem, že trámec nebyl sanován maltou R4. Nátěr byl 

aplikovaný na velmi nerovný podklad, přičemž nanášení nátěru štětkou byla 

věnována maximální pozornost, aby všechny nerovnosti byly dostatečně zatřeny   

a pokryty doporučenou tloušťkou nátěru. Materiál se velmi dobře nanášel   

na referenční plochy s velmi dobrou přilnavosti k podkladu.  

 

4.2.4 Příprava zkušebních těles – trámečků 40 x 40 x 160 mm 

Jednotlivé trámečky byly vyráběny z namíchaných směsí při aplikacích jednotlivých 

správkových malt na trámce T1, T2 a T3. Ukládání směsí probíhalo do očištěných 

forem pro výrobu zkušebních těles podle EN 196-1 pro hranoly o průřezu   

40 x 40 x 160 mm. Zhutnění probíhalo pomocí dřevěného dusadla. Formy byly 

zakryty potravinovou folií a před odformováním následující den uloženy do vlhkostní 

nádrže. Po odformování a popisu jednotlivých trámců byla všechna tělesa uložena   
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ve vlhkého prostředí. Jednotlivé vzorky byly označeny číslicemi 1 (BASF),  

2 (MC-Bauchemie) a 3 (Sika). Od každého výrobce bylo vyrobeno 15 ks zkušebních 

těles (5 sad vzorků). Zkouška pevnosti v tahu ohybem a pevnosti v tlaku správkových 

malt, byla prováděna po 3, 7, 14, 28 a 180 dnech od výroby trámečků.  
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5 Vyhodnocení výsledků zkoušek 

5.1 Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou 

5.1.1 PCI Nanocret R4 

Výsledné hodnoty stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou sanační malty: 

 Po 3 dnech na straně „H“ = 1,9 MPa, na straně „J“ = 2,1 MPa  

 Po 7 dnech na straně „H“ = 1,8 MPa, na straně „J“ = 2,0 MPa  

 Po 28 dnech na straně „H“ = 1,8 MPa, na straně „J“ = 1,5 MPa 

 Po 180 dnech na straně „H“ = 2,8 MPa, na straně „J“ = 2,8 MPa  

Po 28 dnech hodnoty odtrhových zkoušek nedosahují hodnot, které požaduje norma 

ČSN EN 1504-3, a to ≥ 2,0 MPa. Po vyhodnocení fotografií, které byly pořízeny   

při odtrhových zkouškách bylo zjištěno, že terče byly nalepeny v blízkosti hran 

trámců. Z výše uvedeného vyplývá, že v těchto místech pravděpodobně nedošlo 

k dostatečnému vtlačení sanační malty do podkladu. Při nanášení malty   

na referenční plochy trámců nebyly hrany sraženy, ale byly ostré, což mohlo způsobit 

lokální oddělení dříve nanesené plochy sanační malty od pokladu. Výše uvedené 

faktory se tedy pravděpodobně podepsaly na nižších hodnotách přídržnosti 

s podkladem. Zkoušky přídržnosti po 6 měsících od aplikace malt na referenčních 

vzorcích, které po celou dobu byly uloženy ve vodě ukazují na fakt, že sanační malta 

vyzrává a nadále zvyšuje svojí přídržnost k podkladu. Výsledné hodnoty   

po 180 dnech převyšují požadované hodnoty dle příslušné normy pro sanační malty 

třídy R4. 
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Graf 1 Stanovení přídržnosti sanační malty k podkladu - BASF 

 

Graf 2 Spojnicový graf nárustu přídržnosti podle stáří vzorku malty BASF 
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 Po 3 dnech na straně „H“ = 0,4 MPa, na straně „J“ = 0,5 MPa  

 Po 7 dnech na straně „H“ = 0,5 MPa, na straně „J“ = 0,6 MPa  

 Po 14 dnech na straně „H“ = 0,8 MPa, na straně „J“ = 0,8 MPa  

 Po 28 dnech na straně „„H“ = 0,8 MPa , na straně J“ = 0,8 MPa  

 Po 180 dnech na straně „H“ = 1,2 MPa, na straně „J“ = 1,2 MPa  

Výsledky přídržnosti odtrhovou zkouškou k podkladu, na kterém nebyla aplikována 

sanační malta BASF: 

 Po 3 dnech na straně „H“ = 0,4 MPa, na straně „J“ = 0,5 MPa 

 Po 7 dnech na straně „H“ = 0,8 MPa, na straně „J“ = 0,9 MPa 

 Po 14 dnech „H“ = 0,9 MPa, na straně „J“ = 1,0 MPa  

 Po 28 dnech „H“ = 0,8 MPa, na straně „J“ = 0,7 MPa  

 Po 180 dnech na straně „H“ = 1,3 MPa, na straně „J“ = 1,2 MPa 

Naměřené hodnoty ukazují na velmi dobrou přídržnost nátěru k sanační maltě   

PCI Nanocret R4, přičemž nárůst hodnot se stářím nátěru zvyšuje. Z výsledků taktéž 

vyplývá, že by bylo možné použití nátěru bez reprofilace podkladu opravnou maltou   

a dále, že nátěr byl technologicky správně aplikován, neboť se dostal do všech pórů 

otevřené struktury betonu. Ochranný nátěr odpovídá požadované hodnotě normou   

≥ 0,8 MPa a jeho přídržnost s podkladem i po uložení zkušebního tělesa do vodního 

prostředí dále narůstá.  



 

55 

 

Graf 3 Stanovení přídržnosti po refrofilaci maltou a/nebo nátěru – BASF 

  

 

Graf 4 Spojnicový graf průměrných hodnot přídržností – BASF k podkladu 

 

Pozn. Průměr je vypočítaný bez rozlišení povrchu. 
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5.1.3 MC-RIM PW 20 

Naměřené hodnoty při stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou sanační malty:  

 Po 3 dnech na straně „H“ = 2,4 MPa, na straně „J“ = 1,9 MPa  

 Po 7 dnech na straně „H“ = 1,7 MPa, na straně „J“ = 2,3 MPa  

 Po 28 dnech na straně „H“ = 2,3 MPa, na straně „J“ = 2,2 MPa 

 Po 180 dnech na straně „H“ = 3,4 MPa, na straně „J“ = 2,7 MPa  

Požadované hodnoty přídržnosti normou ČSN EN 1504-3 ≥ 0,8 MPa sanační malta 

MC-RIM PW 20 splňuje již po 3 dnech od aplikace na referenční plochy trámců.   

Po 7 dnech došlo ke snížení naměřené hodnoty přídržnosti, která byla způsobena 

nalepením terčů v blízkosti hran. Při zkoušce po 180 dnech jedna z naměřených 

tahových hodnot nebyla do průměrné pevnosti započítána vzhledem 

k nedostatečnému prořezu do podkladu. Výsledky převyšují požadované hodnoty   

pro sanační malty s označením R4.  

 

Graf 5 Stanovení přídržnosti sanační malty k podkladu - MC-Bauchemie 
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Graf 6 Spojnicový graf nárustu přídržnosti podle stáří vzorku malta MC-Bauchemie 

 

5.1.4 Ochranný systém MC-APC 

Výsledky soudržnosti odtrhovou zkouškou k podkladu, na kterém byla aplikována 

opravná malta MC-RIM PW 20: 

 po 3 dnech na straně „H“ = 0,1 MPa, na straně „J“ = 0,1 MPa  

Je nutné uvést tu skutečnost, že materiál nezatvrdnul a ani nevyzrál na referenčních 

plochách. Stále se lepil a hlavně se při dotyku drolil.  

 Po 7 dnech aplikovaný nátěr měl stejné vlastnosti jako při provedené zkoušce 

po 3 dnech, přičemž nedostatečná přídržnost materiálu k referenční ploše byla 

zjistitelná již při vizuální a hmatové kontrole. Na základě těchto skutečností byli 

kontaktováni technici výrobce firmy MC-Bauchemie. Vyjádření výrobce k uvedenému 

problému bylo následující: „Tento navrhovaný systém pro nádrže s pitnou vodou   

je určený pro oblast Východní Evropy a uvedené chování je standardní“. Po dohodě 

s vedoucím diplomové práce Ing. Liborem Žídkem bylo rozhodnuto, že nátěr   

po 7 dnech nebude dále zkoušen.  

 Po 14 dnech na straně „H“ = 0,3 MPa, na straně „J“ = 0,3 MPa  

 Po 28 dnech na straně „„H“ = 0,4 MPa, na straně J“ = 0,4 MPa  

 Po 180 dnech na straně „H“ = 0,2 MPa, na straně „J“ =0,2 MPa  

2,4 

1,7 

2,3 

3,4 

1,9 

2,0 

2,2 

2,6 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

3 7 28 180 

P
e

vn
o

st
 /

 p
ří

d
rž

n
o

st
 [

M
P

a]
 

Stáří vzorku [den] 

Stanovení soudržnosti odtrhovou 
zkouškou MC-RIM PW 20 

2A hrubá 

2D jemná 



 

58 

 

Výsledky přídržnosti nátěru, na kterém nebyla aplikována sanační malta   

MC-Bauchemie: 

 Po 3 dnech na straně „H“ = 0,2 MPa, na straně „J“ = 0,1 MPa 

 Po 14 dnech „H“ = 0,3 MPa, na straně „J“ = 0,2 MPa  

 Po 28 dnech „H“ = 0,2 MPa, na straně „J“ = 0,2 MPa  

V tomto případě je již patrné, že s uložením vzorků do vlhkostní nádrže se hodnoty 

začínají snižovat, protože nátěr je stále měkčí a očekávaná přídržnost není 

dosažena.  

 Po 180 dnech na straně „H“ = 0,2 MPa, na straně „J“ = 0,3 MPa  

Je nutné konstatovat, že naměřené hodnoty výše uvedených výsledků, které byly 

velmi nízké a jen stěží měřitelné nedosahují požadavků ČSN EN 1504-2 (≥ 0,8 MPa) 

Tento materiál byl vyhodnocen jako nevhodný pro použití ve vodojemech. 

 

Graf 7 Stanovení přídržnosti po reprofilaci maltou a/nebo nátěru - MC-Bauchemie 
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Graf 8 Spojnicový graf průměrných hodnot přídržností - MC-Bauchemie k podkladu 

 

Pozn. Průměr je vypočítaný bez rozlišení povrchu. 

 

5.1.5 Sika MonoTop-612 

Naměřené hodnoty soudržnosti odtrhovou zkouškou:  

 Po 3 dnech na straně „H“ = 1,9 MPa, strana „J“ = 2,4 MPa  

 Po 7 dnech na straně „H“ = 2,7 MPa, strana „J“ = 2,3 MPa  

 Po 28 dnech na straně „H“ = 3,0 MPa, strana „J“ = 2,8 MPa 

 Po 180 dnech na straně „H“ = 3,4 MPa, strana „J“ = 2,7 MPa  

Sanační malta Sika MonoTop-612 splňuje již po 3 dnech požadované hodnoty 

normou. Po 180 dnech byly do průměru naměřených hodnot započítány pouze dvě 

hodnoty, přičemž jedno z měření bylo vyřazeno vzhledem k nedostatečnému prořezu 

do podkladu kolem ocelového terče. Výsledná čísla převyšují požadované hodnoty 

dle příslušné normy pro sanační malty s označením R4.  
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Graf 9 Stanovení přídržnosti sanační malty k podkladu Sika 

 
 
 

 

Graf 10 Spojnicový graf nárustu přídržnosti podle stáří vzorku malta Sika  
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5.1.6 Ochranný nátěr Sika Permacor 136 TW 

Výsledky přídržnosti odtrhovou zkouškou k podkladu, na kterém byla aplikována 

opravná malta Sika MonoTop-612: 

 po 3 dnech na straně „H“ = 2,3 MPa, na straně „J“ = 2,1 MPa  

 Po 7 dnech na straně „H“ = 3,2 MPa, na straně „J“ = 2,4 MPa  

 Po 14 dnech na straně „H“ = 3,7 MPa, na straně „J“ = 2,4 MPa  

 Po 28 dnech na straně „„H“ 2,8 MPa , na straně J“ = 2,4 MPa  

 Po 180 dnech na straně „H“ = 2,8 MPa, na straně „J“ = 2,8 MPa  

Výsledky přídržnosti odtrhovou zkouškou k podkladu, na kterém nebyla aplikována 

sanační malta Sika: 

 Po 3 dnech na straně „H“ = 2,7 MPa, na straně „J“ = 2,4 MPa 

 Po 7 dnech na straně „H“ = 2,7 MPa, na straně „J“ = 2,3 MPa 

 Po 14 dnech „H“ = 2,8 MPa, na straně „J“ = 2,2 MPa  

 Po 28 dnech „H“ = 2,5 MPa, na straně „J“ = 2,1 MPa  

 Po 180 dnech na straně „H“ = 3,2 MPa, na straně „J“ = 2,6 MPa 

Norma ČSN EN 1504-2 požaduje pro ochranné nátěry hodnotu ≥ 0,8 MPa. 

Z výsledků soudržnosti odtrhovou zkouškou vyplývá, že epoxidový nátěr, který byl 

aplikován na sanační maltu, byl dokonale zakotven do struktury PCC malty. 

Vyhodnocením většiny odtržených terčů v místě porušení bylo zjištěno, že došlo   

k plnému kontaktu s betonem s odhaleným kamenivem. Výsledné naměřené 

hodnoty, přídržnosti odtrhovou zkouškou pro nátěr bez použití reprofilační malty,   

ukazují na dobíhající nárůst pevnosti přídržnosti materiálu k podkladu   

i po uložení do vodního prostředí. Dosažené průměrné hodnoty ukazují, že nátěr při 

zkoušce soudržnosti s podkladem nemá výrazné výkyvy výsledků. Nátěr Sika 

Permacor 136 TW je schopen maximálního zakotvení k betonovému podkladu.  
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Graf 11 Stanovení přídržnosti po reprofilaci maltou a/nebo nátěru Sika 

 

 

Graf 12 Spojnicový graf průměrných hodnot přídržností - Sika k podkladu  

 

Pozn. Průměr je vypočítaný bez rozlišení povrchu. 
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5.2 Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles 

Zkušební trámečky byly vyrobeny z opravných malt o rozměrech  

40 x 40 x 160 mm. Pevnost v tahu ohybem byla stanovena po 3, 7, 14, 28   

a 180 dnech od jejich výroby.  

5.2.1 Malta PCI Nanocret R4 

Průměrné hodnoty pevnosti v tahu ohybem dosahují: 

 Po 3 dnech 5,3 MPa, 

 Ppo 7 dnech 5,5 MPa 

 Po 14 dnech 5,5 MPa 

 Po 28 dnech 6,3 MPa  

 Po 180 dnech 7,4 MPa 

 

 

Graf 13 Výsledky pevnosti v tahu ohybem materiálu BASF 
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5.2.2 Malta MC-RIM PW 20 

Průměrné hodnoty pevnosti v tahu ohybem dosahují: 

 Po 3 dnech 6,0 MPa 

 Po 7 dnech 6,4 MPa 

 Po 14 dnech 5,6 MPa 

 Po 28 dnech 6,0 MPa  

 Po 180 dnech 9,5 MPa 

 

Graf 14 Výsledky pevnosti v tahu ohybem materiálu MC-Bauchemie 

 

 

5.2.3 Malta Sika MonoTop-612 

Průměrné hodnoty pevnosti v tahu ohybem dosahují:  

 Po 3 dnech 5,9 MPa 

 Po 7 dnech 7,1 MPa 

 Po 14 dnech 6,9 MPa 

 Po 28 dnech 7,4 MPa  

 Po 180 dnech 8,3 MPa 
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Graf 15 Výsledky pevnosti v tahu ohybem materiálu Sika 

 

5.3 Vyhodnocení výsledků pevnosti v tlaku zkušebních těles 

Po provedení ohybových zkoušek byly na zlomcích zkušebních těles provedeny 

zkoušky sanační malty v tlaku. 

5.3.1 Malta PCI Nanocret R4 

Průměrné hodnoty pevnosti v tlaku dosahují: 

 Po 3 dnech 31,2 MPa 

 Po 7 dnech 39,1 MPa 

 Po 14 dnech 42,8 MPa 

 Po 28 dnech 46,7 MPa  

 Po 180 dnech 49,8 MPa 

Z výsledků je patrné, že pevnosti mají zvyšující se tendenci a po 14 dnech hodnota 

pevnosti dosahuje hodnoty ≥ 40 MPa, kterou uvádí výrobce v technickém listu. Po   

28 dnech dle ČSN EN 1504-3 by měla dosahovat pevnost v tlaku ≥ 45 MPa. 

Uvedenou hodnotu malta PCI Nanocret R4 splňuje. Po 180 dnech naměřená 

hodnota dosahuje hodnoty 49,8 MPa. 
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Graf 16 Výsledky pevnosti v tlaku materiálu BASF 

 

 

5.3.2 Malta MC-RIM PW 20 

Průměrné hodnoty pevnosti v tlaku dosahují: 

 Po 3 dnech 44,0 MPa 

 Po 7 dnech 48,8 MPa 

 Po 14 dnech 55,2 MPa 
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 Po 180 dnech 86,5 MPa  

Z výsledků je patrné, že pevnosti mají zvyšující se hodnoty a po 7 dnech hodnota 

pevnosti dosahuje hodnoty ≥ 46,8 MPa, kterou uvádí výrobce v technickém listu.   
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v tlaku ≥ 45 MPa. Uvedenou hodnotu normou malta MC-RIM PW 20 splňuje   

a převyšuje. Po 180 dnech naměřená hodnota dosahuje 86,5 MPa. 
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Graf 17 Výsledky pevnosti v tlaku materiálu MC-Bauchemie 

 

 

5.3.3 Malta Sika MonoTop – 612  

Průměrné hodnoty pevnosti v tlaku dosahují: 

 Po 3 dnech 32,6 MPa 

 Po 7 dnech 40,7 MPa 

 Po 14 dnech 44,4 MPa 

 Po 28 dnech 58,7 MPa  

 Po 180 dnech 53,5 MPa  

Z výsledků vyplývá, že pevnosti mají zvyšující se hodnoty. Po 28 dnech dle ČSN EN 

1504-3 by měla dosahovat pevnost v tlaku ≥ 45 MPa. Uvedenou hodnotu normou 

malta Sika MonoTop-612 převyšuje. Po 180 dnech byla zjištěna nižší hodnota 

pevnosti sanační malty v tlaku než po 28 dnech. Pravděpodobně se jednalo o lidskou 

chybu při výrobě vzorků. 
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Graf 18 Výsledky pevnosti v tlaku materiálu Sika  
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6 Závěr a doporučení 

 

Vyhodnocením výsledků zkoušek přídržnosti sanačních materiálů k podkladu, 

pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku bylo zjištěno, že sanační systémy firem 

BASF (PCI Nanocret R4, PCI Barraseal 2K) a Sika (Sika MonoTop-612, Sika 

Permacor 136 TW) vyhovují požadavkům, které na ně klade současná legislativa 

a platné normy. Současně nebyla prokázána zásadní souvislost mezi hloubkou 

otevření betonového podkladu, neboť po této stránce byly zjištěny jen nepatrné 

rozdíly v naměřených hodnotách soudržnosti. Sanační systémy dále prokázaly, 

že i po půlročním uložení ve vodním prostředí, dochází k další hydrataci a výsledné 

hodnoty převyšují požadované hodnoty normou ČSN EN 1504-3.  

Ochranný nátěr PCI Barraseal 2K je ve finančních nákladech na materiál   

při doporučené spotřebě dle technického listu výrobce na m2 a 2 vrstvy nátěru o 38 % 

dražší než Sika Permacor 136 TW. 

Sanační systém pro opravu železobetonových konstrukcí v kontaktu s vodou od firmy 

MC-Bauchemie (MC-RIM PW20, MC-APC) byl zařazen do kategorie „nevhodný“   

pro použití ve vodojemech, a to na základě zcela nevyhovujících hodnot přídržnosti 

ochranného nátěru.  

Dále bylo konstatováno, že velikosti zkušebních těles, resp. jejich referenčních ploch   

150 x 150 x 600 mm, byly pro takto velké soubory měření nedostatečné.   

 

Doporučení: 

Závěrem chci upozornit na důležité kroky při sanacích betonových konstrukcí, čímž 

je správně navržená sanace betonové konstrukce na základě stavebně technického 

průzkumu. Dokonalé očištění konstrukce od degradovaného betonu až na její 

„zdravou část“ a její opětovné omytí od stavebního prachu před nanesením malty   

na konstrukci. Dodržení technologického postupu při aplikaci sanačních malt   

na betonový podklad, přičemž je myšleno dostatečné vtlačení materiálu do podkladu. 

Dalším důležitým faktorem pro úspěšné provedení sanace je proškolení pracovníků 

provádějící firmy výrobcem sanačních materiálů, dodržování doporučených 
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technologických postupů sestavených výrobcem sanačních materiálů a zkušenost   

při sanacích železobetonových konstrukcí.  

Jednotlivé pracovní kroky sanace je nutné průběžně a velmi důsledně kontrolovat. 
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v tahu ohybem po 14 dnech od výroby 

Obr.40 Trámeček 3 (Sika) po zkoušce stanovení pevnosti 
v tahu ohybem po 14 dnech od výroby 

  
Obr.41 Trámeček 3 (Sika) před zkouškou stanovení pevnosti 
v tlaku správkových malt po 14 dnech od výroby 

Obr 42 Porušení vzorku trámečku 3 (Sika) po zkoušce 
stanovení pevnosti v tlaku správkových malt po 14 dnech   
od výroby 
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Obr. 43 Ukázka trámců po 180 dnech od uložení ve vodním 
prostředí 

Obr.44 Trámec T1 (BASF) sanační malta + nátěr po 180 
dnech od uložení ve vodním prostředí 

  

Obr.45 Trámec T1 po 180 dnech od uložení ve vodním 

prostředí 
Obr.46 Trámec T5 (MC-Bauchemie) s nesoudržným nátěrem 

MC-APC po 180 dnech od uložení ve vodním prostředí 

  

Obr.47 Trámec T2 (MC-Bauchemie) s nesoudržným nátěrem 
MC-APC po 180 dnech od uložení ve vodním prostředí 

Obr.48 Trámec T5 s nesoudržným nátěrem MC-APC po 180 
dnech od uložení ve vodním prostředí 
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Obr.49 Betonová krychle 150 x 150 mm z referenčního betonu 
C 30/37 po 180 dnech od uložení ve vodním prostředí před 
zkouškou pevnost v tlaku 

Obr. 50 Ukázka porušení zkušebního vzorku betonové krychle 
150 x 150 mm z referenčního betonu C 30/37 po 180 dnech 
od uložení ve vodním prostředí po zkoušce pevnost v tlaku 

  

Obr. 51 Trámečky 1 (BASF) po 180 dnech od výroby před 
zkouškou pevnost v tahu ohybem a pevnost v tlaku 
správkových malt 

Obr.52 Trámečky 2 (MC-Bauchemie) po 180 dnech od výroby 
před zkouškou pevnost v tahu ohybem a pevnost v tlaku 
správkových malt 

  

Obr. 53 Trámeček 1 (BASF) před zkouškou pevnost v tahu 
ohybem po 180 dnech od výroby 

Obr. 54 Trámeček 1 (BASF) po zkoušce pevnost v tahu 
ohybem po 180 dnech od výroby 
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Obr.55 Trámeček 2 (MC-Bauchemie) před zkouškou pevnost 
v tahu ohybem po 180 dnech od výroby 

Obr.56 Trámeček 2 (MC-Bauchemie) po zkoušce pevnost 
v tahu ohybem po 180 dnech od výroby 

  

Obr.57 Trámeček 3 (Sika) před zkouškou stanovení pevnosti 
v tlaku správkových malt po 14 dnech od výroby 

Obr.58 Porušení vzorku trámečku 3 (Sika) po zkoušce 
stanovení pevnosti v tlaku správkových malt po 14 dnech od 
výroby 

 

 

Obr.59 Trámeček 3 (Sika) před zkouškou stanovení pevnosti 
v tahu ohybem po 180 dnech od výroby 

Obr.60 Trámeček 3 (Sika) po zkoušce stanovení pevnosti 
v tahu ohybem po 180 dnech od výroby 
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Obr.61 Trámeček 3 (Sika) před zkouškou stanovení pevnosti 
v tlaku správkových malt po 180 dnech od výroby 

Obr.62 Porušení vzorku trámečku 3 (Sika) po zkoušce 
stanovení pevnosti v tlaku správ. malt po 180 dnech od výroby 

  

Obr.63 Trámeček 2 (MC-Bauchemie) před zkouškou pevnost 
v tlaku správkových malt po 180 dnech od výroby 

Obr.64 Trámeček 2 (MC-Bauchemie) porušení vzorku po 
zkoušce pevnost v tlaku správkových malt po 180 dnech od 
výroby 

  

Obr.65 Trámeček 2 (MC-Bauchemie) před zkouškou pevnost 
v tlaku správkových malt po 180 dnech od výroby 

Obr.66 Ukázka porušení vzorku trámečku 2 (MC-Bauchemie)   

po zkoušce pevnost v tlaku správkových malt po 180 dnech od 

výroby 
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Protokol stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou - sanační malta PCI Nanocret R4 (BASF) 

        

        Stáří 
vzorku 
[den] 

Označení 
stran 

Napětí 
[MPa] 

Průměr 
napětí  
[MPa] 

Tl.vrstvy 
[mm] 

Stanovení plochy porušení 

3 

1B1 2,06 

1,9 

1 - 2 100 % SM   

1B2 2,09 5 - 7 30 % kontakt SM/B 65 % SM 

1B3 1,55 5 - 8 50 % kontakt SM/B 50 % SM 

1C1 1,89 

2,1 

0 - 2 
15 % kontakt 
lepidlo/SM 85 % SM 

1C2 2,15 5 - 15 100 %  SM   

1C3 2,12 0 - 2 
5 % kontakt 
lepidlo/SM 95 % SM 

7 

1B4 1,31 

1,8 

0 - 2 30 % kontakt SM/B 70 % SM 

1B5 2,20 0 - 2  50 % kontakt SM/B 50 %  SM 

1B6 1,97 10 - 15 70 % kontakt SM/B 30 % SM 

1C4 1,53 

2,0 

0 - 2 
5 % kontakt 
lepidlo/SM 

95 % SM 

1C5 1,59 0 - 2 
5 % kontakt 
lepidlo/SM 

95 % SM 

1C6 3,00 0 - 3 
5 % kontakt 
lepidlo/SM 

95 % SM 

28 

1B7 1,74 

1,8 

0 - 1 
20 % kontakt 
lepidlo/SM 80 % SM 

1B8 1,99 8 - 14 
40 %  kontakt 

SM/beton 60 % SM 

1B9 1,71 10 - 14 
40 %  kontakt 

SM/beton 60 % SM 

1C7 1,09 

1,5 

0 -1 
80 % kontakt 
lepidlo/SM 

20 % SM 

1C8 1,24 0 - 1 
80 % kontakt 
lepidlo/SM 

20 % SM 

1C9 2,18 0 - 1 
95 % kontakt 
lepidlo/SM 

5 % SM 

180 

1B40 2,30 

2,8 

3 - 10 
70 % kontakt 
lepidlo/SM 30 % beton 

1B50 2,90 0 - 1 
70 %  kontakt 

lepidlo/SM 30 % SM 

1B24 3,10 0 - 3 
80 %  kontakt 

lepidlo/SM 20 % SM 

1C23 2,50 

2,8 

0 
100 % kontakt 

lepidlo/SM 
  

1C32 3,20 1 - 2  
70 % kontakt 

beton/SM 
30 % SM 

1C17 2,70   0 
100 % kontakt 

lepidlo/SM 
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Protokol stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou - sanační malta MC-RIM PW 20   
(MC-Bauchemie) 

       

       
Stáří 

vzorku 
[den] 

Označení 
stran 

Napětí 
[MPa] 

Průměr 
napětí  
[MPa] 

Tl.vrstvy 
[mm] 

Stanovení plochy porušení 

3 

2A1 2,56 

2,4 

6 - 11 30% k. SM/B 70% sanační hmota (SM) 

2A2 2,77 7 - 12 50 % k. SM/B 50 % SM 

2A3 1,89 5 - 9 5 % k. SM/B 95 % SM 

2D1 1,95 

1,9 

0 - 1 90 % k. SM/lepidlo 10 % SM 

2D2 1,64 7 - 15 20 % k. SM/B 80 % SM 

2D3 2,23 0 - 1 95 % k. SM/lepidlo 5 % SM 

7 

2A4 1,71 

1,7 

0 - 2 85 % k. SM/B 15 % SM 

2A5 2,35 0 - 3 50 % k. SM/B 50 %  SM 

2A6 0,95 5 - 12 40 % k. SM/B 60 % SM 

2D4 2,27 

2,3 

5 - 7 
20 % k. SM 1/ SM 2; 10 % 

k. SM 2 
70 % SM 2 vrstvy 

2D5 2,21 0 100 % k. lepidlo/SM   

2D6 2,31 5 - 8 
50 % k. SM1 včetně SM2; 

10 % SM2/ lepidlo 
40 % SM 

28 

2A7 2,27 

2,3 

0 - 2 85 % k. SM/B 15 % SM 

2A8 2,84 0 - 3 50 % k. SM/B 50 %  SM 

2A9 1,85 5 - 12 40 % k. SM/B 60 % SM 

2D7 2,41 

2,2 

0 100 % SM   

2D8 1,48 5 - 7 40 % k. SM/B 60 % SM 

2D9 2,63 5 - 8 100 % SM   

180 

2A31 4,02 

3,4 

1-2 100 % k. SM/B   

2A8 2,63 1-2 70 % k. lepidlo/SM 30 %  SM 

2A39 3,46 1-2 60 % k. lepidlo/SM 40 % SM 

2D13 3,86 

2,9 

1 - 3 70 % k. lepidlo/SM 30 %  SM 

2D30 3,26 0 100 % SM   

2D43 1,39 2 - 11 95 % k. SM 5% SM 
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Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou - sanační malta Sika MonoTop-612 (Sika) 

        

        Stáří 
vzorku 
[den] 

Označení 
stran 

Napětí 
[MPa] 

Průměr 
napětí  
[MPa] 

Tl.vrstvy 
[mm] 

Stanovení plochy porušení 

3 

3D1 2,33 
2,4 

0 - 1 100 % SM   

3D2 2,42 0 - 1 100 % SM   

3D3 2,31 1 - 3 100 % SM   

3A1 1,98 
1,9 

0 - 1 100 % SM   

3A2 1,95 2 - 15 100 %  SM   

3A3 1,83 1 - 2 100 % SM   

7 

3D1 2,77 
2,3 

5 - 8 80 % k. SM/B 20 % SM 

3D2 1,40 10 - 13 100 % beton   

3D3 2,61 1 - 3 100 % SM   
3A1 2,44 

2,7 
1 - 3 100 % SM   

3A2 2,59 1 - 6 100 % SM   

3A3 3,15 1 - 7 100 % SM   

28 

3D1 2,84 

2,8 

4 - 9 
80 % k 

SM/beton 20 % beton 

3D2 2,04 7 - 11 
60% k 

SM/beton 40 % beton 

3D3 3,52 4 - 11 
70 % k 

SM/beton 30 % beton 

3A1 3,29 

3,0 

5 - 9 
70 % k 

SM/beton 30 % beton 

3A2 2,51 6 - 7 
90% k 

SM/beton 
10 % beton 

3A3 3,23 5 - 11 
10% k 

SM/beton 
30 % beton /SM,                       

60 % beton 

180 

3D1 3,39 

2,8 

1 - 5 100 % SM   

3D2 2,63 0 - 2 
20 % 

SM/lepidlo 80 % SM 

3D3 2,35 0 - 1 
90 % k. 

SM/lepidlo 10 % SM 

3A1 2,46 

2,7 

0 - 1 
90 % k. 

SM/lepidlo 10 % SM 

3A2 2,87 0 - 2 
70 % k. 

SM/lepidlo 30 % SM 

3A3 2,88 0 - 2  
80 % k. 

SM/lepidlo 20 % SM 
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Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou - nátěr MC-APC (MC-Bauchemie) 

       
 

      Stáří 
vzorku 
[den] 

Označení 
stran 

Napětí 
[MPa] 

Průměr 
napětí  
[MPa] 

Tl.vrstvy 
[mm] 

Stanovení plochy porušení 

3 
  (nátěr) 

5D1 0,03   0 - 1 100 % SM   

5D2 0,02 0,1 0 - 1 100 % SM   

5D3 0,24   1 - 3 100 % SM   

5A1 0,26   0 - 1 100 % SM   

5A2 0,18 0,2 2 - 15 100 %  SM   

5A3 0,19   1 - 2 100 % SM   

3 
(SM+nátěr) 

2C1 0,11   0 100 % SM   

2C2 0,06 0,1 0 100 % SM   

2C3 0,10   0 100 % SM   

2B1 0,15   0 100 % SM   

2B2 0,03 0,1 0 100 % SM   

2B3 0,03   0 100 % SM   

7 

5D4 0,07 0 100 % nátěr 

  

dále nezkoušeno pro neměřitelné výsledky, nezatuhlý a drolivý nátěr 

14  
 (nátěr) 

5D5 0,20   0 - 2 10 % k. lepidlo 90 % stěrka 

5D6 0,21 0,2 0 - 1 25 % lepidlo 75 % stěrka 

5A3 0,35   0 - 1 100 % nátěr   

5A4 0,26 0,3 0 - 2 100 % nátěr   

5A5 0,22   0 - 1 100 % nátěr   

14  
(SM+nátěr) 

2C4 0,32   0 100 % nátěr   

2C5 0,35 0,3 0 100 % nátěr   

2C6 0,29   0 100 % nátěr   

2B4 0,29   0 100 % nátěr   

2B5 0,26 0,3 0 100 % nátěr   

2B6 0,34   0 100 % nátěr   

28   
(nátěr) 

5D1 0,05   0 - 1 90 % k. lepidlo/nátěr 10 % nátěr 

5D2 0,24 0,2 0 - 3 15 % k. lepidlo/nátěr 85 % nátěr 

5D3 0,24   0 - 2 5 % k. lepidlo/nátěr 95 % nátěr 

5A1 0,24   0 - 2 100 % nátěr   

5A2 0,16 0,2 0 - 3 
5 % k. lepidlo/nátěr  

5 %beton 
80 % nátěr 

5A3 0,24   0 - 1 5 % . lepidlo/nátěr 95 % nátěr 
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28  
(SM+nátěr) 

2C1 0,33   0 - 4 
10 % k. lepidlo/nátěr  

30 % SM 
60 % nátěr 

2C2 0,37 0,4 1 - 2 95 % k. nátěr/beton 5 % SM 

2C3 0,37   1 - 2 100 % nátěr   

2B1 0,31   1 - 3 100 % nátěr   

2B2 0,45 0,4 1 - 3 100 % nátěr   

2B3 0,39   1 - 4 80 % k. nátěr/beton 20 % SM 

180 
(SM+nátěr) 

2B6 0,24   1 - 1 100 % nátěr   

2B9 0,21 0,2 1 - 1 100 % nátěr   

2B15 0,28   1 - 1 100 % nátěr   

2C48 0,22   1 - 1 100 % nátěr   

2C19 0,22 0,2 1 - 1 100 % nátěr   

2C7 0,18   1 - 1 100 % nátěr   

180  
(nátěr) 

5B8 0,00   0 - 1 100 % nátěr   

5B17 0,21 0,1 1 - 2 100 % nátěr   

5B27 0,19   1 - 2 100 % nátěr   

5C16 0,30   0 - 1 100 % nátěr   

5C28 0,21 0,3 0 - 2 100 % nátěr   

5C3 0,27   0 - 1 100 % nátěr   

 

  



 

97 

 

Protokol stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou - nátěr PCI Barraseal 2K (BASF) 

 
 

    
 

Stáří vzorku 
[den] 

Označení 
stran 

Napětí 
[MPa] 

Průměr 
napětí  
[MPa] 

Tl.vrstvy 
[mm] 

Stanovení plochy porušení 

3   
(nátěr) 

4A1 0,49 

0,4 

0 - 1 20 % k. lepidlo/nátěr 80 % nátěr 

4A2 0,74 0 - 1 100 % stěrka   

4A3 0,72 1 - 3 100 % stěrka   

4D1 0,69 

0,6 

0 - 1 10 % k. lepidlo/nátěr 90 % nátěr 

4D2 0,54 2 - 15 20 % k. lepidlo/nátěr 80 % nátěr 

4D3 0,55 1 - 2 10 % . lepidlo/nátěr 90 % nátěr 

3   
(SM+nátěr) 

1A1 0,54 

0,4 

0 100 % k. SM   

1A2 0,43 0 100 % k. SM   

1A3 0,37 1 - 3 90 % k. SM 10 % nátěr 

1D1 0,55 

0,5 

0 100 % nátěr   

1D2 0,43 2 - 4 90 % k. SM 10 % nátěr 

1D3 0,48 1 - 5 20 % k. lepidlo/SM 80 % nátěr 

7  
(nátěr) 

4D4 
0,95 

0,9 

1 - 3 
50 % k. lepidlo/nátěr, 40 

% nátěr 10 % beton 

4D5 0,73 2 - 6 
35 % k. nátěr/beton, 45 % 

k. lepidlo/nátěr 
20 % nátěr 

4D6 1,16 1 - 2 5 % k. lepidlo/nátěr 95 % nátěr 

4A4 0,94 

0,8 

0 - 2 85 % k. lepidlo/nátěr 15 % nátěr 

4A5 0,95 0 100 % k. lepidlo/nátěr   

4A6 0,59 0 100 % k. lepidlo/   

7 
(SM+nátěr) 

1D4 0,57 

0,6 

2 - 3 100 % k.nátěr/SM   

1D5 0,59 2 - 6 30 % . lepidlo 70 % SM + nátěr 

1D6 0,61 4 - 6 100 % k. nátěr/SM   

1A4 0,42 

0,5 

3 - 6 100 % k. nátěr/SM   

1A5 0,50 2 - 4 100 % k. nátěr/SM   

1A6 0,46 1 - 4 100 % k. nátěr/SM   

14   
(nátěr) 

4D7 1,24 

1,0 

1 - 4 95% k. beton/nátěr 5 % nátěr 

4D8 1,10 3 - 6 85 % k. beton/nátěr 15 % beton 

4D9 0,76 2 - 5 10 % k. beton/nátěr   

4A7 0,74 

0,9 

2 - 8 95 % k. beton/nátěr 5 % beton 

4A8 1,11 1 - 8 95 % nátěr 5 % beton 

4A9 1,18 1 - 5 60 % k. beton/nátěr 40 % nátěr 

14   
(SM+nátěr) 

1D4 0,88 

0,8 

5 - 6 95% k.beton/nátěr 5 % SM 

1D5 0,74 2 - 4 95% k. beton/nátěr 5 % SM 

1D6 0,89 2 - 3 100 %nátěr   

1A4 0,79 

0,8 

3 - 5 95 % k. beton/nátěr 5 % SM 

1A5 0,92 2 - 5 95 % k. beton/nátěr 5 % SM 

1A6 0,59 5 - 6 90 % k. beton/nátěr 10 % nátěr 
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28   
(nátěr) 

4B1 0,59   1 - 4 70 % k. lepidlo/nátěr 30 % nátěr/ beton 

4B2 0,91 0,8 2 - 4 80 % k. lepidlo/nátěr 20 % nátěr/ beton 

4B3 0,78   2 - 3 100 % lepidlo   

4C1 0,86 

0,7 

3 - 5 100 % lepidlo   

4C2 0,49 2 - 5 100 % lepidlo   

4C3 0,75 2 - 5 100 % lepidlo   

28   
(SM+nátěr) 

1A1 1,00 

0,8 

5 - 6 95% k.beton/nátěr 5 % SM 

1A2 0,84 2 - 4 95% k. beton/nátěr 5 % SM 

1A3 0,46 2 - 3 100 %nátěr   

1D1 0,89 

0,8 

3 - 5 95 % k. beton/nátěr 5 % SM 

1D2 0,63 2 - 5 95 % k. beton/nátěr 5 % SM 

1D3 1,02 2 - 5 90 % k. beton/nátěr 10 % nátěr 

180  
(SM+nátěr) 

1A1 0,13 

1,2 

0 - 4 80% k. lepidlo/nátěr 20 % kontakt nátěr/ SM 

1A2 1,34 0 - 0,5 10% kontakt lepidlo/nátěr 90 % nátěr 

1A3 1,24 0 - 4 20% k. lepidlo/nátěr 80% k. nátěr / SM 

1D1 1,27 

1,2 

0 - 3 15% k. lepidlo/nátěr 85%k. nátěr/ SM 

1D2 1,00 3 100 % k. nátěr / SM   

1D3 1,30 0 - 3 15 % k. lepidlo/nátěr 85 % k nátěr / SM 

180  
(nátěr) 

4B1 1,28 

1,3 

0 100 % k. lepidlo/nátěr   

4B2 1,32 0 100% k. lepidlo/nátěr   

4B3 1,33 0 100 % k. lepidlo / nátěr   

4C1 1,31 

1,2 

0 - 3 75 % k. lepidlo / nátěr 15% beton ; 10% nátěr 

4C2 1,32 0 - 3 75% k. lepidlo / nátěr 15% beton ; 10% nátěr 

4C3 1,10  0 - 3  10% k. lepidlo/nátěr 80% beton ; 10% nátěr 
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Protokol stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou - nátěr Sika Permacor 136 TW 

      
 

Stáří vzorku 
[den] 

Označení 
stran 

Napětí 
[MPa] 

Průměr 
napětí  
[MPa] 

Tl.vrstvy 
[mm] 

Stanovení plochy porušení 

3   
(nátěr) 

6A1 2,80 

2,7 

4 - 10 90 % k. beton/stěrka 10 % stěrka 

6A2 2,62 7 - 11 90 % k. beton/stěrka 10 % stěrka 

6A3 2,72 3 - 13 90 % k. beton/stěrka 10 % stěrka 

6D1 2,50 

2,4 

1 - 5 85 % k. beton/stěrka 15 % stěrka 

6D2 2,67 1 - 5 95 % k. beton/stěrka 5 % stěrka 

6D3 1,97 1 - 3 95 % k. beton/stěrka 5 % stěrka 

3   
(SM+nátěr) 

3B1 2,62 

2,3 

1 - 6 100 % SM   

3B2 2,24 0 - 1 60 % k.beton/stěrka 40 % SM 

3B3 1,99 2 - 6 100 % SM   

3C1 1,79 

2,1 

6 - 10 45 % k. beton/stěrka 55 % SM 

3C2 2,18 6 - 15 45 % k.beton/stěrka 55 % SM 

3C3 2,32 2 - 7 10 % k. beton/stěrka 90 % stěrka 

7  
( nátěr) 

6A1 2,36 

2,7 

2 - 8 10 % k. 90% beton 

6A2 2,85 7 - 15 100 % beton   

6A3 2,92 2 - 10 15 % k. lepidlo/stěrka 85 % beton 

6D1 2,20 

2,3 

1 - 4 20 % k.lepidlo/stěrka 80 % beton 

6D2 1,89 0 - 3 50 % k. lepidlo/stěrka 50 % beton 

6D3 2,80 1 - 4 30 % k. lepidlo/stěrka 70 % beton 

7  
(SM+nátěr) 

3C1 1,96 

2,4 

1 - 3 15 % k. lepidlo/stěrka 85 % SM 

3C2 2,68 2 - 6 10 % k. lepidlo/stěrka 90 % SM 

3C3 2,42 0 - 3 10 % k. lepidlo/stěrka 90 % stěrka/SM 

3B1 3,26 

3,2 

3 - 7 20 % k. stěrka/SM 85 % beton 

3B2 3,74 3 - 9 10 % k.stěrka/SM 90% beton 

3B3 2,61 0 - 7 10 % k. stěrka/SM 90% beton 

14   
(nátěr) 

6A1 3,25 

2,8 

0 100 % beton   

6A2 2,30 0 100 % beton 15 % beton 

6A3 3,10 1 - 6 15 % k. nátěr 85 % beton 

6D1 2,12 

2,2 

2 - 7 10 % k. beton/nátěr 90 % beton 

6D2 2,35 1 - 3 20 % k. beton/nátěr 80  % beton 

6D3 2,34 1 - 4 95 % k. beton/nátěr 5 % nátěr 

14   
(SM+nátěr) 

3B1 4,13 

3,7 

2 - 8 5 % k. beton/SM 95 % SM 

3B2 3,33 6 - 9 50 % k. beton/nátěr 50 % SM 

3B3 3,71 0 - 2 10 % k.nátěr/SM 90 % SM 

3C1 2,83 

2,4 

9 - 13 80 % k. beton/nátěr 20 % SM 

3C2 2,38 8 - 12 40 % k. beton/nátěr 60 % SM 

3C3 2,12 8 - 10 40 % k. beton/nátěr 60 % SM 

28   
(nátěr) 

6A1 3,23 
2,5 

2 - 8 95 % k.beton/nátěr 5 % nátěr 

6A2 2,49 2 - 11 20% k. lepidlo/nátěr  80 % beton 



 

100 

 

6A3 1,73 2 - 9 5 % k. lepidlo/nátěr  95 % beton 

6D1 2,54 

2,1 

1 - 3 20% k. lepidlo/nátěr  80 % beton 

6D2 1,86 1 - 3 40 % k. beton /nátěr 60 % beton 

6D3 1,90 2 - 8 9% k.beton 10 % nátěr 

28   
(SM+nátěr) 

3B1 3,24 

2,8 

6 - 11 100 % nátěr   

3B2 2,47 5 - 11 10 % k. nátěr,  
10 % k. lepidlo/nátěr 

80 % beton 

3B3 2,62 8 - 12 30 % k.SM/nátěr 70  % beton 

3C1 1,46 

2,4 

7 - 12 50 % k. beton/ SM 50 % SM 

3C2 3,45 10 - 13 70 % k. beton/SM 30 % SM 

3C3 2,34 8 - 14 80% k.beton / SM 20 % SM 

180 
(nátěr) 

6A1 3,74 

3,2 

0 - 0,5 20 % k. beton /nátěr 80 % nátěr 

6A2 2,66 0 - 4  30 % k. beton /nátěr 70 %  beton 

6A3 3,15 0 - 3 30 % k. beton /nátěr 60 % beton, 10% nátěr 

6D1 2,62 

2,6 

3 
10 % k. nátěr, 10 % k. 

lepidlo/nátěr 
80 % beton 

6D2 2,27 0 - 3 40 % k. lepidlo/nátěr 50 % beton, 10 % nátěr 

6D3 2,94 0 95 % k.beton /nátěr 5 % nátěr 

180 
(SM + nátěr) 

3B1 2,94 

2,8 

1 - 8 100%  SM   

3B2 2,59 0 - 3 50 % k. SM / nátěr 50 % SM 

3B3 2,99 0 - 1 85 % k. SM / nátěr 15% SM 

3C1   

2,8 

  terč vyloučen   

3C2 2,73 0 - 5 85 % SM 10% nátěr, 5 % SM 

3C3 2,90 1 - 8 90 % SM 10% nátěr 
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Protokol pevnosti v tahu ohybem a pevnosti v tlaku trámečků 

 

  

Sanační 
malta 

(výrobce) 

Stáří 
vzorku 
[den] 

Označení  
vzorku 

Hmotnost 
[kg] 

Šířka 
vzorku 

d1 
[mm] 

Šířka 
vzorku 

d2 
[mm] 

Délka 
vzorku 
[mm] 

Tlak 
[kN] 

Délka mezi 
podporami 

[mm] 

Pevnost 
v tahu 

ohybem 
[MPa] 

Průměr 
pevnosti         

v tahu 
ohybem 
[MPa] 

Zatížení 
1 v 

tlaku 
[MPa] 

Pevnost 
1      v 
tlaku 
[MPa] 

Zatížení 
2 v 

tlaku 
[MPa] 

Pevnost 
2      v 
tlaku 
[MPa] 

Průměr 
pevnosti          
v tlaku 
[MPa] 

P
C

I N
an

o
cr

e
t 

R
4

 (
B

A
SF

) 

3 

1Has1 0,523 40,13 40,21 160 2 100 4,6   55,18 34,49 55,81 33,01 

31,2 1Has 2 0,525 40,06 40,06 160 2,4 100 5,6 5,3 47,04 29,4 47,04 29,4 

1Has 3 0,529 39,73 40,24 160 2,43 100 5,7   51,55 32,22 46,25 28,91 

7 

1Has4 0,526 40,07 39,69 160 2,32 100 5,5   65,28 40,76 63,55 39,72 

39,1 1Has5 0,539 41,08 40 160 2,52 100 5,8 5,5 61,56 38,48 67,55 42,22 

1Has6 0,525 40,95 40,36 160 2,36 100 5,3   54,08 33,8 63,21 39,51 

14 

1Has7 0,5304 40,04 41,07 160 2,5 100 5,6   63,46 39,7 67,58 42,24 

42,8 1Has8 0,5435 40,02 41,32 160 2,35 100 5,2 5,5 74,65 46,66 68,29 42,6 

1Has9 0,5315 40,06 40,14 160 2,5 100 5,8   70,19 43,87 68,26 42 

28 

1Has10 0,532 40,22 40,12 160 2,7 100 6,3   74,4 45,3 76 47,5 

46,7 1Has11 0,531 41 39,99 160 2,8 100 6,4 6,3 73,8 46,1 77,3 48,3 

1Has12 0,52 39,52 40,16 160 2,6 100 6,1   74 46,3 74,3 46,4 

180 

1Has13 0,5405 40,82 40,25 160 3,2 100 7,3   80,8 50,5 80,9 50,5 

49,75 1Has14 0,5365 41,61 40,26 160 3,5 100 7,8 7,4 80,3 50,2 82,7 51,7 

1Has15 0,547 41,5 40,16 160 3,4 100 7,6   76,3 47,7 76,6 47,9 
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Protokol pevnosti v tahu ohybem a pevnosti v tlaku trámečků 

 

  

Sanační 
malta 

(výrobce) 

Stáří 
vzorku 
[den] 

Označení  
vzorku 

Hmotnost 
[kg] 

Šířka 
vzorku 

d1 
[mm] 

Šířka 
vzorku 

d2 
[mm] 

Délka 
vzorku 
[mm] 

Tlak 
[kN] 

Délka mezi 
podporami 

[mm] 

Pevnost 
v tahu 

ohybem 
[MPa] 

Průměr 
pevnosti         

v tahu 
ohybem 
[MPa] 

Zatížení 
1 v 

tlaku 
[MPa] 

Pevnost 
1      v 
tlaku 
[MPa] 

Zatížení 
2 v 

tlaku 
[MPa] 

Pevnost 
2      v 
tlaku 
[MPa] 

Průměr 
pevnosti          
v tlaku 
[MPa] 

M
C

-R
IM

 P
W

 2
0

 (
M

C
-B

au
ch

e
m

ie
) 

3 

2Has1 0,531 40,65 40,33 160 2,6 100 5,9   62,48 39,05 68,13 42,58 

44,0 2Has2 0,545 40,99 39,94 160 2,6 100 6,0 6,0 67,4 42,18 74,12 46,33 

2Has3 0,546 40,33 40,11 160 2,6 100 6,0   76,35 47,72 74,04 46,28 

7 

2Has4 0,557 41,74 40,13 160 2,9 100 6,5   83,27 52,04 77,37 48,36 

48,8 2Has5 0,556 41,7 39,92 160 2,8 100 6,3 6,4 74,66 46,67 68,61 42,88 

2Has6 0,562 41,8 40,4 160 2,9 100 6,4   81,96 53,1 79,83 49,89 

14 

2Has7 0,5465 41,28 40,37 160 2,66 100 5,9   89,33 55,83 82,86 51,79 

55,2 2Has8 0,5465 41,32 39,68 160 2,26 100 5,2 5,6 91,95 57,47 87,59 54,74 

2Has9 0,546 41,35 40,4 160 2,5 100 5,6   87,34 54,59 90,76 56,73 

28 

2Has10 0,5515 41,1 40,41 160 2,3 100 5,1   94,6 59,1 92,5 57,8 

59,6 2Has11 0,5565 41,35 40,82 160 2,9 100 6,3 6,0 94,2 58,9 97,9 61,2 

2Has12 0,5495 41,16 40,22 160 2,9 100 6,5   98,2 61,4 94,4 59 

180 

2Has13 0,565 42,19 40,18 160 4,3 100 9,5   61,07 97,71 89,97 56,23 

86,5 2Has14 0,551 40,85 39,98 160 4,7 100 10,8 9,5 60,68 97,09 60,69 97,11 

2Has15 0,565 42,13 40,32 160 4,2 100 9,2   57,89 92,62 48,79 78,07 
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Protokol pevnosti v tahu ohybem a pevnosti v tlaku trámečků 

 

Sanační 
malta 

(výrobce) 

Stáří 
vzorku 
[den] 

Označení  
vzorku 

Hmotnost 
[kg] 

Šířka 
vzorku 

d1 
[mm] 

Šířka 
vzorku 

d2 
[mm] 

Délka 
vzorku 
[mm] 

Tlak 
[kN] 

Délka mezi 
podporami 

[mm] 

Pevnost 
v tahu 

ohybem 
[MPa] 

Průměr 
pevnosti         

v tahu 
ohybem 
[MPa] 

Zatížení 
1 v 

tlaku 
[MPa] 

Pevnost 
1      v 
tlaku 
[MPa] 

Zatížení 
2 v 

tlaku 
[MPa] 

Pevnost 
2      v 
tlaku 
[MPa] 

Průměr 
pevnosti          
v tlaku 
[MPa] 

Si
ka

 M
o

n
o

To
p

-6
1

2
 (

SI
K

A
) 

3 

3Has1 0,5648 40,75 40,16 160 2,595 100 5,9   55,18 34,49 52,8 33 

32,6 3Has2 0,5602 41,08 40,23 160 2,711 100 6,1 5,9 50,72 31,7 49,79 31,12 

3Has3 0,5512 39,25 40,24 160 2,4 100 5,7   51,86 32,43 52,93 33,08 

7 

3Has4 0,547 39,38 40,55 160 3,127 100 7,2   64,54 40,34 65,61 41,01 

40,7 3Has5 0,5545 40,93 40,39 160 3,245 100 7,3 7,1 66,86 41,8 65,61 41,01 

3Has6 0,567 41,04 40,56 160 3,1 100 6,9   64,6 40,38 63,54 39,71 

14 

3Has7 0,5555 41,87 40,3 160 3,06 100 6,7   74,21 46,38 72,11 45,07 

44,4 3Has8 0,5585 40,84 40,32 160 3,35 100 7,6 6,9 75,74 47,34 73,5 45,94 

3Has9 0,5605 41,49 40,1 160 2,86 100 6,4   65,35 40,84 65,08 40,67 

28 

3Has10 0,58 41,1 40,08 160 3,374 100 7,7   76,78 74,3 47,99 46,44 

58,7 3Has11 0,5875 42 40,01 160 3,136 100 7,0 7,4 84,9 71,79 53,06 44,87 

3Has12 0,5735 39,45 41,2 160 3,4 100 7,6   76,92 70,17 48,08 44,36 

180 

3Has13 0,5523 38,3 40,9 160 3,6 100 8,4   84,54 55,34 79,42 49,64 

53,5 3Has14 0,5745 41,1 40 160 3,8 100 8,7 8,3 88,45 55,28 87,48 54,68 

3Has15 0,56 40,1 41,4 160 3,2 100 7,0   90,47 56,5 79,26 49,54 


