
Ochrana a oprava
   betonových konstrukcí
ve shodě s evropskou normou UNI EN 1504



MAPEI má od ledna 2008 certifi kované “Výrobky a systémy pro ochranu a opravu 

betonových konstrukcí”, už v lednu 2009 bylo zavedeno povinné označení CE ve shodě 

s Evropskou normou UNI EN 1504.

Norma UNI EN 1504 členěná do 10 částí specifi kuje požadavky na identifi kaci, vlastnosti 

(včetně trvanlivosti), bezpečnost výrobků a rozdílné aspekty zpracovatelnosti, což 

poskytuje účinné nástroje za účelem plánování a optimalizace sanačního zásahu.

•  UNI EN 1504-9 stanovuje obecné zásady pro používání výrobků a systémů;

•  UNI EN 1504-1 dodává důležité defi nice;

•  UNI EN 1504-2-3-4-5-6-7 defi nují kategorie výrobků a systémů a stanovují minimální 

požadavky pro označení CE;

•  UNI EN 1504-8 specifi kuje požadavky pro kontrolu kvality FPC (výstupní kontrola) 

a hodnocení shody;

•  UNI EN 1504-10 se zabývá problematikou použití výrobků a systémů a kontrolou 

kvality provedení.

Označení CE představuje záruku pro zpracovatele, že výrobek je vhodný pro 

přepokládanou aplikaci a splňuje předepsané požadavky platných norem.

Certifi kované výrobky Mapei
UNI EN 1504-2: Systémy ochrany povrchu betonu

Výrobek Zásada
Antipluviol S PI, MC a IR – hydrofobní impregnace

Colorite Beton PI, MC a IR – nátěr (C)

Colorite Performance PI, MC a IR – nátěr (C)

Elastocolor Pittura PI, MC a IR – nátěr (C)

Elastocolor Rasante PI, MC a IR – nátěr (C)

Elastocolor Rasante SF PI, MC a IR – nátěr (C)

Elastocolor Waterproof PI, MC a IR – nátěr (C)

Idrosilex Pronto MC a IR – nátěr (C)

Idrosilex Pronto RPF MC a IR – nátěr (C)

Mapecoat I 24 PI, MC, IR, PR a RC – nátěr (C)

Mapefi nish MC a IR – nátěr (C)

Mapelastic PI, MC a IR – nátěr (C)

Mapelastic Foundation PI, MC a IR – nátěr (C)

Mapelastic Smart PI, MC a IR – nátěr (C)

Monofi nish MC a IR – nátěr (C)

Planitop 100 MC a IR – nátěr (C)

Planitop 200 MC a IR – nátěr (C)

Planitop HDM MC a IR – nátěr (C)

MC (ovlivnění vlhkosti)

IR (zvýšení odporu)

PI (ochrana proti vnikání)

PR (fyzikální odolnost)

RC (odolnost vůči chemikáliím)
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1| Evropská norma UNI EN 1504
Sanaci betonové konstrukce, která byla z různých příčin poškozena musí provádět kvalifi kovaní 

pracovníci. Navíc je třeba stanovit technologický postup, na základě kterého se bude sanace 

provádět.

Norma UNI EN 1504, jejíž název je „Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových kon-

strukcí – Defi nice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody“, stanovuje postupy a vlastnosti 

výrobků, které se používají při opravě, údržbě a ochraně betonových konstrukcí.

UNI EN 1504-1:2005: Defi nice

UNI EN 1504-2:2005: Systémy pro povrchovou ochranu

UNI EN 1504-3:2006: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce

UNI EN 1504-4:2005: Staticky nosné spojování

UNI EN 1504-5:2005: Injektáž betonu

UNI EN 1504-6:2007: Zálivky pro kotvení výztuže nebo pro vyplňování povrchových dutin

UNI EN 1504-7:2007: Prevence koroze výztuže

UNI EN 1504-8:2005: Kontrola kvality a hodnocení shody

UNI EN 1504-9:2008: Obecné zásady pro používání výrobků a systémů

UNI EN 1504-10:2005:  Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedených prací

Hlavním cílem této normy je poskytnout účinné nástroje pro optimalizaci sanačních zásahů 

a zamezit tak často používanému zjednodušenému způsobu provádění oprav, který se řídí 

domněnkou, že odstraněním poškozeného materiálu a použitím jakékoliv správkové malty bude 

problém vyřešen.

Na následujících stránkách jsou popsány všechny části normy UNI EN 1504, u každé z nich je 

uveden, stejně jako v originálním textu, účel a oblast použití, defi nice a charakteristika výrobků 

pro předpokládané použití.

Norma 

UNI EN 1504 

sestává z 10 

částí:
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2| UNI EN 1504 – část 1
Výrobky a systémy pro ochranu a opravu betonových konstrukcí.

Defi nice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody.

Část 1:

Defi nice

Tato evropská norma defi nuje pojmy týkající se výrobků a systémů pro opravy, pro použití při 

údržbě a pro ochranu, obnovu a zesílení betonových konstrukcí.

2.1| Pojmy a defi nice

Šarže: Množství materiálu připraveného v jedné várce, nebo, v případě kontinuální výroby, 

defi nované množství (v tunách), o kterém výrobce prokáže, že má jednotné složení a které 

nepřesahuje jednodenní objem výroby.

Deklarovaná hodnota: Hodnota pro identifi kační požadavky nebo požadavky na funkční 

vlastnosti, která je deklarovaná a prokázaná výrobcem

Identifi kační zkouška: Zkouška pro ověření deklarované hodnoty složení nebo vlastností 

výrobku nebo systému, provedená v rámci shody výroby.

Pozn.: Provádí se pro ověření, aby zkoušený výrobek nebo systém odpovídal výrobku nebo systému podrobenému 

počáteční zkoušce typu, uvnitř přípustných tolerancí.

Funkčnost: Schopnost výrobku nebo systému být efektivní a trvanlivou opravou nebo posky-

tovat efektivní a trvanlivou ochranu, bez nepříznivých vlivů na původní konstrukci, jiné konstruk-

ce, na pracovníky na stavbě, na uživatele, na třetí strany a životní prostředí.

Požadavky na funkční vlastnosti: Požadované mechanické, fyzikální a chemické vlast-

nosti výrobku a systémů, aby se zajistila trvanlivost a stabilita jak opraveného betonu, tak 

konstrukce.

Zkouška funkční vlastnosti: Zkouška provedená pro potvrzení hodnoty požadované vlast-

nosti na výrobku nebo systému, pokud jde o jeho specifi kované funkční vlastnosti během 

aplikace a používání.

Pozn.: Provádí se pro ověření, že testovaný výrobek nebo systém odpovídá specifi kovaným funkčním vlastnostem.

Výrobek: Hmoty navržené pro opravy nebo ochranu betonových konstrukcí.

Systémy: Dva nebo více výrobků, které se používají společně nebo postupně, pro provádění 

oprav nebo pro ochranu betonových konstrukcí.

Technologie: Použití výrobku nebo systému určitým zařízením nebo způsobem (například 

injektáž trhlin).
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2.2| Hlavní skupiny výrobků a systémů

Výrobky a systémy pro kotvení, které:

• kotví výztuž do betonu tak, aby bylo zajištěno její odpovídající statické spolupůsobení 

s betonem;

• zaplňují dutiny tak, aby se zajistila soudržnost mezi ocelovými a betonovými prvky.

Výrobky a systémy pro injektáž: Výrobky a systémy, které po injektáži do betonové konstrukce 

obnoví její konstrukční celistvost a/nebo trvanlivost.

Výrobky a systémy pro opravy bez statické funkce: Výrobky a systémy, které se aplikují na 

povrch betonu za účelem obnovení geometrického tvaru nebo estetického vzhledu konstrukce.

Výrobky a systémy pro ochranu výztuže: Výrobky a systémy, které se aplikují na nechráněnou 

výztuž za účelem její ochrany proti korozi.

Výrobky a systémy pro staticky nosné spojování: Výrobky a systémy, které se apliku-

jí na beton, za účelem vytvoření trvanlivého staticky nosného spoje následně aplikovaným 

materiálem.

Výrobky a systémy pro opravy se statickou funkcí: Výrobky a systémy, které se aplikují na 

betonovou konstrukci, za účelem náhrady vadného betonu a obnovení statické integrity a trvan-

livosti statiky konstrukce.

Výrobky a systémy pro povrchovou ochranu: Výrobky a systémy, které po aplikaci, prodlužují 

trvanlivost konstrukcí z betonu a z vyztuženého betonu.

2.3|  Hlavní chemické typy a složky výrobků a systémů pro 

opravy a ochranu

Příměsi: Jemně mleté anorganické materiály, které se mohou přidávat do výrobků pro opravy za 

účelem zlepšení některých vlastností nebo pro dosažení speciálních vlastností

Existují dva typy příměsí:

• téměř inertní příměsi (typ I)

• pucolánové nebo latentní hydraulické příměsi (typ II)

Aditiva pro hydraulická pojiva: Výrobky, které jsou přidávány do hydraulických pojiv pro získání 

specifi ckých vlastností, a které nejsou zahrnuty mezi příměsi a přísady.

Aditiva pro reaktivní polymery: Výrobky jiné než příměsi a přísady, které dávají výrobkům pro 

opravy specifi cké vlastnosti.

Pozn.: typická aditiva jsou, například:

• plastifi kátory

• změkčovadla

• urychlovače

• zpomalovače

• materiály regulující reologické vlastnosti;

• pigmenty

• fi lery
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Přísady: Materiál přidaný během procesu míchání betonu v množství menším než 5 % hmot-

nosti cementu v betonu, pro zlepšení vlastností směsi v čerstvém a/nebo zatvrdlém stavu.

Nátěr: úprava vytvářející souvislou ochrannou vrstvu na povrchu betonu.

Pozn. 1: tloušťka je zpravidla od 0,1 mm do 5,0 mm. Zvláštní aplikace mohou vyžadovat tloušťku větší než 5 mm.

Pozn. 2: pojivem mohou být například organické polymery, organické polymery s cementem jako fi lerem nebo hydrau-

lický cement modifi kovaný polymerní disperzí.

Hydraulická pojiva (H): Anorganické materiály, které reagují s vodou a vstupují s ní do hydra-

tační reakce vedoucí k vytvoření pevného materiálu.

Pozn.: Obvykle se jedná o cementy ve shodě s normou EN 197-1 nebo EN 413-1, stavební vápna podle EN 459-1 

nebo v kombinaci s jinými cementy.

Hydraulické malty a hydraulické betony (CC): Malty a betony, které vzniknou smícháním 

hydraulického pojiva s tříděným kamenivem. Mohou obsahovat příměsi a přísady a po smíchání 

s vodou tvrdnou hydratační reakcí.

Hydrofobní impregnace: Úprava betonu pro vytvoření povrchu odpuzujícího vodu. Póry 

a kapiláry jsou vnitřně potaženy, avšak nejsou zaplněny. Na povrchu betonu není vytvořen fi lm 

a dochází jen k malé nebo vůbec žádné změně vzhledu.

Pozn.: aktivními sloučeninami mohou být, například, silany nebo siloxany.

Impregnace: Úprava betonu za účelem snížení povrchové porozity a zpevnění povrchu. Póry 

a kapiláry jsou částečně nebo zcela zaplněny.

Pozn. 1: Touto úpravou se na povrchu betonu zpravidla vytvoří přerušovaný tenký fi lm.

Pozn. 2: Pojivy mohou být například organické polymery.

Polymerní hydraulické cementové malty nebo betony (PCC): Hydraulické malty nebo 

betony modifi kované přidáním polymerních aditiv, která jsou přidána v množství dostatečném 

k získání specifi ckých vlastností.

Pozn.: Obvykle užívané polymery zahrnují:

• akrylátové, metakrylátové nebo modifi kované akrylátové pryskyřice ve formě redispergovatelných prášků nebo 

vodních disperzí;

• monomery, kopolymery a terpolymery vinylu ve formě redispergovatelných prášků nebo vodních disperzí;

• styren butadienový kopolymer, zpravidla ve formě vodní disperze;

• přírodní gumolatexy;

• epoxidy

Polymerové malty a polymerní betony (PC): Směsi polymerního pojiva a tříděného kameni-

va, které tvrdnou polymerizační reakcí.

Pojivo na bázi reaktivního polymeru (P): Pojiva obvykle sestávají ze dvou složek, reaktivní 

polymerní báze a tvrdidla nebo katalyzátoru, a která vytvrzují za teploty okolního prostředí. Lze 

k nim rovněž přidávat aditiva.

Pozn. 1: u některých systémů může vlhkost okolního prostředí působit jako tvrdidlo / katalyzátor.

Pozn. 2: obvyklými pojivy jsou například:

• epoxidy;

• nenasycené polyestery;

• síťovatelné akryláty;

• jednosložkové nebo dvousložkové polyuretany.
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3| UNI EN 1504 – část 9
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí.

Defi nice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody.

Část 9:

Obecné zásady pro používání výrobků a systémů

Část 9 normy UNI EN 1504 defi nuje zásady pro ochranu a opravy betonových konstrukcí, které 

byly poškozeny nebo mohou být poškozeny nebo degradovány a poskytuje vodítko pro výběr 

výrobků a systémů, které jsou vhodné pro zamýšlený účel. Z tohoto důvodu je projít tuto část 

dříve než ostatní:

Hlavními body UNI EN 1504-9 jsou:

• Minimální požadavky před provedením ochrany a opravy;

• Stanovení cílů ochrany a opravy;

• Výběr vhodných zásad ochrany a opravy.

Minimální požadavky před provedením ochrany a opravy

Tato část normy defi nuje:

• Všeobecné zhodnocení stavu betonové konstrukce;

• Míru rizika pro zdraví a bezpečnost, které vzniká pádem suti nebo snížením mechanické 

stability betonové konstrukce;

• Posouzení vad a jejich příčin.

obr. 1

Ukázka betonu poškozeného 

působením síranů
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Nejběžnější příčiny poškození betonové konstrukce a výztuže jsou:

Příčiny poškození 
betonových 
konstrukcí

Fyzikální

ChemickéPožárem

• Abraze

• Namáhání

• Náraz

• Přetížení

• Pohyby

• Exploze

• Vibrace

• Mrazové cykly

• Tepelné cykly

• Krystalizace solí

• Smršťování

• Eroze

• Opotřebení

• Biologické procesy

• Agresivní činidla (např. sírany)

• Alkalická reakce kameniva

Mechanické
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obr. 2

Ukázka poškození 

výztuže betonové 

konstrukce korozí

3.1| Cíle ochrany a opravy

Tato kapitola stanovuje základní faktory týkající se vhodného a účinného typu opravy. Před zapo-

četím opravy je nejdříve nutné uvážit různé možnosti jejího provedení. Při rozhodování o odpoví-

dající činnosti, která splní budoucí požadavky je nutno zvážit:

• všeobecné faktory (např. předpokládané využití, životnost, požadované funkční parametry, 

apod.);

• zdravotní a bezpečnostní hlediska (např. následky statické poruchy, vliv oprav na uživatele 

betonové konstrukce);

• konstrukční hlediska (např. změnu dynamických nebo jiných přímých vlivů během prová-

dění ochrany nebo opravy nebo po ní);

• životní prostředí (např. budoucí prostředí betonové konstrukce);

Po analýze všech zmíněných aspektů je možné zvolit vhodný typ ochrany a opravy na zákla-

dě příčiny nebo spojení více příčin, které způsobily poškození a stav konstrukce, ve kterém se 

nachází.

3.2| Základní předpoklady pro volbu výrobků a systémů

Volba výrobku vhodného pro opravu nebo ochranu betonové konstrukce se musí provádět na 

základě analýzy zásad a metod, kterým vyhovuje. Prvních 6 zásad a metod se týká vad betono-

vých konstrukcí, zásady a metody 7 až 11 se týkají koroze výztuže.

• Množství a typ cementu

• Vodní součinitel

• Vyzrávání

• Deště

• Teplota/Vlhkost

• Chloridy (kontaminace při míchání)

• Mořská voda

• Posypové soli

• Jiné kontaminanty

Příčiny koroze 
výztuže

Karbonatace

Korozní kontaminanty
Bludné 
proudy
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Zásada Metoda
Obsaženo 

v UNI EN 1504 část

Zásady a metody týkající se vad betonu

1) Ochrana proti vnikání (PI)

1.1 Hydrofobní impregnace 2

1.2 Impregnace 2

1.3 Povrchové úpravy se schopností přemostění trhlin i bez této schopnosti 2

1.4 Místní bandážování trhlin

1.5 Výplň trhlin 5

1.6 Přeměna trhlin v dilatační spáru

1.7 Montáž vnějších prvků

1.8 Použití membrán

2) Ovlivnění vlhkosti (MC)

2.1 Hydrofobní impregnace 2

2.2 Impregnace 2

2.3 Povrchová ochrana (povlaky) 2

2.4 Stínění nebo opláštění

2.5 Elektrochemická ochrana

3) Obnova betonu (CR)

3.1 Nanášení malty ručně 3

3.2 Dobetonování 3

3.3 Nástřik betonu nebo malty 3

3.4 Náhrada prvků

4) Zesílení konstrukce (SS)

4.1 Přidání nebo náhrada zabudované nebo vnější výztuže

4.2 Vlepování výztuže do otvorů v betonu 6

4.3 Vyztužení lepenými příložkami 4

4.4 Doplnění malty nebo betonu - reprofilace 3, 4

4.5 Injektáž trhlin, dutin nebo mezer 5

4.6 Výplň trhlin, dutin nebo mezer 5

4.7 Dodatečné předpínání

5) Fyzikální odolnost (PR)

5.1 Povlaky nebo nátěry 2

5.2 Impregnace 2

5.3 Doplnění malty nebo betonu 3

6) Odolnost vůči chemikáliím (RC)

6.1 Povlaky nebo nátěry 2

6.2 Impregnace 2

6.3 Doplnění malty nebo betonu 3

Zásady a metody týkající se koroze výztuže

7) Ochrana nebo obnovení pasivace (RP)

7.1  Zvětšení tloušťky krycí vrstvy výztuže dodatečně nanesenou cementovou 

maltou nebo betonem
3

7.2 Náhrada kontaminovaného nebo karbonatovaného betonu 3

7.3 Elektrochemická realkalizace karbonatovaného betonu

7.4 Realkalizace karbonatovaného betonu difuzí

7.5 Elektrochemické odstranění chloridů

8) Zvýšení odporu (IR)

8.1 Hydrofobní impregnace 2

8.2 Impregnace 2

8.3 Omezení obsahu vlhkosti povrchovou ochranou, nátěry nebo zakrytím 2

9) Úprava katodové oblasti (CC)
9.1 Omezení obsahu oxidu (na katodě) impregnací nebo povrchovým 

povlakem

10) Katodová ochrana (CP) 10.1 Aplikace elektrického potenciálu

11) Úprava anodické oblasti (CA)

11.1 Nátěry výztuže látkami obsahujícími aktivní pigmenty 7

11.2 Nátěry výztuže bariérovými povlaky 7

11.3 Přidání inhibitorů do betonu
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4| UNI EN 1504 – část 2
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí.

Defi nice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody.

Část 2: 

Systémy ochrany povrchu betonu.

Část 2 normy UNI EN 1504 se zabývá 5 z 11 zásad popsaných v UNI EN 1504-9.:

(PI) Zásada 1 – Ochrana proti vnikání:

1.1 hydrofobní impregnace

1.2 impregnace

1.3 nátěr

(MC) Zásada 2 – Regulace vlhkosti:

2.1 hydrofobní impregnace

2.2 nátěr

(PR) Zásada 5 – Fyzikální odolnost / zlepšení povrchu:

5.1 nátěr

5.2 impregnace

(RC) Zásada 6 – Chemická odolnost:

6.1 nátěr

(IR) Zásada 8 – Zvýšení odporu omezením obsahu vlhkosti:

8.1 hydrofobní impregnace

8.2 nátěr

obr. 3

Ochrana betonové 

konstrukce mostu

obr. 4

Ochrana betonového 

průčelí obytného domu
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Ochrana a opravaOchrana a oprava
   betonových konstrukcí
ve shodě s evropskou normou UNI EN 1504

Všech 5 zásad může být splněno pomocí tří různých metod pro povrchovou ochranu:

•  Hydrofobní impregnace: úprava betonu za účelem vytvoření povrchu odpuzujícího vodu. 

Póry a kapiláry jsou vnitřně potaženy avšak nejsou zaplněny. Na povrchu betonu není vytvořen 

fi lm a dochází jen k malé nebo vůbec žádné změně vzhledu.

Funkční vlastnosti hydrofobní impregnace podle „zásad“ a „metod“ defi novaných 

v UNI EN 1504-9 (tabulka 1 a 3 v UNI EN 1504-2).

Funkční vlastnosti
Zásada 1

Ochrana proti vnikání

Zásada 2

Regulace 

vlhkosti

Zásada 8

Zvýšení odporu
Zkušební metoda

Minimální požadavky

(tabulka 3 v UNI EN 1504 

část 2)

Stanovení úbytku 

hmotnosti 

hydrofobizovaného 

betonu po střídavém 

působení mrazu 

a rozmrazovacích solí

● EN 13581

Ztráta hmotnosti na povrchu 

impregnovaného tělesa 

musí nastat nejméně o 20 

cyklů později ve srovnání 

s neimpregnovaným 

zkušebním tělesem.

Hloubka průniku Δ Δ Δ (*)
Třída 1: < 10 mm

Třída 2: ≥ 10 mm

Absorpce vody 

a odolnost proti alkáliím
Δ Δ Δ EN 13580

Absorpční poměr < 7,5 % ve 

srovnání s neimpregnovaným 

zkušebním tělesem

Absorpční poměr (po 

ponoření do alkalického 

roztoku) < 10%

Součinitel rychlosti 

sušení
Δ Δ Δ EN 13579

Třída 1: > 30 %

Třída 2: > 10 %

Difúze chloridových iontů

Podle národních 

norem a národních 

předpisů

Podle národních norem 

a národních předpisů

(*) Hloubka průniku se měří s přesností 0,5 mm rozlomením impregnovaného zkušebního těle-

sa a postříkáním povrchu lomové plochy vzorku vodou podle prEN 14630. Hloubka suchého 

pásma se považuje za efektivní hloubku hydrofobní impregnace.

● pro všechna určená použití  Δ pro určitá určená použití
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•  Impregnace: úprava betonu za účelem snížení jeho povrchové porozity a zpevnění povrchu. 

Póry a kapiláry jsou částečně nebo úplně zaplněny.

Funkční vlastnosti

Zásada 1

Ochrana proti 

vnikání

Zásada 5

Fyzikální odolnost
Zkušební metoda

Minimální požadavky

(tabulka 4 v UNI EN 1504, část 2)

Odolnost v oděru ● EN ISO 5470
Nejméně 30% zvýšení odolnosti v oděru 

ve srovnání s neimpregnovaným vzorkem

Propustnost pro vodní páru Δ
EN ISO 7783-1

EN ISO 7783-2

Třída I: S
D
< 5 m

Třída II: 5 m ≤ S
D
 ≤ 50 m

Třída III: S
D
 > 50 m

Rychlost pronikání vody 

v kapalné fázi
● ● EN 1062-3 W < 0,1 kg/m2 x h0,5

Teplotní cyklování 

s ponořením 

do rozmrazovacího solného 

roztoku

Δ Δ

EN 13687-1

EN 13687-2

EN 13687-3

EN 1062-11

Po teplotním cyklování:

• Žádné bubliny, trhliny a odlupování

• Odtrhová zkouška:

- svisle: ≥ 0,8 N/mm2

-  vodorovně bez mechanického zatížení: 

≥ 1,0 N/mm2

-  vodorovně s mechanickým zatížením: 

≥ 1,5 N/mm2

Teplotní cyklování 

s náporovým skrápěním 

(teplotní šok)

Δ Δ

Teplotní cyklování 

bez působení 

rozmrazovacích solí

Δ Δ

Stárnutí: 7 dní při 70 °C Δ Δ

Chemická odolnost Δ EN ISO 2812-1 Žádné vizuální porušení po 30 denním působení

Odolnost proti úderu ● EN ISO 6272-1 Po zatížení žádné trhliny a odlupování

Odtržení Δ ● EN 1542

-  svisle: ≥ 0,8 N/mm2

-  vodorovně bez pohybu: 

≥ 1,0 N/mm2

-  vodorovně s pohybem: 

≥ 1,5 N/mm2

Reakce na oheň po použití Δ Δ EN 13501-1 Evropské třídy

Funkční vlastnosti impregnace podle „zásad“ a „metod“ defi novaných v UNI EN 1504-9 

(tabulka 1 a 4 v UNI EN 1504-2).
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Ochrana a opravaOchrana a oprava
   betonových konstrukcí
ve shodě s evropskou normou UNI EN 1504

Funkční 

vlastnosti

Zásada 1

Ochrana proti 

vnikání

Zásada 5

Fyzikální 

odolnost

Zkušební 

metoda

Minimální požadavky

(tabulka 4 v UNI EN 1504, část 2)

Protismykové 

vlastnosti
Δ Δ EN 13036-4 

Třída I: 

> 40 jednotek zkoušky za mokra 

(vnitřní povrchy mokré)

Třída II: 

≥ 40 jednotek zkoušky za sucha 

(vnitřní povrchy suché)

Hloubka 

průniku
● ● (*) ≥ 5 mm

Difúze 

chloridových 

iontů

Δ

Podle národních 

norem 

a národních 

předpisů

Podle národních norem a národních 

předpisů

(*) Hloubka průniku se měří s přesností 0,5 mm rozlomením impregnovaného zkušebního 

tělesa a postříkáním povrchu lomové plochy vzorku vodou podle prEN 14630. Hloubka 

suchého pásma se považuje za efektivní hloubku hydrofobní impregnace.

● pro všechna určená použití  Δ pro určitá určená použití
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•  Povrchová úprava: úprava vytvářející souvislou ochrannou vrstvu na povrchu betonu.

Funkční vlastnosti

Zásada 1

Ochrana 

proti 

vnikání

Zásada 2

Regulace 

vlhkosti

Zásada 5

Fyzikální 

odolnost

Zásada 6

Chemická 

odolnost

Zásada 8

Zvýšení 

odporu

Zkušební metoda
Minimální požadavky

(tabulka 5 UNI EN 1504, část 2)

Lineární smrštění Δ Δ Δ Δ Δ EN 12617-1

≤ 0,3 % (platí pouze pro tuhé 

systémy s aplikační tloušťkou 

≥ 3 mm

Pevnost v tlaku Δ Δ EN 12190

Třída I: ≥ 35 N/mm2 (pro pojíždění 

polyamidovými koly)

Třída II: ≥ 50 N/mm2 (pro pojíždění 

ocelovými koly)

Součinitel teplotní 

roztažnosti
Δ Δ Δ Δ Δ EN 1770

Tuhé systémy pro vnější použití: 

α
T
 ≤ 30 x 10-6K-1 (pouze pro nátěry 

o tloušťce ≥ 1 mm)

Odolnost v oděru ● EN ISO 5470-1

Úbytek hmotnosti 

méně než 3 000 mg

Brusné kolo H22 / rotace 1 000 

cyklů / zatížení 1 000 g

Přilnavost 

mřížkovou zkouškou
Δ Δ Δ Δ Δ EN ISO 2409 Hodnota mřížkového řezu: ≤ GT2

Propustnost CO
2

● EN 1062-6 S
D
 > 50 m

Propustnost pro 

vodní páru
● ● ●

EN ISO 7783-1

EN ISO 7783-2

Třída I: S
D
 < 5 m

Třída II: 5 m ≤ S
D
 ≤ 50 m

Třída III: S
D
 > 50 m

Rychlost pronikání 

vody v kapalné fázi
● ● ● Δ ● EN 1062-3 W < 0,1 kg/m2 x h0,5

Funkční vlastnosti nátěru podle „zásad“ a „metod“ defi novaných v UNI EN 1504-9 (tabulka 1 a 5 v UNI EN 

1504-2).
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   betonových konstrukcí
ve shodě s evropskou normou UNI EN 1504

Funkční vlastnosti

Zásada 1

Ochrana 

proti 

vnikání

Zásada 2

Regulace 

vlhkosti

Zásada 5

Fyzikální 

odolnost

Zásada 6

Chemická 

odolnost

Zásada 8

Zvýšení 

odporu

Zkušební metoda

Minimální požadavky

(tabulka 5 v UNI EN 1504, 

část 2)

Teplotní cyklování 

s ponořením 

do rozmrazovacího 

solného roztoku

Δ Δ Δ Δ Δ

EN 13687-1

EN 13687-2

EN 13687-3

EN 1062-11

EN 13687

Po teplotním cyklování:

•  žádné bubliny, trhliny 

a odlupování

•  přídržnost stanovená 

odtrhovou zkouškou

Teplotní cyklování 

s náporových 

skrápěním (teplotní 

šok)

Δ Δ Δ Δ Δ

Teplotní cyklování 

bez ponoření 

do rozmrazovacího 

solného roztoku

Δ Δ Δ Δ Δ

Stárnutí: 7 dnů 

při 70 °C
Δ Δ Δ Δ Δ

Odolnost vůči 

teplotnímu šoku
Δ Δ Δ

Chemická odolnost Δ EN ISO 2812-1
Žádné vizuální porušení 

po 30denním působení

Odolnost 

vůči silnému 

chemickému 

napadení

● EN 13529

Snížení tvrdosti < 50 % 

(Buchholzova vrypová zkouška)

Třída I: 3 d bez tlaku

Třída II: 28 d bez tlaku

Třída III: 28 d s tlakem

Schopnost 

přemostění trhlin
Δ Δ Δ Δ Δ EN 1062-7

Závisí na místních podmínkách 

(klima, šířka trhlin a pohyb 

trhlin)

Odolnost 

proti úderu
● EN ISO 6272-1

Při zatížení žádné trhliny 

a odlupování

Třída I: ≥ 4 Nm

Třída II: ≥ 10 Nm

Třída III: ≥ 20 Nm

Odtrhová zkouška ● ● ● ● ● EN 1542

Přemostění trhlin Tuhé nebo 

pružné systémy 

Bez pohybu 

≥ 0,8 N/mm2

≥ 1,0 N/mm2

S pohybem

≥ 1,5 N/mm2

≥ 2,1 N/mm2

Reakce na oheň 

po použití
Δ Δ Δ Δ Δ EN 13501-1 Evropské třídy
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Funkční vlastnosti

Zásada 1

Ochrana 

proti 

vnikání

Zásada 2

Regulace 

vlhkosti

Zásada 5

Fyzikální 

odolnost

Zásada 6

Chemická 

odolnost

Zásada 8

Zvýšení 

odporu

Zkušební metoda

Minimální požadavky

(tabulka 5 v UNI EN 1504, 

část 2)

Protismykové 

vlastnosti
Δ Δ Δ Δ Δ EN 13036-4

Třída I: ≥ 40 jednotek zkoušky 

za mokra (vnitřní povrchy 

mokré)

Třída II: ≥ 40 jednotek zkoušky 

za sucha (vnitřní povrchy suché)

Třída III: ≥ 55 jednotek zkoušky 

za mokra (venku)

Nebo podle národních předpisů

Kapitola 4.2 Umělé 

stárnutí
Δ Δ Δ Δ Δ EN 1062-11

Po 2 000 bez tvorby puchýřků, 

bez praskání, bez odlupování

Antistatické chování Δ Δ Δ Δ Δ EN 1081

Třída I: > 104 a < 106 Ω 

(výbušniny)

Třída II: 106 a < 108 Ω (látky 

hrozící explozí)

Soudržnost 

s mokrým betonem
Δ Δ Δ Δ EN 13578

Po zatížení:

bez tvorby puchýřků, praskání 

a odlupování. Odtrhová zkouška 

≥ 1,5 N/mm2, k porušení dojde 

při > 50 % v betonu

Difúze chloridových 

iontů
Δ

Podle národních 

norem a předpisů

Podle národních norem 

a předpisů

4.1| Reakce na oheň

U povrchových ochranných systémů používaných na prvcích vystavených ohni musí výrobce 

deklarovat klasifi kaci vytvrzených povrchových ochranných systémů podle výsledků zkoušek 

reakce na oheň. Vytvrzené povrchové ochranné systémy obsahující více než 1% hmotnostní 

nebo objemové (které z nich je významnější) rovnoměrně rozděleného organického materiá-

lu, mohou být deklarovány jako požární třída A1 bez nutnosti zkoušení. Vytvrzené povrchové 

ochranné systému obsahující více než 1% hmotnostní nebo objemové (které z nich je význam-

nější) rovnoměrně rozděleného organického materiálu, musí být klasifi kovány podle EN 13501-1 

a musí být deklarována jejich příslušná reakce na oheň.
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   betonových konstrukcí
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4.2| Výrobky MAPEI certifi kované podle UNI EN 1504-2

Antipluviol S
Hydrofobní impregnace certifi kovaná podle zásad PI, MC, IR

Colorite Beton
Nátěr certifi kovaný podle zásad PI, MC, IR

Colorite Performance
Nátěr certifi kovaný podle zásad PI, MC, IR

Elastocolor Pittura
Nátěr certifi kovaný podle zásad PI, MC, IR

Elastocolor Rasante
Nátěr certifi kovaný podle zásad PI, MC, IR

Elastocolor Rasante SF
Nátěr certifi kovaný podle zásad PI, MC, IR

Elastocolor Waterproof
Nátěr certifi kovaný podle zásad PI, MC, IR

Idrosilex Pronto
Nátěr certifi kovaný podle zásad MC, IR

Idrosilex Pronto RPF
Nátěr certifi kovaný podle zásad MC, IR
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Mapecoat I 24
Nátěr certifi kovaný podle zásad PI, MC IR, PR, RC

Mapefi nish
Povrchová úprava certifi kovaná podle zásad MC, IR

Mapelastic
Povrchová úprava certifi kovaná podle zásad PI, MC, IR

Mapelastic Foundation
Povrchová úprava certifi kovaná podle zásad PI, MC, IR

Mapelastic Smart
Povrchová úprava certifi kovaná podle zásad PI, MC, IR

Monofi nish
Povrchová úprava certifi kovaná podle zásad MC, IR

Planitop 100
Povrchová úprava certifi kovaná podle zásad MC, IR

Planitop 200
Povrchová úprava certifi kovaná podle zásad MC, IR

Planitop HDM
Povrchová úprava certifi kovaná podle zásad MC, IR
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5| UNI EN 1504 – část 3
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí

Defi nice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody

Část 3:

Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce

Část 3 normy UNI EN 1504 platí pro správkové malty a betony použitelné společně s dalšími výrobky 

a systémy určenými k obnově a/nebo nahrazení narušeného betonu a k ochraně výztuže, pokud 

je to nutné k prodloužení doby životnosti betonové konstrukce vykazující projevy degradace.

Tato část se zabývá 3 z 11 zásad z UNI EN 1504-9:

(CR) Zásada 3 – Obnova betonu

3.1 Nanášení malty ručně

3.2 Dobetonování

3.3 Nástřik betonu nebo malty

(SS) Zásada 4 – Zesílení konstrukce

4.4 Doplnění malty nebo betonu 

(RP) Zásada 7 – Ochrana nebo obnovení pasivace

7.1  Zvětšení tloušťky krycí vrstvy výztuže dodatečně nanesenou cementovou maltou nebo 

betonem

7.2 Náhrada kontaminovaného nebo karbonatovaného betonu

Správková malta pro opravy musí být vybrána na základě zhodnocení příčin 

degradace a na základě zvážení příslušných zásad a metod pro opravy:

Funkční vlastnosti Zkušební metoda

Zásada opravy

3 3 4 7

Metoda opravy

3.1; 3.2 3.3 4.4 7.1; 7,2

Pevnost v tlaku EN 12190 ● ● ● ●

Obsah chloridových iontů EN 1015-17 ● ● ● ●

Soudržnost EN 1542 ● ● ● ●

Vázané rozpínání/smršťování EN 12617-4 ● ● ● ●

Trvanlivost – odolnost proti karbonataci EN 13295 ● ● ● ●

Trvanlivost; Tepelná slučitelnost; Zmrazování 

a tání; Náporové skrápění; Cyklování za sucha
EN 13687-1-2-4 Δ Δ Δ Δ

Modul pružnosti EN 13412 Δ Δ ● Δ

Protismykové vlastnosti EN 13036-4 Δ Δ Δ Δ

Koeficient teplotní roztažnosti EN 1770 Δ Δ Δ Δ

Kapilární absorpce (propustnost pro vodu) EN 13057 Δ Δ Δ Δ

● všechna určená použití   Δ pro určitá určená použití
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Norma specifi kuje 4 třídy malt, R1 a R2 pro malty bez statické funkce, R3 a R4 pro malty se 

statickou funkcí.

Malty bez statické funkce  R1 – R2

Malty se statickou funkcí  R3 – R4

Funkční vlastnosti vyplývající z různých typů zkoušek, určují příslušnou třídu sanačních malt, což 

znamená, že všechny malty, které se používají pro opravy, ať už se statickou funkcí nebo bez 

statické funkce, musí splňovat minimální požadavky stanovené normou.

Požadavky na funkční vlastnosti malty pro opravy bez statické funkce třídy R1

Zkouška 

č.
Funkční vlastnosti Zkušební metoda

Požadavek

Bez statické funkce

Třída R1

1 Pevnost v tlaku EN 12190 ≥ 10 MPa

2 Obsah chlorových iontů EN 1015-17 ≤ 0,05 %

3 Soudržnost EN 1542 ≥ 0,8 MPa

4 Vázané smrštění / rozpínání EN 12617-4 Žádný požadavek

5 Odolnost proti karbonataci EN 13295 Žádný požadavek

6 Modul pružnosti EN 13412 Žádný požadavek

7
Tepelná slučitelnost

Část 1, Zmrazování a tání
EN 13687-1 Vizuální prohlídka po 50 cyklech

8
Tepelná slučitelnost

Část 2, Náporové skrápění
EN 13687-2 Vizuální prohlídka po 30 cyklech

9
Tepelná slučitelnost

Část 4, Cyklování za sucha
EN 13687-4 Vizuální prohlídka po 30 cyklech

10 Protismykové vlastnosti EN 13036-4

Třída I: 

> 40 jednotek při zkoušce mokrého povrchu;

Třída II: 

> 40 jednotek při zkoušce suchého povrchu;

Třída III: 

> 55 jednotek při zkoušce mokrého povrchu.

11 Součinitel teplotní roztažnosti EN 1770

Jsou-li provedeny zkoušky 7, 8 nebo 9, není 

vyžadován. V opačném případě deklarovaná 

hodnota.

12
Kapilární absorpce 

(propustnost vody)
EN 13057 Žádný požadavek
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obr. 5

Zpevnění betonové 

konstrukce s použitím: 

PLANITOP HDM + 

MAPEGRID G220, maltou 

bez statické funkce třídy R2

Požadavky na funkční vlastnosti malty pro opravy bez statické funkce třídy R2

Zkouška 

č.
Funkční vlastnosti Zkušební metoda

Požadavek

Bez statické funkce

Třída R2

1 Pevnost v tlaku EN 12190 ≥ 15 MPa

2 Obsah chloridových iontů EN 1015-17 ≤ 0,05 %

3 Soudržnost EN 1542 ≥ 0,8 MPa

4 Vázané smrštění / rozpínání EN 12617-4 Soudržnost po zkoušce ≥ 0,8 MPa

5 Odolnost proti karbonataci EN 13295 Žádný požadavek

6 Modul pružnosti EN 13412 Žádný požadavek

7
Tepelná slučitelnost

Část 1, Zmrazování a tání
EN 13687-1

Soudržnost po 50 cyklech 

≥ 0,8 MPa

8
Tepelná slučitelnost

Část 2, Náporové skrápění
EN 13687-2

Soudržnost po 30 cyklech 

≥ 0,8 MPa

9
Tepelná slučitelnost

Část 4, Cyklování za sucha
EN 13687-4

Soudržnost po 30 cyklech 

≥ 0,8 MPa

10 Protismykové vlastnosti EN 13036-4

Třída I: 

> 40 jednotek při zkoušce mokrého povrchu;

Třída II: 

> 40 jednotek při zkoušce suchého povrchu;

Třída III: 

> 55 jednotek při zkoušce mokrého povrchu.

11 Součinitel teplotní roztažnosti EN 1770

Jsou-li provedeny zkoušky 7, 8 nebo 9, není 

vyžadován. V opačném případě deklarovaná 

hodnota.

12
Kapilární absorpce 

(propustnost vody)
EN 13057 ≤ 0,5 kg·m-2·h-0,5
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Požadavky na funkční vlastnosti malty pro opravy se statickou funkcí třídy R3

Zkouška 

č.
Funkční vlastnosti Zkušební metoda

Požadavek

Se statickou funkcí

Třída R3

1 Pevnost v tlaku EN 12190 ≥ 25 MPa

2 Obsah chloridových iontů EN 1015-17 ≤ 0,05 %

3 Soudržnost EN 1542 ≥ 1,5 MPa

4 Vázané smrštění / rozpínání EN 12617-4 Soudržnost po zkoušce ≥ 1,5 MPa

5 Odolnost proti karbonataci EN 13295 d
k
 ≤ kontrolní beton

6 Modul pružnosti EN 13412 ≥ 15 GPa

7
Tepelná slučitelnost

Část 1, Zmrazování a tání
EN 13687-1

Soudržnost po 50 cyklech 

≥ 1,5 MPa

8
Tepelná slučitelnost

Část 2, Náporové skrápění
EN 13687-2

Soudržnost po 30 cyklech 

≥ 1,5 MPa

9
Tepelná slučitelnost

Část 4, Cyklování za sucha
EN 13687-4

Soudržnost po 30 cyklech 

≥ 1,5 MPa

10 Protismykové vlastnosti EN 13036-4

Třída I: 

> 40 jednotek při zkoušce mokrého povrchu;

Třída II: 

> 40 jednotek při zkoušce suchého povrchu;

Třída III: 

> 55 jednotek při zkoušce mokrého povrchu.

11 Součinitel teplotní roztažnosti EN 1770

Jsou-li provedeny zkoušky 7, 8 nebo 9, není 

vyžadován. V opačném případě deklarovaná 

hodnota.

12
Kapilární absorpce (propustnost 

vody)
EN 13057 ≤ 0,5 kg·m-2·h-0,5

obr. 6

Aplikace nástřikem na 

betonovou konstrukci: 

PLANITOP 430, malta 

se statickou funkcí 

třídy R3
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Požadavky na funkční vlastnosti malty pro opravy se statickou funkcí třídy R4

obr. 7

Betonová konstrukce 

velkých rozměrů 

zpevněná s použitím: 

MAPEGROUT T60, 

malta se statickou funkcí 

třídy R4

Zkouška 

č.
Funkční vlastnosti

Zkušební 

metoda

Požadavek

Se statickou funkcí

Třída R4

1 Pevnost v tlaku EN 12190 ≥ 45 MPa

2 Obsah chloridových iontů EN 1015-17 ≤ 0,05 %

3 Soudržnost EN 1542 ≥ 2,0 MPa

4 Vázané smrštění / rozpínání EN 12617-4 Soudržnost po zkoušce ≥ 2,0 MPa

5 Odolnost proti karbonataci EN 13295 d
k
 ≤ kontrolní beton

6 Modul pružnosti EN 13412 ≥ 20 GPa

7
Tepelná slučitelnost

Část 1, Zmrazování a tání
EN 13687-1

Soudržnost po 50 cyklech 

≥ 2,0 MPa

8
Tepelná slučitelnost

Část 2, Náporové skrápění
EN 13687-2

Soudržnost po 30 cyklech 

≥ 2,0 MPa

9
Tepelná slučitelnost

Část 4, Cyklování za sucha
EN 13687-4

Soudržnost po 30 cyklech 

≥ 2,0 MPa

10 Protismykové vlastnosti EN 13036-4

Třída I: 

> 40 jednotek při zkoušce mokrého povrchu;

Třída II: 

> 40 jednotek při zkoušce suchého povrchu;

Třída III: 

> 55 jednotek při zkoušce mokrého povrchu.

11 Součinitel teplotní roztažnosti EN 1770

Jsou-li provedeny zkoušky 7, 8 nebo 9, není 

vyžadován. V opačném případě deklarovaná 

hodnota.

12
Kapilární absorpce (propustnost 

vody)
EN 13057 ≤ 0,5 kg·m-2·h-0,5
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5.1| Reakce na oheň

U povrchových ochranných systémů používaných na prvcích vystavených ohni musí výrobce 

deklarovat klasifi kaci vytvrzených povrchových ochranných systémů podle výsledků zkoušek 

reakce na oheň. Vytvrzené povrchové ochranné systémy obsahující více než 1 % hmotnostní 

nebo objemové (které z nich je významnější) rovnoměrně rozděleného organického materiá-

lu, mohou být deklarovány jako požární třída A1 bez nutnosti zkoušení. Vytvrzené povrchové 

ochranné systému obsahující více než 1 % hmotnostní nebo objemové (které z nich je význam-

nější) rovnoměrně rozděleného organického materiálu, musí být klasifi kovány podle EN 13501-1 

a musí být deklarována jejich příslušná reakce na oheň.

5.2| Výrobky MAPEI certifi kované podle UNI EN 1504-3

Výrobek Třída - Typ

Idrosilex Pronto RPF R2 – PCC 

Mapefi nish R2 – PCC  

Monofi nish R2 – PCC  

Planitop HDM R2 – PCC 

Planitop HDM Maxi R2 – PCC  

Idrosilex Pronto RPG R3 – PCC  
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Výrobek Třída - Typ

Mapegrout Rapido R3 – PCC  

Mapegrout T40 R3 – PCC 

Planitop 400 R4 – CC 

Planitop 430 R4 – CC  

Mapegrout BM R4 – PCC  

Mapegrout Colabile R4 – CC  

Mapegrout Colabile GF R4 – CC  

Mapegrout Colabile TI 20 + Fibre R60 R4 – CC  

Mapegrout Easy Flow R4 – CC  
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Výrobek Třída - Typ

Mapegrout Easy Flow GF R4 – CC  

Mapegrout FMR + Fibre FF  R4 – CC  

Mapegrout Gunite R4 – CC  

Mapegrout SV R4 – CC  

Mapegrout SV Fiber + Fibre R38 R4 – CC  

Mapegrout SV T R4 – CC  

Mapegrout T60 R4 – CC  

Mapegrout Tixotropní R4 – PCC
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6| UNI EN 1504 – část 4
Výrobky a systémy na ochranu a opravy betonových konstrukcí.

Defi nice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody

Část 4:

Konstrukční lepení 

Část 4 UNI EN 1504 specifi kuje požadavky na identifi kaci, použití (včetně životnosti) a bezpeč-

nost výrobků a systémů pro konstrukční spojování, které se používají na konstrukční spojování 

zesilujících materiálů ke stávající betonové konstrukci, včetně:

•  Lepení vnějších příložek z oceli nebo jiných vhodných materiálů (např. kompozitů zesí-

lených vlákny) na povrch betonových konstrukcí za účelem zpevnění, včetně vrstvení 

příložek při těchto aplikacích;

•  Spojování vytvrzeného betonu s vytvrzeným betonem, což je běžné při použití prefabri-

kovaných dílců pro opravy a zesilování;

•  Odlévání čerstvého betonu na vytvrzený beton s použitím lepení pojeného spoje, kde 

tento tvoří část konstrukce a je požadováno kompozitní působení.

Část 4 UNI EN 1504 se zabývá především zásadou 4 z UNI EN 1504-9:

(SS) Zásada 4 – Konstrukční zesílení

4.3 Vyztužení lepenou příložkou

4.4 Doplněná malta nebo beton

obr. 8 a 9

Konstrukční spojování 

vytvrzeného betonu 

s vytvrzeným 

betonem s použitím 

ADESILEXU PG1, 

konstrukčního lepidla 

certifi kovaného podle 

UNI EN 1504-4

obr. 10

Konstrukční spojování 

čerstvého betonu 

s vytvrzeným betonem 

s použitím EPORIPU, 

konstrukčního lepidla 

certifi kovaného podle 

UNI EN 1504-4
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Funkční vlastnosti výrobků/metod pro konstrukční lepení

Funkční vlastnost

Zásada 4 – Konstrukční zesílení

Metoda opravy 4.3 Metoda opravy 4.4

Použití
Zkušební 

metoda
Požadavky Použití

Zkušební 

metoda
Požadavky

Vhodnost použití:

-  na vertikální povrchy a podhledy (vnitřní 

líc klenby)

-  na horní plochu horizontálních povrchů 

(rubové klenby)

-  pro injektáž

Δ

Δ

Δ

EN 1799

EN 1799

EN 12618-2

(1*)

(2*)

(3*)

Δ

Δ

Δ

EN 1799

EN 1799

EN 12618-2

(1*)

(2*)

(3*)

Vhodnost pro použití a zrání za následujících 

speciálních podmínek prostředí:

-  nízká nebo vysoká teplota;

-  mokrý podklad

Δ

-

EN 12188 (4*)

Δ

●

EN 12636

nebo

EN 12615

(9*)

Soudržnost:

-  příložka na příložku

-  příložka na beton

-  proti korozi chráněná ocel na proti korozi 

chráněnou ocel

-  proti korozi chráněná ocel na beton

-  vytvrzený beton na vytvrzený beton

-  čerstvý beton na vytvrzený beton

●

●

Δ

Δ

-

-

EN 12188 (5*)

-

-

-

-

●

●

EN 12636

nebo

EN 12615

(9*)

Trvanlivost kompozitního systému:

-  teplotní cyklování

-  vlhkostní cyklování

●

●

EN 13733 (6*)

●

●

EN 13733 (10*)

Materiálové vlastnosti pro projektanta:

-  otevřená doba

-  doba zpracovatelnosti

-  modul pružnosti v tlaku

-  modul pružnosti v ohybu

-  pevnost v tlaku

-  pevnost ve smyku

-  teplota skelného přechodu

-  koeficient tepelné roztažnosti

-  smrštění

●

●

●

Δ

-

●

●

●

●

EN 12189

EN ISO 9514

EN 13412

EN ISO 178

-

EN 12188

EN 12614

EN 1770

EN 12617-1

nebo

EN 12617-3

(7*)

(8*)

≥ 2000 N/mm2

≥ 2000 N/mm2

-

≥12 N/mm2

≥ 40 °C 

≤ 100 x 10-6 pro °C

≤ 0,1 %

●

●

●

●

●

●

●

●

●

EN 12189

EN ISO 9514

EN 13412

EN ISO 178

EN 12190

EN 12615

EN 12614

EN 1770

EN 12617-1

nebo

EN 12617-3

(7*)

(8*)

≥ 2000 N/mm2

≥ 2000 N/mm2

≥ 30 N/mm2

≥ 6 N/mm2

≥ 40 °C 

≤ 100 x 10-6 pro °C

≤ 0,1 %

● pro všechna určená použití   Δ pro určitá určená použití
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(1*) Materiál nesmí poklesnout více než 1 mm, pokud je nanesen v tloušťce menší než 

3 mm;

(2*) Plocha povrchu lepidla na konci zkoušky stlačitelnosti nesmí být menší než 

3 000 mm2 (∅ 60 mm);

(3*) Při zkoušce prováděné za sucha může dojít k poruše v betonu.

(4*) Zkouška pevnosti šikmým smykem hranolů s šikmou spárou, zatěžovaných tlakem 

při různých úhlech θ nesmí dát nižší hodnoty σ
o
 N/mm2 než níže uvedené:

θ σ
o

50° 50

60° 60

70° 70

(5*) Tahové napětí stanovené na lepeném spoji při zkoušce soudržnosti odtrhovou 

zkouškou nesmí být menší než 14 N/mm2. Zkouška pevnosti šikmým smykem hra-

nolů s šikmou spárou, zatěžovaných tlakem při různých úhlech θ nesmí dát nižší 

hodnoty σ
o
 N/mm2 než níže uvedené:

θ σ
o

50° 50

60° 60

70° 70

(6*) Smykové zatížení v tlaku při porušení vytvrzených betonových zkušebních těles po 

působení teplotních cyklů nebo teplého a vlhkého prostředí nesmí být nižší než 

pevnost betonu v tahu. Zkušební tělesa oceli na ocel se nesmí narušit po působení 

teplotních cyklů nebo teplého a vlhkého prostředí.

(7*) Deklarovaná hodnota ± 20 %

(8*) Deklarovaná hodnota

(9*) Podle EN 12636 pro vytvrzený beton na vytvrzený beton, zkouška pevnosti v tahu 

za ohybu skončí lomem v betonu. Pro čerstvý beton na vytvrzený beton je výsledek 

zkoušky soudržnosti dán lomem v betonu. Podle EN 12615 musí zkouška šikmého 

smyku končit lomem v betonu.

(10*) Tlakové smykové zatížení při poruše buď vytvrzeného betonu na vytvrzený beton 

nebo čerstvého betonu na tělesa vytvrzeného betonu po působení teplotních cyklů 

nebo teplého a vlhkého prostředí nesmí být nižší než nejnižší pevnost v tahu vyká-

zaná buď pojeným nebo původním betonem.
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6.1| Reakce na oheň

U povrchových ochranných systémů používaných na prvcích vystavených ohni musí výrobce 

deklarovat klasifi kaci vytvrzených povrchových ochranných systémů podle výsledků zkoušek 

reakce na oheň. Vytvrzené povrchové ochranné systémy obsahující více než 1 % hmotnostní 

nebo objemové (které z nich je významnější) rovnoměrně rozděleného organického materiá-

lu, mohou být deklarovány jako požární třída A1 bez nutnosti zkoušení. Vytvrzené povrchové 

ochranné systému obsahující více než 1 % hmotnostní nebo objemové (které z nich je význam-

nější) rovnoměrně rozděleného organického materiálu, musí být klasifi kovány podle EN 13501-1 

a musí být deklarována jejich příslušná reakce na oheň.

6.2| Výrobky MAPEI certifi kované podle UNI EN 1504-4

Adesilex PG1
Konstrukční lepidlo (beton/příložka a beton/beton)

Adesilex PG1 Rapido
Konstrukční lepidlo (beton/příložka a beton/beton)

Adesilex PG2
Konstrukční lepidlo (beton/příložka a beton/beton)

Adesilex PG4
Konstrukční lepidlo (beton/příložka a beton/beton)

Eporip
Konstrukční lepidlo (beton/příložka a beton/beton)
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obr. 11

Injektáž provedená EPOJETEM 

na betonové desce s výskytem trhlin

7| UNI EN 1504 – část 5
Výrobky a systémy na ochranu a opravy betonových konstrukcí.

Defi nice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody

Část 5:

Injektáž betonu.

Část 5 UNI EN 1504 se zabývá injektážními výrobky pro opravy a ochranu betonových kon-

strukcí používanými pro:

• výplň trhlin, dutin a mezer v betonu schopnou přenášet namáhání (kategorie F);

• poddajnou výplň trhlin, dutin a mezer v betonu (kategorie D);

• bobtnavou výplň trhlin, dutin a mezer v betonu (kategorie S).

Tato část bere v úvahu 2 z 11 zásad popsaných v UNI EN 1504-9:

(PI) Zásada 1 – Ochrana proti vnikání

1.4 Výplň trhlin

(SS) Zásada 4 – Zesílení konstrukce 

4.5 Injektáž trhlin, dutin a mezer

4.6 Vyplnění trhlin, dutin a mezer
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Injektážní výrobky pro výplň trhlin, dutin a mezer v betonu, schopnou přenášet 

namáhání (F):

•  výrobky schopné spojit se s povrchem betonu a přenášet namáhání přes tento spoj.

Funkční vlastnosti
Zkušební 

metoda

Zásada

Požadavky
1 4 4

Metoda

1.5 4.5 4.6

ZÁ
K

LA
D

N
Í V

LA
S

TN
O

S
TI

Soudržnost odtrhovou zkouškou 

(H,P)
EN 12618-2 ● ● ●

-  > 2 N/mm2 (H)

-  > 0,6 N/mm2 (pro injektážní výrobky určené pouze 

pro vyplnění dutin a mezer

-  Kohezní porušení v podkladu (P)

Soudržnost jako pevnost v šikmém 

smyku (H,P)
EN 12618-3 Δ Δ Δ Monolitické porušení

Objemové smršťování (P) EN 12617-2 ● ● ● < 3 %

Odlučování vody (P) EN 445/3.3 ● ● ● Odloučení vody < 1 % počátečního objemu po 3h

Objemové změny (H) EN 445/3.4 ● ● ● -1 % < objemová změna < +5 % počátečního objemu

Teplota skelného přechodu (P) EN 12614 Δ Δ Δ > 40 °C

Obsah chloridů (H) EN 196-21 Δ Δ Δ < 0,2 %

V
LA

S
TN

O
S

TI
 Z

P
R

A
C

O
VA

TE
LN

O
S

TI

Injektovatelnost do suchého média 

(H,P)*

EN 1771

EN 12618-2
● ● ●

Třída injektovatelnosti:

-  vysoká: < 4 min pro trhliny šířky 0,1 mm

-  nejméně proveditelná: < 8 min pro trhliny šířky 

0,2 mm a 0,3 mm

Procento vyplnění trhliny > 90 %

Zkouška v příčném tahu:

> 7 N/mm2 (P) – > 3 N/mm2 (H)

Injektovatelnost do nesuchého 

média (H,P)*

EN 1771

EN 12618-2
● ● ●

Třída injektovatelnosti:

-  vysoká: < 4 min pro trhliny šířky 0,1 mm

-  nejméně proveditelná: < 8 min pro trhliny šířky 

0,2 mm a 0,3 mm

Procento vyplnění trhliny > 90 %

Zkouška v příčném tahu:

> 7 N/mm2 (P) – > 3 N/mm2 (H)

Viskozita (P) EN ISO 3219 ● ● ● Deklarovaná hodnota

Doba výtoku (H) EN 14117 ● ● ● Deklarovaná hodnota

Funkční vlastnosti injektážních výrobků pro výplň trhlin schopnou přenášet namáhání:
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V
LA

S
TN

O
S

TI
 R

E
A

K
TI

V
IT

Y Doba zpracovatelnosti (H,P) EN ISO 9514 ● ● ● Deklarovaná hodnota

Vývoj tahové pevnosti polymerů (P) EN 1543 ● ● ●

Tahová pevnost > 3 N/mm2 po 72 hodinách 

při minimální teplotě použití nebo po 10 h při minimální 

teplotě použití a při pohybech trhliny větších než 10 % 

nebo 0,03 mm (v úvahu se musí vzít nejmenší hodnota) 

s denní periodou

Doby tuhnutí (H) EN 196-3 ● ● ● Deklarovaná hodnota

TR
VA

N
LI

V
O

S
T

Soudržnost odtrhovou zkouškou 

po teplotních cyklech včetně 

namáčení a vysoušení (H,P)

EN 12618-2 ● ● ●

Pokles soudržnosti odtrhovou zkouškou menší než 

30 % počáteční hodnoty (H).

Kohezní porušení v podkladu (P)

Slučitelnost s betonem EN 12618-2 ● ● ●

Pokles soudržnosti odtrhovou zkouškou menší než 

30 % počáteční hodnoty (H).

Kohezní porušení v podkladu (P)

● pro všechna určená použití Δ pro určitá určená použití

(H) Na bázi hydraulického pojiva. (P) Na bázi reakčního polymerního pojiva.

* Šířka trhliny: 0,1 mm – 0,2 mm – 0,3 mm: stanovení injektovatelnosti a zkouška v příčném 

tahu (EN 1771);

Šířka trhliny: 0,5 mm – 0,8 mm nebo kde EN 1771 není vhodná: zahrnutí v „soudržnost odtr-

hovou zkouškou! (EN 12618-2)



34|

Injektážní výrobky pro poddajnou výplň trhlin, dutin a mezer v betonu (D): pružné výrobky, 

které se neporuší při následném pohybu.

Funkční vlastnosti injektážních výrobků pro poddajnou výplň trhlin, dutin a mezer 

v betonu:

● pro všechna určená použití   Δ pro určitá určená použití

(P) Na bázi reakčního polymerního pojiva.

* Šířka trhliny: 0,1 mm – 0,2 mm – 0,3 mm: stanovení injektovatelnosti (P); 

Šířka trhliny: 0,5 mm – 0,8 mm nebo kde EN 1771 není vhodná: injektáž mezi betonové dlaž-

dice (P).

Funkční vlastnosti Zkušební metoda

Zásada

Požadavky
1

Metoda

1.4

ZÁ
K

LA
D

N
Í 

V
LA

S
TN

O
S

TI

Adheze a kapacita v prodloužení 

poddajných injektážních výrobků (P)
EN 12618-1 ●

Soudržnost: deklarovaná hodnota

Prodloužení: > 10 %

Vodotěsnost (P) EN 14068 Δ
Vodotěsné při 2x105 Pa

Speciální aplikace: vodotěsné při 7x105 Pa

Teplota skelného přechodu (P) EN 12614 Δ Pro informaci

V
LA

S
TN

O
S

TI
 Z

P
R

A
C

O
VA

TE
LN

O
S

TI Injektovatelnost do suchého média 

(P)*

EN 1771

EN 12618-2
●

Třída injektovatelnosti:

-  vysoká: < 4 min pro trhliny šířky 0,1 mm

-  nejméně proveditelná: < 8 min pro trhliny šířky 

0,2 mm a 0,3 mm

Procento vyplnění trhliny > 90 %

Injektovatelnost do nesuchého média 

(P)*

EN 1771

EN 12618-2
●

Třída injektovatelnosti:

-  vysoká: < 4 min pro trhliny šířky 0,1 mm

-  nejméně proveditelná: < 8 min pro trhliny šířky 

0,2 mm a 0,3 mm

Procento vyplnění trhliny > 90 %

Viskozita (P) EN ISO 3219 ● Deklarovaná hodnota

Součinitel a vývoj expanze (P) EN 14406 Δ Deklarovaná hodnota

V
LA

S
TN

O
S

TI
 

R
E

A
K

TI
V

IT
Y

Doba zpracovatelnosti (P) EN ISO 9514 ● Deklarovaná hodnota

TR
VA

N
LI

V
O

S
T

Kompatibilita s betonem (P) EN 12637-1 ●
Žádná závada při tlakové zkoušce

Ztráta deformační práce < 20 %
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Injektážní výrobky pro bobtnavou výplň trhlin, dutin a mezer v betonu (S): výrobky, které 

jsou schopné ve vytvrzeném stavu, po absorpci vody opakovaně bobtnat. Molekuly vody jsou při 

tom navázány na molekuly injektážního výrobku.

Funkční vlastnosti injektážních výrobků pro bobtnavou výplň trhlin, dutin a mezer 

v betonu:

Funkční vlastnosti Zkušební metoda

Zásada

Požadavky
1

Metoda

1.4

ZÁ
K

LA
D

N
Í 

V
LA

S
TN

O
S

TI Vodotěsnost (P) EN 14068 ●
Vodotěsné při 2x105 Pa

Speciální aplikace: vodotěsné při 7x105 Pa

Korozní chování (P) EN 12614 Δ
Nesmí obsahovat žádné látky v množství, které by 

mohlo způsobit korozi ocelové výztuže

V
LA

S
TN

O
S

TI
 

ZP
R

A
C

O
VA

TE
LN

O
S

TI

Viskozita (P) EN ISO 3219 ●
≤ 60 mPa·s

Procentní podíl vyplnění trhlin > 95 %

Součinitel a vývoj expanze způsobené 

vodním uložením (P)
EN 14498 ● Deklarovaná hodnota

V
LA

S
TN

O
S

TI
 

R
E

A
K

TI
V

IT
Y

Doba zpracovatelnosti (P) EN ISO 9514 ● Deklarovaná hodnota

TR
VA

N
LI

V
O

S
T

Citlivost na vodu: součinitel expanze 

způsobené vodním uložením

EN 14498

(režim ošetřování A)
●

Součinitel expanze musí během ponoření ve vodě 

dosáhnout konstantní hodnoty.

Citlivost na cykly namáčení 

a vysoušení

EN 14498 

(režim ošetřování B)
●

Po cyklech namáčení a vysoušení nesmí po ponoření 

do vody nastat změna součinitele expanze.

Slučitelnost s betonem (P) EN 12637-1 ●
Pevnostní vlastnosti se ve srovnání s tělesy 

ponořenými ve vodě nesmí lišit o více než 20 %.

● pro všechna určená použití   Δ pro určitá určená použití

(P) Na bázi reakčního polymerního pojiva.
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7.1| Výrobky MAPEI certifi kované podle UNI EN 1504-5

F: Injektážní výrobky pro výplň trhlin schopnou přenášet namáhání:

F1: Soudržnost odtrhovou zkouškou > 2 N/mm2 (pro injektáž trhlin, dutin a mezer);

F2: Soudržnost odtrhovou zkouškou > 0,6 N/mm2 (omezeno na výplň dutin a mezer);

Za písmenem W pro zpracovatelnost následují 3 nebo 4 skupiny číslic uvnitř závorek:

První:

•  (1,2,3,5,8) je minimální přípustná tloušťka trhliny v desetinách milimetru; 

Druhá:

•  vlhkostní stav trhliny (1 pro suchý, 2 pro vlhký, 3 pro mokrý, 4 pro průtok vody);

Třetí:

•  Minimální a maximální teplota použití;

Čtvrtá:

•  (0) použitelné pro trhliny, které nejsou během zrání výrobku vystavené pohybům s denní 

periodou, menším než 10 % nebo než 0,03 mm.

•  (1) použitelné pro trhliny, které jsou během zrání výrobku vystavené pohybům s denní peri-

odou, větším než 10 % nebo než 0,03 mm.

Například: EPOJET: U(F1)W(2)(1)(5/30)(0)

Jedná se o injektážní výrobek pro výplň trhlin schopnou přenášet namáhání se soudržností 

odtrhovou zkouškou > 2 N/mm2. Injektovatelný do trhlin o tloušťce 0,2 mm, suchých. Vhodný 

pro použití od 5 °C do 30 °C. Použitelný pro trhliny, které nejsou během zrání výrobku vystavené 

pohybům s denní periodou, menším než 10 % nebo než 0,03 mm.

Epojet
Na bázi reakčního polymerního pojiva U(F1)W(2)(1)(5/30)(0)

Epojet LV
Na bázi reakčního polymerního pojiva U(F1)W(1)(1/2)(10/35)(0)

Vysvětlivky: U: předpokládané použití   W: Zpracovatelnost
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8| UNI EN 1504 – část 6
Výrobky a systémy na ochranu a opravy betonových konstrukcí.

Defi nice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody

Část 6: 

Kotvení výztužných ocelových prutů

Část 6 UNI EN 1504-6 se zabývá výrobky na bázi hydraulických pojiv nebo syntetických 

pryskyřic nebo jejich směsi; používané v tekutém nebo pastovitém stavu pro zalévání žebír-

kových ocelových výztužných prutů v konstrukcích z hydraulického betonu.

Část 6 UNI EN 1504-6 bere v úvahu zásadu 4 popsanou v UNI EN 1504-9:

(SS) Zásada 4 – Zesílení konstrukce

4.2 Vlepování výztuže do otvorů v betonu

obr. 12

Kotvení ocelové výztuže 

do betonu s použitím 

PLANIGROUTU 300
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Funkční vlastnosti

Zásada 4
Zkušební 

metoda
Požadavky

Metoda 4.2

Vytržení ● prEN 1881 Posun ≤ 0,6 mm při zatížení 75 kN

Obsah chloridových iontů ● EN 1015-17 ≤ 0,05 %

Teplota skelného přechodu* ● EN 12614
≥ 45 °C nebo 20 °C nad maximální okolní teplotu 

konstrukce při provozním zatížení a té která je vyšší

Dotvarování při tahovém zatížení* ● prEN 1544
Posun ≤ 0,6 mm po trvalém zatížení 50 kN po dobu 

tří měsíců

● Pro všechna určená použití – * Pouze pro polymery (výrobky PC)

8.1| Reakce na oheň

U výrobků pro kotvení, používaných v prvcích vystavených ohni, musí výrobce deklarovat klasifi -

kaci výrobku pro kotvení podle výsledků zkoušek reakce na oheň.

U výrobků pro kotvení obsahujících max. 1% hmotnostní nebo objemové (které z nich je význa-

mější) rovnoměrně rozděleného organického materiálu, mohou být deklarovány jako požární třída 

A1 bez nutnosti zkoušení.

Vytvrzené výrobky pro kotvení obsahující více než 1% hmotnostní nebo objemové (které z nich 

je významější) rovnoměrně rozděleného organického materiálu, musí být klasifi kovány podle 

EN 13501-1 a musí být deklarována jejich příslušná reakce na oheň.

8.2| Výrobky MAPEI certifi kované podle UNI EN 1504-6

Mapefi ll
Výrobek pro kotvení

Mapefi ll R
Výrobek pro kotvení

Planigrout 300
Výrobek pro kotvení
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9| UNI EN 1504 – část 7
Výrobky a systémy na ochranu a opravy betonových konstrukcí.

Defi nice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody

Část 7: 

Ochrana výztuže proti korozi

Pro stanovení podmínek ve kterých potencionální anodické prostředí výztuže neumožňuje 

převzít část reakce při procesu koroze, mohou být defi novány dva různé typy povrchových 

ochran

• Aktivní nátěry: nátěry, které obsahují elektrochemicky aktivní pigmenty, které mohou 

působit jako inhibitory, nebo které mohou poskytovat lokální katodovou ochranu.*

• Bariérové nátěry: nátěry, které oddělují výztuž od pórové vody obsažené v cementové 

matrici obklopující výztuž.

*Cement je kvůli své alkalitě považován za aktivní pigment

obr. 13

Ocelová výztuž mostních 

nosníků ošetřená 

MAPEFEREM 1K, 

ochrannou proti korozi.
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obr. 14

Ocelová výztuž chladicí věže 

ošetřená MAPEFEREM 1K

Část 7 UNI EN 1504 se zabývá zásadou 11 popsanou v UNI EN 1504-9:

(CA) Zásada 11 – Úprava anodické oblasti

11.1 Nátěry výztuže látkami obsahujícími aktivní pigmenty

11.2 Nátěry výztuže bariérovými povlaky

9.1| Výrobky MAPEI certifi kované podle EN 1504-7

Funkční vlastnosti

Zásada 11

Zkušební 

metoda
PožadavekMetoda

11.1 11.2

Ochrana proti korozi ● ● EN 15183

Zkouška je považována za splněnou, jestliže natřené 

oblasti ocelových prvků jsou bez výskytu koroze a jestliže 

bobtnání od koroze na hraně základní desky je < 1 mm

Teplota skelného přechodu Δ Δ EN 12614 Nejméně 10 K nad maximální provozní teplotou

Smyková soudržnost (mezi ocelí 

s povlakem a betonem)
Δ Δ EN 15184

Kritérium pro hodnocení je napětí v soudržnosti při posunu 

Δ = 0,1 mm.

Zkouška je považována za splněnou, jestliže soudržnost 

stanovená s natřenými pruty je ve všech případech 

nejméně 80 % referenční soudržnosti stanovené 

s nenatřenými pruty.

Mapefer 1K
Ochrana proti korozi

● pro všechna určená použití   Δ pro určitá určená použití
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10| UNI EN 1504 – část 8
Výrobky a systémy na ochranu a opravy betonových konstrukcí.

Defi nice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody

Část 8: 

Kontrola kvality a hodnocení shody

Část 8 evropské normy popisuje postupy kontroly jakosti a hodnocení shody, včetně označení a zna-

čení štítkem u výrobků a systémů pro ochranu a opravy betonu podle EN 1504, části 2 až 7. Vztahuje 

se zejména na výrobce a jejich certifi kační orgány.

V normě jsou rozvedeny následující oblasti:

Odběr vzorků:

•  všeobecně, zápis;

•  četnost odběru vzorků.

Hodnocení shody:

•  všeobecně, počáteční zkoušky 

typu;

•  identifi kační zkoušky;

•  zkoušky užitných vlastností;

•  řízení výroby u výrobce.

Označení a značení štítkem

Posuzování, kontrola a certifi kace 

řízení výroby u výrobce

Úkoly inspekčního orgánu:

•  počáteční posuzování řízení 

výroby;

•  průběžná kontrola nad řízením 

výroby u výrobce.

Úkoly certifi kačního orgánu:

•  certifi kace řízení výroby u výrobce

•  opatření v případě neshody

MAPEI S.p.A.
Via Cafiero, 22 – 201 58 Miláno – Itálie

1305-CPD-0616 Výrobní závod Robbiano di Mediglia
1305-CPD-0615 Výrobní závod Latina
1305-CPD-0852 Výrobní závod Sassuolo

Datum výroby je vytištěnu na obalu

EN 1504-2

Výrobky na povrchovou ochranu betonu – Nátěr pro 
předpokládané použití jako ochrana proti vnikání; regulace 
vlhkosti a zvýšení odporu

Propustnost CO2: SD > 50 m
Propustnost pro vodní páru: Třída I
Kapilární absorpce a propustnost pro vodu: < 0,1 kg·m-2·h-0,5

Tepelná slučitelnost: 
– zmrazování a tání ≥ 0,8 N/mm2

– náporové skrápění ≥ 0,8 N/mm2

Soudržnost odtrhovou zkouškou: ≥ 0,8 N/mm2

Reakce na oheň: C-s1,d0
Nebezpečné látky: ve shodě s 5.3
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11| UNI EN 1504 – část 10
Výrobky a systémy na ochranu a opravy betonových konstrukcí.

Defi nice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody

Část 10:

Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení

Část 10 normy UNI EN 1504 obsahuje požadavky na podklad před a během nanášení včetně 

nosnosti, uložení, přípravy a nanášení výrobků a systémů pro ochranu a opravu betonových kon-

strukcí, včetně kontroly kvality, údržby, ochrany zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí.

Každý typ opravy by se dal shrnout do 5 základních bodů:

1) Určení příčin degradace;

2) Pečlivý výběr metod a systémů za účelem obnovení původních parametrů konstrukce;

3) Pečlivá příprava betonu i oceli;

4) Výběr výrobků/ systémů ve shodě s normou a metodou opravy a realizovanou kvalifi kova-

nými pracovníky;

5) Ohled na zdraví, bezpečnost a životní prostředí při přípravě i použití.

11.1| Určení příčin degradace

Analýzy mohou být nesčetné ale lze je rozdělit do třech základních skupin:

• Nedestruktivní zkoušky, které mohou být zjištěny vizuálním posouzením jako trhliny nebo 

skvrny, objevení dutin, zjištění tloušťky krycí betonové vrstvy, pevnosti za účelem zjištění 

stavu výztuže a také změření šířky trhlin;

• Chemické zkoušky, např. test fenolftaleinem za účelem stanovení tloušťky zkarbonatované 

vrstvy měření obsahu chloridů, mikroskopické analýzy, atd;

• Destruktivní zkoušky, jako jsou vývrty za účelemn stanovení mechanických vlastností 

betonu.

11.2| Výběr metody a příprava podkladu

První část normy UNI EN 1504-10 se týká všeho co souvisí s předúpravou podkladu, tzn. 

předúprava betonu a předúprava výztuže.

Předúprava betonu

Podklad musí být soudržný, nesmí obsahovat prach, povrchové znečištění a látky, které snižují 

soudržnost a musí být pevný, odolný a drsný. Případné správkové hmoty, které nemají dokonalou 

přídržnost k podkladu musí být odstraněny.

Předúprava zahrnuje čištění, zdrsnění nebo odstranění betonu.
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Příprava výztuže

Před nanesením ochranných a správkových systémů je nutno přiravit původní i novou výztuž.

Efektivní metodou přípravy je opískování.

11.3| Použití výrobků a systémů

Všechny výrobky a systémy použité pro opravu betonu musí být vhodné pro podklad a konstruk-

ci, na níž jsou použity a k realizaci ochrany či opravy a musí respektovat vnitřní vlastnosti materiálu 

stejně jako následující podmínky okolního prostředí, ve kterém se oprava provádí:

•  Uskladnění výrobků;

•  Ochrana před, v průběhu a po aplikaci.

•  Teplota, vlhkost, rosný bod;

•  Doba a metody zrání; apod.

•  Dále je nutné se ujistit, že práce bude provedena kvalifi kovanými profesionály.

V normě jsou stanoveny činitelé a defi novány různé body rozdělené podle toho, zda se jedná 

o opravy z důvodu poruchy betonu a/nebo výztuže konstrukce nebo zda se jedná o poruchy 

způsobené korozí ocelové výztuže.

11.4| Kontrola kvality, zdraví a bezpečnost

V tomto případě je zapotřebí při zpracování projektové dokumentace v každé etapě stavby stano-

vit termíny za účelem zajištění kontroly materiálů, provádění a bezpečnosti práce před, v průběhu 

a po dokončení prací a zajišťujících postupné předání konstrukcí podle požadavku objednatele.

Poškození betonu a konstrukčního 

vyztužení:

•  Soudržnost

•  Ruční nanášení malty a betonu

•  Stříkaná malta a beton

•  Dobetonování

•  Ošetřování 

•  Trhliny a spáry

•  Nátěry povrchů a další úpravy

•  Kotvení

•  Vyztužení lepenými příložkami

Poruchy způsobené korozí výztuže:

•  Nátěr výztuže

•  Odstranění

•  Náhrada
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foto 15

Příprava podkladu s použitím vysokotlakého vodního paprsku 

až do stádia dosažení pevného a kompaktního povrchu 

bez jakýchkoliv nesoudržných částic

foto 16

Pasivační nátěr ocelové výztuže jednosložkovou antikorozní 

cementovou maltou (MAPEFER 1K, výrobek, který splňuje 

minimálně požadavky normy EN 1504-7)

foto 17

Reprofi lace betonu s použitím konstrukční malty třídy R4 

(MAPEGROUT EASY FLOW, nebo MAPEGROUT EASY 
FLOW GF nebo MAPEGROUT BM, výrobky, které splňují 

minimální požadavky normy EN 1504-3)

foto 18

Ochrana a hydroizolace dvousložkovou elastickou cementovou 

maltou (MAPELASTIC, výrobek, který splňuje minimální 

požadavky normy EN 1504-2). Alternativně jednosložkovou 

cementovou maltou s vysokou soudržností s podkladem 

(PLANITOP nebo MONOFINISH, výrobky, které splňují minimální 

požadavky normy EN 1504-2). Ochranný a dekorativní nátěr 

elastickou nátěrovou hmotou na bázi akrylových pryskyřic 

ve vodní disperzi (ELASTOCOLOR PITTURA, výrobek, který 

splňuje minimální požadavky normy EN 1504-2)

foto 15

foto 16

foto 17

foto 18

Příklady opravy železobetonových konstrukcí

Opravy viaduktu
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Příklady opravy železobetonových konstrukcí

Zesílení a vyztužení mostovky přístavního mola

foto 19

Příprava podkladu frézováním a brokováním až do stádia dosažení 

pevného a kompaktního povrchu bez jakýchkoliv nesoudržných 

částic

foto 20

Případné umístění předsazené výztuže

foto 21

Aplikace souvislé vrstvy dvousložkového epoxidového lepidla 

bez obsahu rozpouštědel pro statické napojení nové betonové 

vrstvy (EPORIP, výrobek, který splňuje minimální požadavky 

normy EN 1504-4)

foto 22

Aplikace betonového potěru „čerstvý do čerstvého“ vhodné 

tloušťky, nikde ne méně, než 4–5 cm.

foto 19

foto 20

foto 21

foto 22
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Příklady opravy železobetonových konstrukcí

Utěsnění popraskané betonové konstrukce přehradní hráze

foto 24

foto 25

foto 26

foto 23
foto 23 a 24

„Otevření“, vyfoukání a odsátí prachu z trhlin. Osazení vhodných 

injektážních trysek

foto 25

Utěsnění a úprava povrchu do líce konstrukce dvousložkovým 

tixotropním epoxidovým lepidlem pro lepení konstrukcí 

(ADESILEX PG 1 nebo ADESILEX PG2, výrobky, které splňují 

minimálně požadavky normy EN 1504-4)

foto 26

Injektáž vysoce tekutou dvousložkovou epoxidovou pryskyřicí 

(EPOJET nebo EPOJET LV, výrobky, které splňují minimálně 

požadavky normy EN 1504-5) až do stadia úplného vyplnění trhlin. 

Po dokončení injektáže odříznutí injektážních trysek.
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Příklady opravy železobetonových konstrukcí

Zálivky a kotvení sloupů v kotevních otvorech

Na příkladech vyobrazených na těchto stranách jsou uvedeny jen některé z materiálů certifi kova-

ných ve shodě s evropskou normou UNI EN 1504. V široké škále výrobků MAPEI jich však exis-

tuje mnoho, které splňují požadavky normy a které mohou zajistit řešení při uspokojování dalších 

různých náročných požadavků staveb.

foto 27

foto 28

foto 29

foto 27 a 28

Vyčištění prostoru kotevního otvoru od nečistot, bahna a všech 

dalších nesoudržných částic a osazení prefabrikovaného prvku

foto 29

Zálivka volného prostoru kotevního otvoru tekutou expanzní 

maltou pro kotvení konstrukčních prvků (MAPEFILL nebo 

MAPEFILL R, výrobky, které splňují minimální požadavky normy 

EN 1504-6)



48|

Adesilex PG1
Adesilex PG1 

Rapido
Adesilex PG2 Adesilex PG4 Antipluviol S Colorite Beton

Colorite 

Performance

EN 1504-2
Systémy ochrany 

povrchu betonu
• • •

EN 1504-3

Opravy se statickou 

funkcí a bez statické 

funkce

EN 1504-4 Konstrukční spojování • • • •

EN 1504-5 Injektáž betonu

EN 1504-6
Kotvení výztužných 

ocelových prutů

EN 1504-7
Ochrana výztuže 

proti korozi

Idrosilex 

Pronto RPF
Mapecoat I 24 Mapefer 1K Mapefi ll Mapefi ll R Mapefi nish Mapegrout BM

EN 1504-2
Systémy ochrany 

povrchu betonu
• • •

EN 1504-3

Opravy se statickou 

funkcí a bez statické 

funkce

• (R2) • (R2) • (R4)

EN 1504-4 Konstrukční spojování

EN 1504-5 Injektáž betonu

EN 1504-6
Kotvení výztužných 

ocelových prutů
• •

EN 1504-7
Ochrana výztuže 

proti korozi
•

Mapegrout SV 

Fiber

Mapegrout 

SV T

Mapegrout 

T40

Mapegrout 

T60

Mapegrout 

Tissotropico
Mapelastic

Mapelastic 

Foundation

EN 1504-2
Systémy ochrany 

povrchu betonu
• •

EN 1504-3

Opravy se statickou 

funkcí a bez statické 

funkce

• (R4) • (R4) • (R3) • (R4) • (R4)

EN 1504-4 Konstrukční spojování

EN 1504-5 Injektáž betonu

EN 1504-6
Kotvení výztužných 

ocelových prutů

EN 1504-7
Ochrana výztuže 

proti korozi

12| Výrobky MAPEI certifi kované podle UNI EN 1504
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Elastocolor 

Pittura

Elastocolor 

Rasante

Elastocolor 

Rasante SF

Elastocolor 

Waterproof
Epojet Epojet LV Eporip

Idrosilex 

Pronto

Idrosilex 

Pronto RPG

• • • • •

• (R3)

•

• •

Mapegrout 

Colabile

Mapegrout 

Colabile GF

Mapegrout 

Colabile TI 20

Mapegrout 

Easy Flow

Mapegrout 

Easy Flow GF

Mapegrout 

FMR

Mapegrout 

Gunite

Mapegrout 

Rapido
Mapegrout SV

• (R4) • (R4) • (R4) • (R4) • (R4) • (R4) • (R4) • (R3) • (R4)

Mapelastic 

Smart
Monofi nish Planigrout 300 Planitop 100 Planitop 200 Planitop 400 Planitop 430 Planitop HDM

Planitop HDM 

Maxi

• • • • •

• (R2) • (R3) • (R3) • (R2) • (R2)

•
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Poznámky



UNI EN 1504-3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce

Výrobek Třída Typ malty
Mapegrout BM R4 PCC

Mapegrout Colabile R4 CC

Mapegrout Colabile GF R4 CC

Mapegrout Colabile TI 20 a Fibre R60 R4 CC

Mapegrout Easy Flow R4 CC

Mapegrout Easy Flow GF R4 CC

Mapegrout FMR a Fibre FF R4 CC

Mapegrout Gunite R4 CC

Mapegrout SV R4 CC

Mapegrout SV Fiber a Fibre R38 R4 CC

Mapegrout SV T R4 CC

Mapegrout T60 R4 CC

Mapegrout Tixotropní R4 PCC

Idrosilex Pronto RPG R3 PCC

Mapegrout Rapido R3 PCC

Mapegrout T40 R3 PCC

Planitop 400 R3 CC

Planitop 430 R3 CC

Idrosilex Pronto RPF R2 PCC

Mapefi nish R2 PCC

Monofi nish R2 PCC

Planitop HDM R2 PCC

Planitop HDM Maxi R2 PCC

UNI EN 1504-4: Konstrukční spojování

Adesilex PG1

Adesilex PG1 Rapido

Adesilex PG2

Adesilex PG4

Eporip

UNI EN 1504-5: Injektáž betonu

Epojet

Epojet LV

UNI EN 1504-6: Kotvení výztužných ocelových prutů

Mapefi ll

Mapefi ll R

Planigrout 300

UNI EN 1504-7: Ochrana výztuže proti korozi

Mapefer 1K

Ochrana a opravaOchrana a oprava
   betonových konstrukcí
ve shodě s evropskou normou UNI EN 1504



Centrála a sklad
MAPEI, spol. s r.o.

Smetanova 192/33

772 11 Olomouc

Česká republika

tel.: +420 585 201 151

fax: +420 585 201 158

e-mail: info@mapei.cz

Pobočka a sklad
MAPEI, spol. s r.o.

Zděbradská 78

251 01 Říčany - Jažlovice

Česká republika

tel.: +420 323 619 911

fax: +420 323 619 922

e-mail: infopraha@mapei.cz


