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Abstrakt: 

Bakalářská práce se zabývá zkoušením polymerních ochranných vrstev, které se 

používají především na průmyslové podlahy. Je zde vytvořena souhrnná tabulka norem, 

kde je rozděleno zkoušení materiálů prováděné na pojivech, plnivech, čerstvé směsi a 

zpolymerizované směsi. Nenormové zkoušky jsou podrobně rozepsány tak, jak se dělají 

na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců. Druhá část mé bakalářské práce je 

věnována zkoušení referenčního materiálu a materiálu plněného druhotnou surovinou, 

dle doporučení firmy Lena Chemical, je jako plnivo použito drcené autosklo, kde byly 

provedeny některé z průkazních zkoušek, které jsou potřebné pro stavebně technické 

osvědčení. 

Abstract: 

The thesis is addressing the testing of protective polymer layers, which are used 

mainly for industrial floors. A summary table of standards is presented, dividing the test 

carried out on the binders, fillers, fresh mixture and polymerized material. Non 

standardize tests are described in detail in a very similar way as it is performed  by the 

Institute of Technology of Building Materials and Components. The second part of my 

thesis is devoted to testing of the reference material and material filled with raw 

substances. Based on recommendations of Lena Chemical Company, filler – ground 

windscreen glass will be used. On this type of mixture selected set of tests needed for 

construction and technical certificates was performed. 

Klíčová slova: 

Impregnace, polymer, epoxidová pryskyřice, nátěr, beton, povrchová úprava 
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Impregnation, polymer, epoxy, paint, concrete, surface treatment 
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A ÚVOD 

Syntetické polymery jsou relativně nové materiály, které ještě před 80 lety 

v podstatě neexistovaly, ale dnes se používají téměř ve všech oborech lidské činnosti. 

Polymery mohou v jistých případech nahrazovat klasické materiály (kovy, keramiku, 

sklo, dřevo). V uplynulých letech bylo možno pozorovat vedle rychlého růstu produkce 

i vývoj velkého množství různých nových polymerů. Se stálým růstem výroby a 

spotřeby polymerů se počítá i nadále. Nepředpokládá se však, že by v nejbližších letech 

byly vyvinuty a zavedeny do výroby nové typy polymerů, které by vyžadovali nové 

výchozí monomery. Vývoj v současné době vychází z modifikace již existujících 

polymerů. 

Významným vývojovým trendem je prodlužování životnosti polymerů 

vycházejících ze zákonitostí degradace a stabilizace. Důležitým trendem je i zvyšování 

zdravotní nezávadnosti plastů a zvýšení požární bezpečnosti, zejména v souvislosti 

s jejich uplatňováním v obalové technice, v potravinářství a ve stavebnictví.  

Ve stavebnictví se jich využívá jako pojiv i přídavků k pojivové fázi např. 

v betonech, maltách, kompozitech, povrchových ochranách apod. Tyto hmoty jsou však 

často drahé a neexistuje mnoho alternativ, jak jejich použití zlevnit. [1] 

 

B CÍL 

Cílem mé bakalářské práce je zpracovat teoretický základ o povrchových 

polymerních vrstvách stavebních materiálů, zejména průmyslových podlah. Vypracovat 

přehled zkoušek vlastností, které jsou kladené na polymerní povrchové vrstvy, a které 

jsou prováděny pro stavebně technické osvědčení. U zkoušek, kde neexistuje jejich 

metodický postup, uvést jejich plný popis. Cílem praktické části je ověření vybraných 

parametrů polymerního podlahového materiálu s použitím druhotných surovin jako 

plniva a tyto porovnat s běžně používaným materiálem. Odpadní materiál, použitý jako 

plnivo by měl sloužit pro snížení nákladů a zlepšení specifických vlastností 

polymerních vícevrstvých podlahových systémů a nátěrů.  
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C TEORETICKÁ ČÁST 

Ve své teoretické práci se zabývám polymerními povrchovými úpravami, které se 

provádějí na vyzrálý betonový podklad, proto začínám od povrchové úpravy betonu, 

pokračuji průmyslovými podlahami, rozdělením povrchových ochranných systémů 

(impregnace, elastomerové membrány, ochranné nátěrové hmoty, stěrky). Dále jsem se 

zabývala nátěrovými hmotami, které se dále dělí na pojiva, plniva, pigmenty a 

rozpouštědla. Poté následuje úprava podkladu a aplikace polymerních ochranných 

prostředků. Nakonec jsem vytvořila přehled norem, které jsou u polymerních 

povrchových úprav zkoušeny  a rozepsala jsem nenormové zkoušky.  
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1  POVRCHOVÁ OCHRANA BETONU  

Beton může být po vytvrdnutí dlouhodobě vystavován a poškozován fyzikálními 

a chemickými vlivy vnějšího prostředí. Většinou se jedná o působení agresivních médií, 

před kterými je nutné povrch betonových konstrukcí chránit. Povrchová ochrana 

zlepšuje technické vlastnosti konstrukce, jako jsou odolnost stavby proti vlhkosti a 

tepelně-izolační i zvukově-izolační schopnost. Volba povrchové úpravy záleží na účelu 

prostorů a ploch, na materiálu podkladové konstrukce, na hmotách pro povrchovou 

úpravu a na způsobu provádění.  

Povrchovou ochranu betonu můžeme rozdělit do dvou základních skupin: 

 Aktivní – primární, 

která spočívá ve správném návrhu složení betonové směsi, popř. přidání příměsí a na 

jeho zpracování. 

 Pasivní – sekundární 

je prováděna na již vyzrálou betonovou konstrukci. Může jít o impregnaci povrchu, 

kterou omezujeme nasávání vody kapilárami, povrch betonu se hydrofobizuje, ale 

difůze vodních par se neomezuje. Vytvrzování povrchu se provádí nátěry nebo nástřiky 

povlaku na povrch čerstvého nebo zatvrdlého betonu a ten pak zabraňuje pronikání 

vody a vodních par do pórovité struktury betonu. Při nanesení na čerstvý beton se 

zamezuje předčasnému úbytku záměsové vody, a tak dochází i k lepšímu vytvrzení 

povrchu, zvýšení pevnosti a k eliminaci vzniku povrchových trhlin. [3] 

1.1  Povrchová ochrana čerstvého betonu 

Cílem ošetřování čerstvého betonu je dosažení co největší kvality betonu využitím 

hydratace cementu a nerušené tvorby struktury cementového kamene. Důležité je 

zamezit vzniku vnitřních tahových sil, které mohou vzniknout rychlým vysušením 

povrchu. Ošetřování a ochrana povrchu betonu začíná co nejdříve po vytvarování a 

zhutnění betonu. Vlhké ošetření betonu zajišťuje dostatečnou hydrataci cementu na 
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povrchu, vysušení povrchu snižuje pevnost betonu, způsobuje smršťovací trhlinky, 

vznikají deformace, které snižují životnost betonu. Povrch betonu musí být udržován 

vlhký nebo musí být zamezeno nadměrnému odpařování záměsové vody z jeho 

povrchu.[2] 

2 PRŮMYSLOVÉ PODLAHY 

Lité syntetické podlahy byly od doby svého vzniku (cca polovina 20. století) 

převážně určeny pro použití v průmyslových objektech (mnohé z nich mají hygienické 

atesty pro přímý styk s potravinami) a garážích. Postupně se začaly navrhovat také do 

administrativních a veřejných budov, kde dnes nacházejí čím dál tím větší uplatnění. 

Zároveň je již nemalá poptávka po instalacích do privátních bytů a rodinných domků. 

Betonové podlahy bez vhodné povrchové úpravy tzv. finální nášlapné vrstvy, nevytvoří 

vhodné ani komfortní uživatelské pracovní prostředí. Z dlouhodobého pohledu prosté 

povrchy na cementové, anhydridové či jiné minerální bázi nejsou dostatečné. 

Průmyslové podlahy patří k nejkvalitnějším a nejestetičtějším finálním litým 

podlahovým vrstvám. Lité a stěrkové hmoty vytvářejí bezespáré povrchy podlah s velmi 

odolným bezprašným povrchem. Běžná tloušťka těchto nášlapných vrstev stěrkových a 

licích podlahovin je 1-4 mm. Litý povrch je rovinný, hladký, lesklý a uzavřený jako 

film a má vyhovující kluznost. Strukturu je možno volit zrnitostí křemičitého plniva v 

uzavírací vrstvě. Některé výrobky tak vytvářejí povrch strukturní, jemně drsný, 

nekluzný, ale stále čistitelný. [11] 

Tyto materiály patří k moderním stavebním hmotám, jež se stále více uplatňují 

jako ochrana betonových povrchů. Na polymerní podlahové systémy se kladou vysoké 

nároky od jednoduché aplikace přes ochranu podkladní vrstvy a dlouhou životnost až 

k finální estetické stránce. Pro tyto materiály se používají jen nejkvalitnější produkty jak 

chemického tak stavebního průmyslu. Pojivovou část tvoří receptury ze směsí 

pryskyřic, které si každý výrobce chrání. Jako plnivo poté slouží jemně mleté silikátové 

sloučeniny, které se vyznačují svojí čistotou, stálým chemickým složením a kontinuitou 

dodávek. 
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3 ROZDĚLENÍ POVRCHOVÝCH OCHRANNÝCH 

SYSTÉMŮ  

Povrchové ochranné systémy lze dělit dle jejich tloušťky. Zároveň zaujímají 

následující ochranné prostředky v konstrukci své specifické umístění. Kombinací 

některých prostředků vznikne vícevrstvá průmyslová podlaha. Ochranné systémy lze 

rozdělit na impregnace, elastomerové membrány, ochranné nátěry a ochranné vrstvy 

(stěrky). 

3.1  Impregnace 

          Impregnace je úprava betonového povrchu materiálem, který postupně proniká do 

struktury pórů. Impregnace je prováděna bezpigmentovými a bezplnidlovými 

nízkovizkózními látkami. 

          Tato úprava betonových povrchů zabraňuje průniku vlhkosti a vodních par do 

betonu, ale i z betonu ven. Pro impregnaci se požaduje čistý povrch, schopný pohlcovat 

a penetrovat roztoky. Aby absorpce proběhla dokonale, musí být póry a kapiláry 

otevřené. Toho můžeme dosáhnout oprýskáváním betonových povrchů abrazivem, 

tlakovou vodou nebo broky. [9] 

Dále impregnace dělíme na: 

3.1.1  Hydrofobní 

          Používají se speciální hydrofobní sloučeniny k potažení povrchu pórů na 

betonovém povrchu. Nejběžněji se používají hydrofobní sloučeniny, jako jsou silikony, 

silany a siloxany. Ty pronikají do struktury pórů adhezními, van der waalsovými silami. 

Při aplikaci silanů nebo siloxanů dochází k chemické reakci mezi těmito látkami a 

silikátovou strukturou betonu. Vytvářejí účinnou zábranu proti vodě a průniku 

agresivních činidel a současně jsou propustné pro vodní páry. [9] 
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3.1.2 Částečně vyplňující  

          Při této metodě se používají sloučeniny, které jsou absorbovány do struktury pórů 

a vyplňují, nebo částečně zaplňují mezery v betonu. Používají se dva typy materiálů. 

První typ, který reaguje se složkami cementového tmele (jako například materiály 

silikátového typu jako křemičitan sodný, vodní sklo a podobně). Druhý typ, který 

reaguje a vytvrzuje se sám o sobě (jako například nízko viskózní epoxidy, metakrylát a 

polyester). [9] 

3.1.3 Těsnící  

          Materiály se používají jako předešlé s tím rozdílem, že póry jsou vyplněny zcela. 

Při aplikování se musí dbát na pokyny výrobce a pečlivě volit jejich použití. Obvykle 

chybí ověření laboratorních výsledků za staveništních podmínek. [9] 

 

Obrázek 1: Způsoby impregnace [9] 

3.2 Elastomerové membrány 

         Membrány jsou materiály, které jsou nanášené v tekutém stavu - představují na 

místě nanášené termosety, vodní disperze nebo chemicky dvou komponentní látky. Po 

vyzrání zůstávají tyto materiály oproti nátěrům pružné, tvárné a vytvářejí bezešvý 

povrch. Ke speciálním systémům patří např. za horka nanášený asfalt, neoprén, 

polyuretan. 
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Nejčastěji se používají průmyslově vyráběné izolační fólie jako jsou např. 

asfaltové lepenky s polyethylénovou vrstvou, PVC fólie, neoprén, polyvinyldenchlorid 

a butyl, a materiály nanášené v tekuté formě.  

           Nejdůležitější funkcí elastomerových materiálů je přemosťování trhlin nebo spár 

vykazující pohyb (dynamické trhliny). Proto musíme dbát na průtažnost materiálů, na 

tloušťku membrány nebo na volnou délku membrány nad otvorem. Membrána může být 

navržena jako pochůzná nebo pojízdná. [9] 

3.3 Ochranné nátěrové hmoty 

Nátěrové hmoty je souhrnný název pro všechny hmoty, jejichž hlavní součástí 

jsou filmotvorné látky a které se nanášejí v tekutém, těstovinovém nebo práškovém 

stavu na předmět tak, aby na něm vytvořily nátěr požadovaných vlastností. 

Obecně lze říci, že nátěrové hmoty se používají pro dekorativní nebo ochranné 

účely, nebo pro oba účely současně. Je k dispozici mnoho organických a anorganických 

nátěrů. Nátěrových hmot se ve stavebnictví využívá nejen ke zlepšení vzhledu stavby, 

ale také pro vytvoření ochranného filmu, který chrání proti slunci, větru a dešti, absorpci 

vody, difúzi vodních par i difúzi agresivních kapalin a plynů povrchem betonu. 

Nátěrové vrstvy se používají k ochraně proti chloridům, oxidu uhličitému, chemicky 

agresivním látkám nebo jako chemicky odolné zábrany i jako pohledové úpravy. [5] 

3.3.1 Dělení nátěrových hmot 

Způsobů, jak můžeme dělit nátěrové hmoty, je nepřeberné množství, záleží 

hlavně na úhlu pohledu. Např. můžeme nátěrové hmoty dělit podle toho, kdy danou 

nátěrovou hmotu používáme, v jakém prostředí, na jaký povrch je určena atd. 

Podle svých charakteristických vlastností: 

 transparentní  

 pigmentové 
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Transparentní nátěrové hmoty  

Vytvářejí průhledný až průsvitný nátěrový film, který může být bezbarvý 

nebo transparentně obarvený rozpouštěným barvivem nebo přídavkem malého 

množství pigmentu. Výjimku tvoří asfaltové laky, které dávají neprůhledný, v 

tenké vrstvě hnědě prosvítající film. Do skupiny transparentních nátěrových hmot 

řadíme fermeže, fermeže úsporné (napouštěcí), syntetická napouštědla, laky a 

emulze. [5] 

Pigmentované nátěrové hmoty  

 Jsou směsi pojidel (filmotvorných složek), ve kterých jsou jemně dispergovány 

pigmenty, plniva, eventuálně další přídavné látky. Po zaschnutí vytvářejí neprůhledné 

lesklé až matné nátěrové filmy s různým stupněm krytí a barevném odstínu. Složení 

pojidel pro jednotlivé typy nátěrových hmot je obdobné jako u laků. [6] 

 Podle druhu rozpouštědla: 

 lihové 

 vodou ředitelné 

 bezrozpouštědlové 

 atd. [5] 

Podle pořadí nanášení jednotlivých vrstev: 

 napouštěcí 

 základní 

 vyrovnávací 

 podkladové vrchní [6] 

Podle podmínek zasychání 

 na vzduchu schnoucí 

 vhodné k přisoušení 

 vypalovací 

 vytvrzované zářením 

 tavné [5] 
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Podle druhu pojiva 

Podle složení základní pojivové složky nebo hlavního rozpouštědla, se dělí 

nátěrové hmoty na: 

 asfaltové 

 celulózové 

 polyesterové 

 olejové 

 epoxidové 

 polyuretanové 

 atd. 

3.4 Stěrky 

          Stěrky a krycí vrstvy jsou povrchové úpravy o tloušťce kolem 3 mm, které se 

používají k řešení problémů povrchových poškození. Mohou být používány ke zlepšení 

pojízdnosti, únosnosti jako protismyková úprava, jako ochrana betonu proti agresivnímu 

prostředí nebo k vyrovnání a vyhlazení běžných povrchů. Lze je provádět z různých 

materiálů od velice tenkých (3mm) až po velmi tlusté. [9] 

3.4.1 Dělení stěrek 

Dle lokality umístění: 

 svislé konstrukce 

 vodorovné konstrukce 

Dle konzistence vrstvy na:  

 samonivelační jemné stěrkové hmoty (do tloušťky 5 mm), které díky své tekuté 

konzistenci jsou aplikovány pouze na podlahách, a tudíž jsou vhodné 

k celoplošnému uhlazování 

 vyrovnávací tekuté hmoty (až do tloušťky 30 mm), které jsou aplikovány taktéž 

jen na podlahách a jsou vhodné k celoplošnému uhlazování 

 výplňové hmoty stálé (2 až 35 mm), které se využívají pro vyspravování děr, 

trhlin, mohou být použity jak na podlahách, tak i na stěnách 
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 tenkovrstvé potěry (od 8 do 20 mm) 

 spřažené (kontaktní) potěry (od 20 mm)  

 plovoucí potěry (min. tl. 35mm) 

 

4 SLOŽENÍ NÁTĚROVÝCH HMOT 

Nátěrová hmota se skládá z řady složek, kterou mohou být kapalné, polotuhé a 

tuhé látky nebo jejich směsi, roztoky apod. Nátěrové hmoty se skládají z netěkavé 

složky a těkavé složky. Mezi netěkavé složky patří filmotvorné laky, pigmenty, plniva, 

organická barviva, změkčovadla, aditiva a další netěkavé pomocné látky. Do těkavé 

složky patří rozpouštědla a ředidla. Základní složení nátěrových hmot se dělí do 4 

skupin: pigmenty, plniva, pojiva, rozpouštědla. 

4.1 Pojiva 

Pojivo je zpravidla makromolekulární látka, která spolu s pigmentem, plnivem, 

tvrdidlem a dalšími látkami tvoří hlavní složku vícevrstvých podlahových systémů. 

Pojivo po aplikaci nátěrové hmoty vytváří ochranný film určující základní vlastnosti 

nátěru, a nátěrové hmoty se proto rozdělují do skupin především právě podle použitého 

pojiva. Pojiva se v nátěrové hmotě vyskytují nejčastěji ve formě roztoků nebo disperzí, i 

když existují i nátěrové hmoty s pojivy práškovými. Pojivo mívá rozhodující vliv na 

dobu zasychání a vlastnosti nátěru.  

Podle zasychání epoxidových nátěrových hmot rozlišujeme pojiva na vzduchu 

schnoucí, vypalovací, tvrditelné při nízkých či zvýšených teplotách, nebo působením 

radiačního záření. Aplikují se ve formě roztoků v těkavých organických rozpouštědlech, 

nebo jako nátěrové hmoty s velkým obsahem sušiny, bezrozpouštědlové, práškové nebo 

vodou ředitelné. Tyto materiály patří k moderním stavebním hmotám, jejichž složení a 

jednotlivé složky výrobce tají. Tyto polymerní látky jsou náchylné na kvalitu plniv, 

přípravu podkladu, dodržování aplikačních postupů a dodržování mísících poměrů, kde 

jenom malé nedodržení z jednotlivých kritérií může vést k nekompatibilitě pojivové 

báze s plnivy.  
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Mezi nejpoužívanější pojiva pro nátěrové hmoty patří: 

4.1.1  Epoxidové pryskyřice 

Jednou z nejvýznamnějších skupin polymerů, které jsou používány ve 

stavebnictví v oblasti nátěrových hmot a ochrany betonových povrchů jsou epoxidové 

pryskyřice. 

Epoxidové pryskyřice (EP) tvoří významnou skupinu pryskyřic, zasahujících do 

různých aplikačních úseků. První typ epoxidové pryskyřice začala vyrábět švýcarská 

firma v roce 1946 pod názvem Araldit. Brzy se jejich výroba rozšířila do Spojených 

států a dalších zemí. Československo se na rozvoji EP podílelo podstatnou měrou, po 

Švýcarsku bylo druhým státem v Evropě, který zahájil výrobu epoxidových pryskyřic. 

V sedmdesátých letech bylo Československo první ve světě z hlediska výroby a 

spotřeby epoxidů na jednoho obyvatele. V ČR jejich výrobu zahájil v roce 1954 Spolek 

pro chemickou a hutní výrobu n.p. v Ústí nad Labem. V současné době je již jejich 

použití u nás velice rozšířeno. 

Pod pojmem epoxidové pryskyřice rozumíme sloučeniny, které obsahují 

v molekule více než jednu epoxidovou (oxirovanou) skupinu. Tato skupina je velmi 

reaktivní a na její reaktivitě s velkým počtem látek, vedoucích k zasíťovaným 

makromolekulárním produktům. [20] Na nichž spočívají aplikace těchto pryskyřic jako 

lepidel, zalévacích a lisovaných hmot, laminátů a lakařských pryskyřic. Velká potřeba 

epoxidů je ve stavebnictví např. pro epoxidové podlahoviny. Dále se epoxidy uplatňují 

jako stěrky na nerovné podlahy, barevné a transparentní nátěrové hmoty na beton, 

kompozice pro opravu betonových trhlin a na kladení obkladových prvků ve 

vertikálním i horizontální poloze.[4] 

4.1.1.1 Epoxidové nátěrové hmoty 

EP jsou velmi vhodné pro lakařské aplikace, jelikož jejich použití má mnoho 

výhod, z nichž můžeme jmenovat např. výbornou adhezi prakticky ke všem stavebním 

hmotám, chemickou odolnost, pružnost, tvrdost a odolnost proti oděru. Vhodnými 

tvrdidly či modifikacemi můžeme tyto vlastnosti snadno měnit. 
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Epoxidy se aplikují jako pojiva pro nátěrové hmoty na vzduchu schnoucí i 

vypalovací, tvrditelné buď při nízkých i zvýšených teplotách, nebo působením 

radiačního záření. Aplikují se ve formě roztoků v těkavých organických rozpouštědlech, 

nebo jako nátěrové hmoty s velkým obsahem sušiny, bezrozpouštědlové, práškové nebo 

vodou ředitelné. [4] 

4.1.2  Polyuretanové pryskyřice 

Polyuretany (PUR) se získávají adiční polymerací polyizokyanátů 

s vícemocnými alkoholy. Při polymeraci polyuretanů se ještě přidávají různé 

katalyzátory (např. alkalické soli kyseliny mléčné, octové, hydroxid barnatý), nebo 

naopak zpomalovače (má-li se prodloužit zpracovatelnost polyuretanů), stabilizátory, 

změkčovadla, antibiotika, retardéry hoření, barviva a plniva. [8] 

Polyuretany představují třídu polymerů, která je unikátní co do šíře palety 

dosažitelných vlastností a tedy i jejich aplikací. PUR patří mezi jedny z 

nejpoužívanějších polymerů pro různé aplikace, jako jsou např. lepidla, polyuretanové 

elastomery, polyuretanové licí pryskyřice, polyuretanové nátěrové hmoty a další 

aplikace. [1] 

4.1.2.1 Polyuretanové nátěrové hmoty 

Patří mezi polyadičně vytvrzované reaktoplasty. Snadno se vytvrzují při 

normální teplotě a jejich vlastnosti jsou srovnatelné s epoxidy. Jsou elastičtější a 

mnohde nahradily chlorkaučuky, u nichž vadil vysoký obsah ředidel. Polyuretanové 

nátěrové hmoty mají velmi dobrou adhezi, odolnost vůči vodě, rozpouštědlům a 

chemikáliím, odolností proti otěru a výborné elektroizolační vlastnosti. Osvědčují se i 

pro nátěry dřeva. I v transparentní lakové podobě zachovávají dřevěnou kresbu. Lak 

musí být ale přímo na dřevo určen, takový lak obsahuje UV absorbéry, aby nedocházelo 

k destrukci ligninu vlivem slunečního záření. [12] 
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4.1.3 Metylmetakrylátové pryskyřice 

Polymery a kopolymery kyseliny akrylové a metakrylové a jejich estery, amidy i 

nitrily bývají často označovány jako polyakryláty. Jsou vyráběny jako nejrůznější 

kopolymery. Všechny se vyznačují vynikající odolností vůči povětrnosti, stálosti na 

světle a transparentností. Používají se v závislosti na typu monomeru jako nátěrové 

hmoty a různé pomocné průmyslové pomocné látky, plasty a vlákna. [1] 

4.1.3.1 Polyakryláty a polymethakryláty jako pojiva nátěrových hmot 

Polyakryláty a polymethakryláty lze rozdělit na termoplastické rozpouštědlové 

typy, reaktoplastické rozpouštědlové typy, vodné disperze, nevodné disperze a typy 

ředitelné vodou. [8] 

Polymethalkryláty jsou vhodné jako samostatná pojiva. Nátěrové hmoty na bázi 

vhodně změkčeného polymethylmethakrylátu nahrazují ve světě nitrocelulósové emaily 

na automobily. [1] 

4.1.4 Ostatní 

Mezi ostatní pojivové složky patří polyesterové, chlorkaučukové, akrylové, 

silikonové, polyesterové, polypropylénové, polystyrénové, disperzní atd. 

4.2 Plniva  

Jsou přírodní nebo syntetické nerozpustné práškovité látky, jejichž primárním 

cílem je dosáhnout požadované objemové koncentrace pevných látek, tedy plniv a 

pigmentů v daném systému. Sekundárním cílem je optimalizace určitých vlastností nebo 

dosažení specifických vlastností tohoto systému. Od pigmentů se odlišují nižší kryvostí 

a ve většině případů by neměla ovlivňovat výsledný barevný odstín. [5] 

Při použití plniv v nátěrových hmotách se očekává dobrá dispergovatelnost, 

zvětšující se obsah sušiny, zlepšující odolnost proti usazování, minimální korozní vliv, 

teplotní stálost, stálost barevného odstínu, nízký obsah nečistot, nízká navlhavost, 

vhodná hustota a vhodná velikost částic. Plniva by měla být neutrální až slabě alkalické 
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pH (7 - 8,5). Plniva musejí mít vynikající chemickou odolnost. 

Volba plniv je tedy dána hlavně jejich chemickým složením, užitnými 

vlastnostmi, dostupností a cenou. Plniva by rozhodně měla příznivě ovlivňovat cenu 

finálního výrobku. 

Nejčastěji používanými plnivy v průmyslu nátěrových hmot jsou jednak tradiční 

přírodní plniva jako je křemičitý písek, baryt a bělený baryt, popřípadě syntetický síran 

barnatý. Dalšími jsou vápence, dolomity, křídy. Jinými běžnými plnivy jsou mastek, 

klasický kaolín a kalcinovaný kaolín, slídy, bentonity a křemičité písky. Méně časté u 

nás je použití břidlic, vermikulitu, wolastonitu aj. Značnou nevýhodou průmyslově 

vyráběných plniv, která se vyrábějí přímo na požadované vlastnosti, jako např. 

křemenné sklo a skleněné vločky, je jejich vysoká cena. Plniva na bázi druhotných 

surovin mohou úplně nebo částečně nahrazovat plniva přírodní. Jsou to např. popílky, 

skelný recyklát, struska.  

Poslední dobou je ve stavebnictví snaha o co nejefektivnější využívání 

druhotných surovin. Ať už z důvodů environmentálních, zdravotních, ale hlavně 

ekonomických, protože náklady na skládkování a těžbu nerostných surovin se stále 

zvyšují. Druhotné suroviny můžeme použít jako částečnou náhradu primární suroviny, 

nebo se přidávají do výroby cíleně kvůli zlepšení výsledných vlastností. V praktické 

části jsem porovnávala vlastnosti běžně používaného polymerního ochranného 

materiálu s modifikovaným materiálem, který byl plněn odpadním autosklem. 

4.3 Pigmenty 

Pigmenty jsou barevné prášky, které po rozptýlení ve vhodném prostředí mají 

krycí, a nebo vybarvovací schopnosti, po případě jiné speciální vlastnosti. Pigmenty 

dělíme na anorganické, organické a pigmenty směsného původu. Pigmenty se vzájemně 

liší v mechanických, chemických i jiných vlastnostech, které předávají konečné 

nátěrové hmotě. Musí být dokonale jemné. Pigmenty nesmějí být rozpustné ve vodě, 

organických rozpouštědlech a pojidlech, ve kterých jsou dispergovány. [5] 
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4.4 Rozpouštědla 

Rozpouštědla jsou organické kapaliny, používající se k rozpouštění 

filmotvorných látek. Skladba rozpouštědel musí být volena tak, aby konečná 

konzistence nátěrové hmoty byla vhodná k nanášení a k vytvoření souvislého, hladkého 

a stejnoměrného filmu bez povrchové struktury. [6]  

Rozpouštědlo můžeme definovat jako kapalinu, pomocí které lze zpravidla 

pevnou látku převést do tekutého stavu. Nejlevnějším a nejdostupnějším rozpouštědlem 

je voda, avšak většina filmotvorných látek je ve vodě nerozpustná. Organická 

rozpouštědla se v průmyslu nátěrových hmot používají hlavně k rozpouštění 

filmotvorných látek a dále k ředění nátěrových hmot na konzistenci umožňující jejich 

vlastní nanesení na daný povrch. Nejčastěji se v nátěrových hmotách používá směs 

rozpouštědel. 

5 ÚPRAVA PODKLADU 

 Úprava podkladu má velmi zásadní vliv na výsledné vlastnosti povrchové 

ochrany betonových konstrukcí. Pokud se provádí jednotlivé ochranné vrstvy či 

souvrství průmyslové podlahy na novou konstrukci, měly by podkladový beton i finální 

podlahová vrstva mít ve výsledku minimálně stejnou pevnost, tj. pevnost v tlaku 30 

N/mm
2
 a více, aby se vysoká mechanická pevnost vrchní podlahové vrstvy náležitě 

využila. Vyzrálá betonová mazanina by měla být řádně vytvrzená cca 28 dní, aby se 

omezil vznik prasklin či tvarových deformací v důsledku jejího smršťování v průběhu 

zrání, aby se dosáhlo zbytkové vlhkosti do 4% a aby se dosáhlo plné mechanické 

pevnosti. V procesu zrání betonové mazaniny je nutno zabránit ztrátě pevnosti jejího 

povrchu – odtrh min. 1,5 N/mm2.  

Co se týče provádění povrchových ochran či průmyslových podlah na 

konstrukcích starších, je většinou nevyhnutelná předchozí úprava podkladu. Nejčastěji 

se provádí některé nebo kombinace několika následujících kroků: 
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Broušení   

Metoda vhodná pro povrchové očištění podkladu, odstranění tenké nesoudržné 

či znečištěné povrchové vrstvy, otevření kapilární struktury a vyrovnání povrchu po 

tmelení. Obroušený povrch vykazuje jemnou strukturu a v případě betonu nutné 

odsávání pro velkou prašnost. [14]  

Frézování   

Metoda vhodná pro hloubkové očištění – odstranění  betonu - nutné odsávání 

pro velkou prašnost. Takto připravený povrch je velmi hrubý a je výhodný tam, kde je 

nutno využít mechanického spojení podlahy s podkladem (např. znečištěné podlahy). 

[14]   

Pískování 

V dnešní době se tento způsob používá už jen zřídka, preferují se bezprašné 

metody, které odsáváním odstraňují pouze prach z podkladu a ne již prach z destrukce 

tryskacího materiálu - křemičitého písku. Beton se musí po otryskání pískem pečlivě 

zbavit vysavačem zbytkových nečistot. Pro kovové povrchy je tato metoda 

nejvhodnější, jelikož je hloubkově čistí od koroze a velmi žádoucím způsobem zdrsňuje 

povrch. [14] 

Tryskání kovem  

V dnešní době se pro čištění kovových, betonových i dalších povrchů s 

úspěchem používá tryskání ocelovým pískem nebo ocelovými broky. Také zde se 

preferují postupy, které přímo odstraňují vznikající prach – odsávání. Zrnitost 

tryskajícího média ovlivňuje strukturu a drsnost otryskávaného povrchu.  Beton se musí 

po otryskání ocelovým pískem nebo kuličkami pečlivě zbavit vysavačem zbytkových 

nečistot. Pro kovové povrchy je tato metoda méně vhodná, protože nedokáže hloubkově 

čistit od koroze. [14] 
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Tryskání za mokra  

Tato metoda je vhodná pouze pro beton, ne pro kov.  Tryskající médium (písek) 

je společně s odstraněným betonem odstraněn vodou. Tím se zajistí téměř bezprašné 

prostředí a zůstane nám mokrý beton, který se před položením vazné hmoty musí nechat 

několik dní vysušit, pokud se nepoužijí speciální vazné hmoty. V letních klimatických 

podmínkách střední Evropy by měl být vysušený během 3-7 dní. Při vlhčích a 

chladnějších podmínkách bude beton schnout déle. [14]   

Tryskání vodou  

Při této metodě je na beton pod vysokým tlakem 200-800 barů u betonu, nebo 

1500-2500 barů u kovů, stříkána voda. Následující postup je stejný jako u tryskání za 

mokra. [14] 

Ošetření plamenem  

Čištění betonu plamenem se používá, je-li povrch kontaminován oleji, 

mastnotami, zbytky nátěrů a podobnými organickými látkami. Plamenem ošetřený 

betonový povrch je před položením vazné hmoty nutné dále upravit (broušením, 

tryskáním apod.). [14] 

Rotující kartáče  

Rotující kartáče nejsou vhodné pro odstranění cementové vrstvičky z povrchu 

betonu, ale lze je použít pro jemné povrchové očištění betonů apod. Beton po očištění 

pečlivě zbavit vysavačem prachu a nečistot. [14] 

Chemická příprava podkladu  

Zředěné anorganické nebo organické kyseliny (např. chlorovodíková, fosforečná 

nebo octová) lze použít k odstranění cementové vrstvičky nebo malty či poškozeného 

betonu, ale použití těchto technologií se nedoporučuje, a proto je ani blíže nepopisuji. 

[14]   
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Neutralizace látek infiltrovaných do povrchu   

Neutralizace chemikálií infiltrovaných do povrchu se používá po prvním 

otryskání povrchu, který již má otevřenou strukturu, aby neutralizační látka měla 

možnost proniknout do neutralizovaného povrchu.  Po čase nutném k neutralizaci je 

nutno povrch dále upravit opětovným tryskáním, broušením, apod. [14] 

Zpevňující netlaková celoplošná injektáž  

Po přípravě podkladu a očištění povrchu se aplikuje tzv. vazná hmota, která se 

částečně vsakuje do podkladu a vytváří vaznou vrstvu pro podlahu a také utěsní póry a 

vlasové trhlinky, čímž dosáhneme lepšího vzhledu podlahového nátěru či samorozlévací 

stěrky. Vazná vrstva ale zabrání proniknutí vrchní vrstvy do podkladu, což někdy může 

vést k vadám rovinnosti a lesku podlahy. [14] 

Bourání betonu  

Tato metoda se s použitím rotujícího rozrývače nebo pneumatické sbíječky 

praktikuje tehdy, pokud povrch podkladu dosáhne takové úrovně poničení, že je 

pokládka nové betonové mazaniny nejefektivnějším způsobem. [14] 
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6 APLIKACE POLYMERNÍCH OCHRANNÝCH 

PROSTŘEDKŮ  

Jedním z faktorů, který ovlivňuje jakost a tím i celkovou životnost nátěrů, je 

správná volba nanášecí technologie a stav používaných nanášecích zařízení, eventuálně 

pomůcek. V současné době je dostatečný výběr nanášecích způsobů a každý nanášecí 

způsob má své přednosti i nedostatky. [6]  

Způsoby nanášení: 

Nanášení štětcem  

Tato technologie patří mezi nejstarší způsoby nanášení. Je to jednoduchá 

technologie, která je velmi náročná na lidskou práci. Dosud je hojně využívaná pro 

nátěry zabudovaných konstrukcí, při opravách nátěrů, ke zhotovování základních 

nátěrů. [6] 

Nanášení válečkem 

Tento postup navazuje svým charakterem na nanášení štětcem. Využívá se 

hlavně při natírání velkých hladkých ploch: velkých nádrží, konstrukce vodních děl, 

potrubí velkých průměrů, konstrukce lodí. Mezi přednosti patří malé ztráty nátěrové 

hmoty, jednoduchá manipulace. [6] 

Nanášení nátěrových hmot pneumatickým stříkáním 

Je v současné době nejvíce používaný způsob nanášení s velkou možností 

různých variant a stupně mechanizace. Pneumatické stříkání nátěrových hmot má téměř 

univerzální použití v kusové i hromadné výrobě prakticky ve všech oborech průmyslu. 

Výhodou je poměrně vyšší výkon (než u nanášení válečkem), malé nároky na fyzickou 

námahu pracovníka a nízké pořizovací náklady i ztráty nátěrové hmoty jsou přiměřené. 

Aby byl dosažen kvalitní hladký nátěrový film, je nutné nanést dostatečně tlustou, 

stejnoměrnou vrstvu. Při stříkání je důležitá správná vzdálenost, sklon pistole, vhodně 

seřízená šíře paprsku, správné překrývání stříkaných pásů. [6] 
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Nanášení nátěrových hmot nanášecí rukavicí 

Natírání nanášecími rukavicemi se v poslední době používá stále více a to 

hlavně tam, kde je nátěr štětcem obtížný nebo úplně nemožný. Jsou to zejména obtížně 

přístupné konstrukce v chemických závodech, potrubní mosty, dlouhé profily, potrubí 

apod. Nanášecí rukavice se svým charakterem podobá nanášecímu válečku. Je potažena 

beránčí kožešinou, silonovou střiží nebo plyšem. Pracovník, který provádí touto 

technikou nátěr, si nasadí rukavici na ruku. Dlaň rukavice, na které je kožešina, namočí 

do nátěrové hmoty a barvu roztírá po předmětu. Výhodou této technologie je 

jednoduchá manipulace, minimální ztráty nátěrové hmoty při nanášení a větší výkon, 

zvláště u nátěrů u špatně přístupných konstrukcí. Tento způsob nanášení je vhodný pro 

zhotovování nátěrů, které mají především funkční význam a mají nižšími požadavky na 

estetický vzhled. [13] 

Ostatní způsoby nanášení 

Máčení - Používá se v závodech velmi často. Výrobek se ponoří do vany 

s nátěrovou hmotou, vyjme se, nechá se okapat a nátěr se vysuší. [6] 

Poléváním (vhodné pro ploché dílce) - Tato technologie nanášení je v podstatě 

obdobou máčení, má však některé přednosti. Oproti máčení má menší ztráty nátěrových 

hmot, není potřeba velkých van. [6] 

Navalování (rovněž vhodné pro rovné plochy, lakování kovových pásů) - 

Navalování se používá na hladké povrchy a ploché výrobky. Použití hlavně ve výrobě 

plechových obalů, transformátorových a dynamových plechů. [6] 
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7 PŘEHLED NOREM 

Jako hlavní zkoušky materiálů polymerních podlah a polymerních ochranných 

prostředků na betonové konstrukce, byly zvoleny zkoušky, běžně prováděné pro 

stavebně technické osvědčení výrobku ať již nově vzniknutého, či ze stávajícího 

sortimentu výrobce. Tyto normy jsou zároveň ukazateli konkretizující základní 

požadavky na tyto materiály.  

Pro podlahoviny vč. povrchových úprav na bázi epoxidů a polyuretanů se toto 

provádí prostřednictvím Posouzení shody s §5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se 

stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 

312/2005 Sb. 

Níže uvedená tabulka č. 1 byla zpracována jako přehled norem, dle kterých se 

testují vlastnosti polymerních materiálů a to ve všech formách. Zkoušky jsou prováděny 

na vstupních surovinách (pojivo, plnivo), a na čerstvé směsi i na zpolymerizovaném 

materiálu. Zkoušky, které se neřídí normou, jsou podrobně popsány v následující 

kapitole 9.1 tak, jak se provádí na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců.  
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Tabulka 1: Přehled norem zkoušených na polymerních ochranných hmotách 

Číslo normy Název normy 

Na jakém materiálu se zkouška 

provádí 

Poznámky 

Pojiva Plniva 

Čerstvý 

stav 

směsi 

Zpolym

erizova

ná směs 

Zkoušky prováděné pro stavebně technické osvědčení výrobků 

ČSN EN ISO 604  Plasty - Stanovení tlakových 

vlastností 
X 

  
X 

 

ČSN EN ISO 178  Plasty - Stanovení ohybových 

vlastností 
X 

  
X   

ČSN 73 2577  
Zkouška přídržnosti povrchové 

úpravy stavebních konstrukcí k 

podkladu 
   

X   

ČSN 73 2579  
Zkouška mrazuvzdornosti 

povrchové úpravy stavebních 

konstrukcí 
   

X   

ČSN 74 4507  
Odolnost proti skluznosti povrchu 

podlah - Stanovení součinitele 

smykového tření 
   

X   

ČSN EN ISO 6272-1  

 

Nátěrové hmoty - Zkoušky 

rychlou deformací (odolnost proti 

úderu)  

Část 1, 2 

   
X 

Část 1: Zkouška padajícím závažím, velká 

plocha úderníku   

Část 2: Zkouška padajícím závažím, malá 

plocha úderníku 

ČSN EN ISO 2039-1  Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 

1: Metoda vtlačením kuličky    
X   
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ČSN 73 1321  Stanovení vodotěsnosti betonu 
   

X 
zrušena, ale nebyla nahrazena, stále se 

používá 

ČSN 73 0863  
Požárně technické vlastnosti hmot. 

Stanovení šíření plamene po 

povrchu stavebních hmot 
   

X   

ČSN EN 13892-4  Zkušební metody potěrových 

materiálů    
X 

Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu 

metodou BCA 

DIN 51 953  Elektrická odolnost 
   

X 
 

ČSN EN 13501-b 
1+A1 Požární klasifikace 

stavebních výrobků a konstrukcí 

staveb 
   

X 
Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek 

reakce na oheň 

ČSN 72 2450  Zkouška pevnosti malty v tahu za 

ohybu    
X 

zrušena, ale nebyla nahrazena, stále se 

používá 

ČSN 64 0614  
Zkoušení plastů. Stanovení 

modulu pružnosti ze zkoušky 

tahem, tlakem a ohybem 
   

X 
 zrušena, ale nebyla nahrazena, stále se 

používá 

ČSN 73 0862  Stanovení stupně hořlavosti 

stavebních hmot    
X 

 zrušena, ale nebyla nahrazena, stále se 

používá 

Další normy pro zkoušení polymerních ochranných materiálů 

ČSN ISO 758  
Kapalné chemické výrobky pro 

průmyslové použití - Stanovení 

hustoty při 20 °C 

X 
 

X 
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ČSN EN ISO 3262-1  

 

Plniva pro nátěrové hmoty – 

Specifikace a metody zkoušení  

Část1 až 21 
 

X 
  

Část 1: Úvod a všeobecné zkušební metody 

Část 2: Baryt (přírodní síran barnatý)  

Část 3: Blanc fixe  

Část 4: Plavená křída  

Část5: Přírodní krystalický uhličitan vápenatý  

Část 6: Srážený uhličitan vápenatý  

Část 7 : Dolomit  

Část 8: Přírodní kaolin ("hlinka")  

Část 9: Pálený kaolin 

Část10: Přírodní mastek s chloritem v 

lamelární formě  

Část 11: Přírodní mastek v lamelární formě s 

obsahem uhličitanů  

Část 13 : Přírodní křemen (mletý)  

Část 14: Kristobalit   

Část 15: Křemenné sklo  

Část 16: Hydroxidy hlinité  

Část 17: Srážený křemičitan vápenatý   

Část 18: Srážený hlinitokřemičitan sodný  

Část 19: Srážený oxid křemičitý část  

Část 20: Pyrogenní oxid křemičitý část  

Část 21: Křemenný písek (nedrcený přírodní 

křemen) 

ČN EN ISO 2811-1  

 

Nátěrové hmoty -Stanovení 

hustoty  

Část 1 až 4 

X 
 

X 
 

Část 1:Pyknometrická metoda  

Část 2: Metoda ponořeného tělesa (Mohrovy 

vážky)  

Část 3: Metoda oscilační  

Část 4: Metoda tlakového válce 

ČSN EN ISO 7783-1  Nátěrové hmoty - Stanovení 

propustnosti pro vodní páru     
X  Část 1: Misková metoda pro volné filmy 
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ČSN EN ISO 2431  
Nátěrové hmoty - Stanovení 

výtokové doby výtokovými 

pohárky 

X 
 

X 
 

  

ČSN 73 2580  
Zkouška prostupu vodních par 

povrchovou úpravou stavebních 

konstrukcí 
   

X   

ČSN EN 1542  

Výrobky a systémy pro ochranu a 

opravy betonových konstrukcí - 

Zkušební metody - Stanovení 

soudržnosti odtrhovou zkouškou 

   
X   

ČSN EN 13295  

Výrobky a systémy pro ochranu a 

opravy betonových konstrukcí - 

Zkušební metody - Stanovení 

odolnosti proti karbonataci 

   
X   

ČSN EN 1770  

Výrobky a systémy pro ochranu a 

opravy betonových konstrukcí - 

Zkušební metody - Stanovení 

součinitele teplotní roztažnosti 

X 
  

X   

ČSN EN 13412  

Výrobky a systémy pro ochranu a 

opravy betonových konstrukcí - 

Zkušební metody - Stanovení 

modulu pružnosti v tlaku 

   
X   

ČSN EN ISO 2808  Nátěrové hmoty - Stanovení 

tloušťky nátěru    
X   

ČSN 73 2578  Zkouška vodotěsnosti povrchové 

úpravy stavebních konstrukcí    
X   

ČSN EN ISO 4624  Nátěrové hmoty - Odtrhová 

zkouška přilnavosti    
X   
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ČSN 67 3075  Stanovení povrchové tvrdosti 

nátěru tužkami    
X   

ČSN 67 3098  Nátěrové hmoty. Stanovení 

odolnosti proti střídání teplot    
X   

ČSN EN ISO 3248  Nátěrové hmoty - Stanovení 

tepelného účinku    
X   

ČSN EN ISO 2409  Nátěrové hmoty - Mřížková 

zkouška    
X   

ČSN 64 0528  Plasty. Stanovení koeficientu 

délkové teplotní roztažnosti.    
X   

ČSN 73 2580  
Zkouška prostupu vodních par 

povrchovou úpravou stavebních 

konstrukcí 
   

X   

ČSN EN 1504-2 -  

Výrobky a systémy pro ochranu a 

opravy betonových konstrukcí - 

Definice, požadavky, kontrola 

kvality a hodnocení shody 

   
X  Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu 

ČSN EN 1767  

Výrobky a systémy pro ochranu a 

opravy betonových konstrukcí - 

Zkušební metody - Infračervená 

analýza 

X X X X   

ČSN EN ISO 2039-2 

-  
Plasty - Stanovení tvrdosti 

   
X  Část 2: Tvrdost dle Rockwella 
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ČSN EN ISO 3251  
Nátěrové hmoty a plasty - 

Stanovení obsahu netěkavých 

látek 

X 
   

  

ČSN EN 13062  

Výrobky a systémy pro ochranu a 

opravy betonových konstrukcí - 

Zkušební metody - Stanovení 

tixotropie výrobků pro ochranu 

výztuže 

X 
 

X 
 

  

ČSN EN 13057  

Výrobky a systémy pro ochranu a 

opravy betonových konstrukcí - 

Zkušební metody - Stanovení 

odporu ke kapilární absorpci 
   

X   

ČSN EN 1062-1  
Nátěrové hmoty - Povlakové 

materiály a povlakové systémy pro 

vnější zdivo a betony 
   

X 

Část 1: Klasifikace  

Část 3: Stanovení permeability vody v 

kapalné fázi  

Část 6: Stanovení propustnosti oxidu 

uhličitého  

Část 7: Stanovení schopnosti přemosťování 

trhlin  

Část 11: Metody kondicionování před 

zkoušením 

ČSN 74 4505  Podlahy - Společná ustanovení 
   

X   
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ČSN EN 12617-1  
Výrobky a systémy pro ochranu a 

opravy betonových konstrukcí - 

Zkušební metody - 
   

X 

Část 1: Stanovení lineárního smrštění 

polymerů a systémů povrchové ochrany  

Část 2: Smršťování výrobků na bázi 

polymerního pojiva určených pro injektáž 

trhlin: Objemové smršťování  

Část 3: Stanovení počátečního lineárního 

smrštění pro adheziva 

Část 4: Stanovení smršťování a rozpínání 

Další nenormované zkoušky polymerních ochranných materiálů (podrobný popis viz kapitola 9.1) 

Obsah účinných 

složek 
 X 

   
  

Gravimetrická 

metoda 
 X 

    

Sedimentace  
  

X 
 

  

Tvar zrn  
 

X 
  

  

PH  X X X 
 

  

Aplikační požadavky  
  

X 
 

  

Chemická odolnost  X X 
 

X 
 

Chemické složení  
 

X 
   

Velikost částic  
 

X 
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7.1 Nenormové zkoušky 

7.1.1 Chemická odolnost 

Při působení různých druhů chemikálií na polymerní ochranné hmoty může 

docházet k jejich bobtnání, barevné změně nebo ke změně chemického složení 

(roztržení řetězců, zesíťování). Veškeré změny vlastností chování jsou nepříznivé a 

záleží vždy na druhu, koncentraci a době působení dané chemikálie. Chemickou 

odolnost vždy zkoušíme podle místa, kde budeme polymerní ochranu používat a podle 

toho taky zvolíme chemikálie, které se zde mohou vyskytovat. Mezi nejčastější 

chemikálie, které se testují, patří: aceton, benzín, olej, destilovaná voda, NaCl, NaOH, 

etanol atd. 

Vyhodnocení chemické odolnosti nátěrového systému hodnotíme vizuálně podle 

toho, zda nátěr nevykazuje žádné změny nebo vykazuje barevné změny, odlepuje se 

nebo nabobtnává, popraskal nebo nátěr úplně ztekl. [18] 

7.1.2 Chemické složení 

Slouží pro stanovení chemických prvků a sloučenin obsažených v použitém 

materiálu, nejčastěji plnivu. Chemické složení může mít vliv na výsledný materiál. Jsou 

sledovány především těžké kovy a další materiály, které mohou mít negativní vliv na 

nátěrový systém. Chemické složení stanovuje ve většině případů specializovaná 

laboratoř. Jako příklad uvádím chemické složení autoskla, které jsem použila pro plnění 

zkoušeného materiálu v praktické části. 

SiO2  69,16 % CaO 9,19 % Cr2O3 0,005 % 

Al2O3 0,69 % MgO 3,71 % ZnO 0,01 % 

Fe2O3 0,14 % K2O 0,32 % PbO 0,02 % 

Na2O 12,00 % BaO 0,17 % ZrO2 0,029 % 

LiO2 0,004 % TiO2 0,03 % ZŽ 0,65 % 
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7.1.3 Velikost částic 

Pro stanovení velikosti částic byl na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců 

při Fakultě stavební, Vysokého učení technického v Brně, vydán Metodický pokyn MP 

VUT č. 5- Stanovení granulometrie sypkých materiálů do velikosti maximálního zrna 

2,0 mm metodou Mastersizer 2000, který byl akreditován. 

Zkouška spočívá v zaznamenání intenzity dopadajícího laserového záření, které 

vychází z bodového zdroje a prochází měřeným vzorkem rozptýleným v disperzním 

prostředí. Zkouška je vhodná pro všechny sypké materiály. Granulometr Mastersizer 

2000 byl vyvinut k dosažení požadavků rozvíjejícího se průmyslu. 

Vyhodnocení provede automaticky software, dle požadavků lze zvolit grafické 

znázornění nejlépe popisující zkoumanou látku. 

7.1.4 Sedimentace 

Velikost a tvar částic ovlivňuje významně sedimentaci plniva v pojivové bázi a 

udává přístup k formulaci a výrobní technologii, limituje dobu skladování a další 

parametry.  Je třeba dobře zvážit, jakým způsobem bude plnivo sedimentovat a 

předpovědět tak jeho využitelnost v dané polymerní bázi. 

V průběhu sedimentace dochází k rozdělení jednotlivých frakcí dle velikosti 

částic, jelikož rychlost sedimentace µ částic s velkým poloměrem je vyšší než rychlost 

sedimentace µ částic s menším poloměrem. 

Rychlost usazování částice lze odhadnout za použití matematického aparátu. 

Nejčastěji se výpočet zjednodušuje předpokladem kulového tvaru částice za 

atmosférického tlaku 101,325 kPa. Je třeba znát průměr částice a její specifickou 

hmotnost. Dále specifickou hmotnost a viskozitu kapaliny při dané teplotě.  Na pohyb 

částice má vliv odpor prostředí (třecí síly) Ftření, gravitační síla Fgrav , vztlaková síla 

Fvztlak viz Obr. 2 
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Obrázek 2: Vliv působení sil na pohyb částice [15] 

Předpokládáme-li částici kulového tvaru, můžeme rychlost sedimentace částic v  

kapalině vyjádřit pomocí rovnice: 

  
 

 
  

    
  

       

 

Kde: 

µ je rychlost sedimentace [m.s
-1

], pádová rychlost µp je ve výpočtech zanedbána a udává 

se, že µ = µp =0,99. 

ρ je specifická hmotnost částice [kg.m
-3

] 

ρk je specifická hmotnost kapaliny [kg.m
-3

]  

ηk je viskosita kapaliny [Pa.s.] 

r je poloměr částice [m] 

g je gravitačního zrychlení na povrchu Země, která má hodnotu 9,823 m·s
-2

.  

Vztah dále předpokládá, že koncentrace částic je nízká a vzájemně se 

neovlivňují. V tomto vztahu nejsou brány v úvahu další vlivy, které mohou rychlost 

sedimentace částice ovlivnit jako například vliv tvaru částic, vliv koncentrace částic, 
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vliv stěn nádoby, vliv polydisperzity částic, atd. Tento vztah je vhodný pro prvotní 

odhad rychlosti sedimentace v kapalině. Vždy je nutno ověřit výpočet experimentálně. 

[15] 

7.1.5 Tvar zrn 

Mikroskopické porovnání tvaru částic nám slouží k posouzení tvaru jednotlivých 

zrn, které značně ovlivňují sedimentaci plniv ve výrobku.  

Postup zkoušky: 

Připraví se vzorky tak, že se na laboratorní sklíčko umístí vzorek v jemné vrstvě 

(aby se nepřekrývali jednotlivá zrna). Sklíčko musí být začerněné, aby bylo možné 

pozorovat jednotlivá zrna. Takto připravený vzorek se umístí pod mikroskop a hledá se 

místo, kde je materiál nejlépe rozptýlen a kde se zrna nepřekrývají. Udělají se digitální 

snímky jednotlivých materiálů a vyhodnotí se. 

 

Obrázek 3: Tvarový index dle Powerse [19] 
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7.1.6 Stanovení PH 

 Postup podle ČSN 68 1151 

Navážíme asi 10 g laboratorního vzorku. Zkušební roztok se připraví dle 

předmětových norem jednotlivých výrobků. Pro všechna měření musí být teplota 

elektrod, použité vody i tlumivých roztoků nebo testovaného roztoku 20±1 °C. Po 

kalibraci se elektrody opláchnou vodou a poté zkoušeným roztokem. Do připraveného 

roztoku se ponoří elektrody. Asi po minutě míchání se odečte hodnota PH a zaznamená 

se.  

Dnes se již využívají moderní měřicí přístroje. V laboratoři Ústavu technologie 

stavebních hmot a dílců využíváme pH metru Seven Easy od výrobce Mettler toledo. 

Mettler Toledo Seven Easy PH metr měří PH v rozmezí od 0 do 14 s přesností 

0,01.  Přístroj rovněž nabízí automatickou teplotní kompenzaci, která opravuje vliv 

teploty mezi -5°C až 105°C. Samotné měření je velmi snadné a téměř neovlivnitelné 

lidskou chybou. Výsledné PH se objeví na displeji. [16] 

7.1.7 Aplikační požadavky 

Mezi aplikační požadavky patří tři základní zkoušky 1. Zpracovatelnost, kde 

pozorujeme, jak lze materiál zpracovávat, mísit jednotlivé složky v závislosti na čase a 

technické náročnosti 2. Aplikovatelnost, kde sledujeme, jak lze materiál nanášet dle 

dané technologie, a jestli dochází ke slití a vyrovnání materiálu. 3. Finální povrch, kde 

zkoumáme kvalitu finální vrstvy, zda je celistvá, bez hrudek, prasklin atd.  

Zpracovatelnost materiálu se hodnotí dle vlastního pocitu, buď jako vyhovující, 

když byl materiál dobře zpracovatelný, měl dobré reologické vlastnosti apod., v jiném 

případě jako nevyhovující. Zkoušení aplikovatelnosti se provádí na připravených 

destičkách pomocí štětce, s různými druhy plniva a s různým množstvím plniva. Jako 

nejvhodnější plnivo a nejvhodnější množství plniva se vybere to, které je v porovnání 

s referenčním materiálem nejvíce podobné. 
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 Finální povrch se hodnotí dle vizuálního vzhledu, kde jako vyhovující je ten, 

který má výsledný povrch rovný, lesklý, nebyla zde pozorována segregace, byl bez 

trhlinek, byl lehce roztíratelný, a kde nezůstávají stopy po natírání štětcem. Jinak povrch 

hodnotíme jako nevyhovující. 

7.1.8  Gravimetrická metoda – měření úbytku záměsové vody 

Metoda slouží ke zjištění úbytku záměsové vody v čerstvém betonu. Tato 

metoda se zabývá jednou ze základních vlastností povrchových úprav na čerstvých 

betonech a to je schopnost zabránit předčasnému odparu záměsové vody. Pro toto 

měření jsou popsány dvě metody. 

Metoda A – Vážení úbytku vlastní hmotnosti 

 Tato metoda má výhody ve své jednoduchosti provedení. Nevýhodou je velká 

hmotnost vzorků a nutná velká přesnost vážení, některé laboratorní váhy nemusejí 

splňovat požadovanou únosnost a přesnost. 

Postup zkoušky: 

 Vzorky jsou namíchány do kruhových forem s průměrem 30 cm. Zvolíme 

vydatnost nanášené vrstvy a referenční vzorek. Tyto vzorky jsou váženy v pravidelných 

časových intervalech na elektrických vahách s přesností na dvě desetinná místa. Vzorky 

jsou uloženy v laboratorním prostředí, při teplotě 20°C a relativní vlhkosti 40 %. Měření 

probíhá po dobu 40-ti dní. Za tuto dobu dojde k ustálení křivky, která zaznamenává 

úbytek hmotnosti vzorku a udává tím množství odpařené vody ze vzorku.  

Metoda B - vážení přírůstku hmotnosti silikagelu  

 Tato metoda je složitější ve svém provedení a nutnosti měřící aparatury, ale 

nevyžaduje žádné omezení ve velikosti vzorků a může při správném použití dosáhnout 

přesnějších výsledků.  
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Postup zkoušky: 

Pro toto měření se používá jednoduchá měřící aparatura viz Obr. 4, ve které se 

váží přírůstek hmotnosti vyžíhaného silikagelu na elektrických váhách vlivem 

odpařované vody ze vzorku. Aparatura se skládá ze skleněné nádoby rozměrů 

0,7x0,4x0,35m, elektrických vah, teploměru, vlhkoměru, misky s vyžíhaným 

silikagelem, teploměru, vlhkoměru, PVC podložky a vlastního vzorku betonu. Spára 

mezi podložkou a skleněnou nádobou je vyplněna silikonem tak, aby podmínky v 

nádobě byly konstantní a neměnily se po čas měření, zejména aby nemohla vnikat 

k váženému silikagelu vlhkost z okolního prostředí. Do jedné sady je nainstalován 

vzorek s polymerní povrchovou úpravou a do druhé sady vzorek bez polymerní 

povrchové úpravy. Měří se přírůstek hmotnosti silikagelu, jenž je přímo úměrný 

pohlcené vlhkosti, která se odpařuje ze vzorku. Měření hmotnostního přírůstku 

silikagelu probíhá po dobu 360 hodin. [3] 

 

Obrázek 4: Schéma měřící soustavy pro měření přírustku silikagelu[3] 

7.1.9 Obsah účinných složek 

  Stanovení obsahu účinných složek slouží ke kvantifikaci množství silanů, 

siloxanů a dalších oligomerních (nízkomolekulárních) produktů, které vytvářejí teprve 

reakcí se vzdušnou vlhkostí polymerní účinné látky. 
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Postup zkoušky: 

 Do Petriho misky o průměru 10 cm se naváží asi 5 g zkoušené látky s přesností 

na 0,01 g, miska se umístí ve standardním laboratorním prostředí, tj. při teplotě  20°C a 

relativní vlhkosti 65 % tak, aby na vzorek umístěný v misce nemohl působit průvan. 

Vážením v pravidelných intervalech (nejlépe 1x za 24 hodin) se zjišťuje úbytek 

hmotnosti (odpařování rozpouštědel, odbourávání alkoholu apod.). Vážení se provádí 

tak dlouho, dokud není dosaženo konstantní hmotnosti. Ustálené hmotnosti se dosáhne 

tehdy, když rozdíl hmotnosti zjištěný dvěma postupnými váženími v odstupu 24 hodin 

je menší než 0,2 % hmotnosti suchého vzorku. 

 Zbytek v Petriho misce je roven obsahu účinných látek příslušného výrobku a 

vyjádří se v hmotnostních procentech, vztažených k hmotnosti výchozího 

impregnačního roztoku. 

 Po ukončení zkoušky lze u zbytku v Petriho misce pomocí dotykové zkoušky 

posoudit, zda účinná látka (produkt polymerace) nevytváří na povrchu stavební hmoty 

lepivý povlak, což je nežádoucí. Stanovení obvykle trvá 10 dní až několik týdnů. [3] 
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D PRAKTICKÁ ČÁST 

Jako hlavní zkoušky materiálů polymerních podlah a polymerních ochranných 

prostředků na betonové konstrukce byly zvoleny některé zkoušky, běžně prováděné pro 

stavebně technické osvědčení výrobku ať již nově vzniknutého, či ze stávajícího 

sortimentu výrobce. Tyto normy jsou zároveň ukazateli konkretizující základní 

požadavky na tyto materiály.  

8 VSTUPNÍ SUROVINY 

8.1 Lena P 128 

Lena P 128 je vysoce pigmentovaná nízkoviskózní dvoukomponentní 

bezrozpouštědlová hmota na epoxidové bázi, připravená dle originální receptury Lena 

Chemical. Je určena pro vytváření litých podlah pro finální nášlapnou vrstvu (ve 

skladech, autoopravnách, školách jídelnách, letištích atd.) nátěrů podlah a QS systémů, 

podlahových systémů prohazovaných pískem.  

Zpracování: 

Lena P 128 je dodáván ve vhodném mísícím poměru. Pro aplikaci je nezbytné 

důkladné smísení a promísení obou složek pomocí pomalu obrátkového míchadla ( 300 

- 400 ot/min ) v daném poměru, a to po dobu 3 minut. Při mísení je nutno dbát, aby do 

materiálu nebyl zbytečně zamíchán vzduch, a doporučujeme po prvním promísení 

materiál přelít do jiné nádoby a mísení opakovat. Takto připravený materiál musí být 

zpracován během jeho doby zpracovatelnosti vhodnou technologií. 

Technická data: 

Technická data, která jsou deklarována výrobcem a splňují zkoušky shody. 

Specifická hmotnost při 20°C 1,5 kg/l 

Spotřeba asi 2kg/m
2
 při tloušťce nátěru cca 1,3 mm 

Teplotní stabilita dle Martense 49°C 

Povrch pololesklý 
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Mísící poměry A : B dle váhy 4,5 : 1 nebo dle etikety na odchylku barvy mezi 

jednotlivými výrobními šaržemi 

Zpracovatelnost při 20°C 20 min 

Schnutí při 20°C přepracovatelný do 24 hod, pochůzný po 24 - 36 hod, plně vytvrzený 7 

dní 

Pevnost v tlaku 52 N/mm
2
 dle ČSN EN ISO 604 

Pevnost v ohybu 40 N/mm
2
 dle ČSN ENISO 178 

Prostiskluznost za sucha 0,8 dle ČSN 74 4507 

Prostiskluznost za mokra 0,7 dle ČSN 74 4507 

Reakce na oheň Bfl 

Přídržnost 3,0 MPa dle ČSN 74 2577 

Teplotní odolnost do +50°C 

Krátkodobě je možno zatížit teplem až do +80°C. Zatížení by mělo být pouze občasné a 

nesmí docházet současně k chemickému či mechanickému zatížení. [10] 

8.2 Autosklo 

Původní funkcí autoskla bylo zvyšování bezpečnosti a pohodlí cestujících. Dnes 

už čelní sklo automobilu využíváme i pro jeho další funkce jako je odraz slunečního 

záření, vyhřívání, snižování hluk v kabině. Do autoskel se také umisťují antény a různé 

komunikační senzory (např. senzor pro průjezd a registraci mýtného na dálnicích). 

Postup recyklace autoskel 

Normální sklo, užívané pro výrobu obalů, se značně odlišuje od autoskel, 

zejména složením. Autoskla obsahují pryskyřice, tónovací pokovení a zejména 

vloženou bezpečnostní (PVB) fólii, chránící řidiče nejen při nehodě. 

Běžná dotřiďovací linka na obalové sklo nedokáže automobilová skla vytřídit 

ani upravit. Také klasické sklárny nemají na zpracování autoskla potřebnou výbavu. Z 

těchto důvodů není možné vhazovat autoskla do běžného tříděného odpadu. 

¨ 
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Průběh recyklace 

První fází recyklace je dokonalé nadrcení autoskla za pomoci vstupní linky, 

která je vybavena vysoce funkčním drtičem, schopným rozdrtit autoskla z osobních a 

nákladních vozů, autobusů i kamionů. Poté přichází na řadu dopravníky a separátory, 

které vytřídí kovy a ostatní příměsi. Drobné střípky jsou dále dopraveny k soustavě 

optických čidel, s jejichž pomocí se z drti odstraní nečistoty, zbytky autofólie, 

vytěsňovací gumy atd. 

Výsledná směs z nadrcených skel je již plně využitelná ve sklárnách. Jejím 

přetavením vzniká hmota specifických vlastností vhodná např. pro výrobu odolných 

sklo krystalických tabulí. [17] 

 Ve své praktické části jsem používala nadrcené autosklo, které bylo podrceno na 

max. zrno 0,045 mm. 

9 PŘEHLED PROVÁDĚNÝCH ZKOUŠEK A POSTUPŮ 

9.1 Pevnost v tlaku 

Stanovení tlakových vlastností se stanovuje dle ČSN EN ISO 604 Plasty - 

Stanovení tlakových vlastností. 

Zkušební těleso je stlačováno podél své hlavní osy stálou rychlostí do porušení 

nebo do okamžiku, kdy zatížení nebo zkrácení délky dosáhne definované hodnoty. 

Během zkoušky se měří zatížení působící na zkušební těleso.  Pro výpočet pevnosti se 

přednostně používají tělesa o rozměrech 50x10x4 mm a musí být zkoušeno alespoň 5 

zkušebních těles. Napětí tlaku se vypočítá síla/plochou a z pěti naměřených hodnot se 

udělá aritmetický průměr.  

Kvůli vybavení naší laboratoře se tato zkouška provádí dle ČSN EN 196-1 

Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti. V této normě jsou rozměry 

trojforem nařízeny 40x40x160 mm, ale já jsem použila silikonové trojformy o 

rozměrech 20x20x100 mm. Tyto formy jsou pro výrobu vzorků z polymerů mnohem 

javascript:detail(70091);
javascript:detail(74109);
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lepší než klasické formy ocelové, jelikož nedochází k přilepení polymeru k jejich 

stranám, tak jak se tomu běžně stává při použití ocelových forem a odformování je pak 

mnohem jednoduší. Formy byly vyrobeny speciálně pro využití v mé bakalářské práci. 

Podstata zkoušky: 

Pevnost v tlaku je mezní napětí při největším zatížení, které snese zkušební 

těleso při zkoušce tlakem, vztažené na plochu počátečního průřezu. Zkušební těleso 

tvaru hranolu o rozměrech 20x20x100 mm jsme nejdříve rozlomili při zkoušce pevnosti 

v tahu za ohybu, kde jsme oba konce posléze plynule zatěžovali a pevnost v tlaku jsme 

určili jako poměr síly a plochy průřezu. Zkoušku jsme prováděli po 7 a 28 dnech. 

Postup zkoušky: 

Prvně jsme si spočítala objem formy a díky specifické hmotnosti Lena P 128, 

jsem zjistila hmotnost potřebného materiálu, který jsem si dále rozpočítala dle obsahu 

plniva a dle mísícího poměru složky A a B Lena P 128 viz Tabulka 2. Všechny složky 

jsem smíchala dohromady a nalila je do silikonových trojforem. Po 24 hodinách jsem 

trámečky odformovala a nechala „zrát“ při laboratorní teplotě. Před provedením 

zkoušek pevností po 7 a 28 dnech, jsem si vždycky tělesa zvážila a změřila, abych 

mohla vypočítat objemové hmotnosti. Po zkoušce pevnosti v tahu za ohybu jsem na 

polovinách trámečků stanovila pevnost v tlaku. 

 

Složení receptury: 

Tabulka 2: Charakteristika použitých receptur 

Receptura Obsah plniva 

[%] 

Složka A  

[g] 

Složka B  

[g] 

Obsah plniva 

[g] 

referenční - 106 24 - 

autosklo 45 51 20 59 
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Tabulka 3: Rozměry vzorků a objemová hmotnost po 7 dnech 

Receptura Délka 

[mm] 

Šířka 

[mm] 

Výška 

[mm] 

Hmotnost 

[g] 

Objemová 

hmotnost 

[kg·m
-3

] 

Δ 

Objemová 

hmotnost 

[kg·m
-3

] 

Referen. 1 99,96 99,93 19,76 19,84 19,72 19,80 56,05 1435   

 1440 Referen. 2 99,91 99,96 20,04 20,06 19,66 19,82 56,45 1430 

Referen. 3 99,98 99,67 19,78 19,87 20,00 19,99 56,92 1440 

Autosklo 1 99,92 99,95 19,89 19,91 19,59 19,58 58,13 1490  

1500 Autosklo 2 100,00 99,98 19,90 19,98 18,96 18,85 56,67 1505 

Autosklo 3 99,95 99,87 19,67 19,75 19,56 19,49 57,73 1500 

Tabulka 4: Pevnosti v tlaku po 7 dnech 

Receptura Fc1 

[KN] 

Fc2 

[KN] 

Rc1 

[N/mm
2
] 

Rc2 

[N/mm
2
] 

Rc 

[N/mm
2
] 

Referen. 1 18,70 19,20 47,0 48,0  

48,0 Referen. 2 19,40 19,60 48,5 49,0 

Referen. 3 19,20 19,40 48,0 48,5 

Autosklo 1 23,60 24,20 59,0 60,5  

61,5 Autosklo 2 24,80 25,30 62,0 63,5 

Autosklo 3 24,40 24,90 61,0 62,5 

Tabulka 5: Rozměry vzorků a objemová hmotnost po 28 dnech 

Receptura Délka 

[mm] 

Šířka 

[mm] 

Výška 

[mm] 

Hmotnost 

[g] 

Objemová 

hmotnost 

[kg·m
-3

] 

Δ 

Objemová 

hmotnost 

[kg·m
-3

] 

Referen. 1 99,76 99,76 19,98 19,86 20,25 20,04 56,48 1410  

1430 Referen. 2 99,52 99,46 19,88 19,96 20,00 19,78 56,98 1445 

Referen. 3 99,69 99,39 19,91 19,86 20,03 19,93 57,04 1440 

Autosklo 1 99,58 99,96 20,06 20,15 19,94 20,09 60,78 1515  

1520 Autosklo 2 99,98 99,94 20,01 20,05 20,01 20,14 60,74 1510 

Autosklo 3 99,75 99,64 19,97 19,86 19,99 19,97 60,92 1535 

Tabulka 6: Pevnosti v tlaku po 28 dnech 

 

 

 

Receptura Fc1 

[KN] 

Fc2 

[KN] 

Rc1 

[N/mm
2
] 

Rc2 

[N/mm
2
] 

ΔRc 

[N/mm
2
] 

Referen.  1 28,40 28,80 71,0 72,0  

72,5 Referen. 2 29,50 28,80 74,0 72,0 

Referen. 3 28,70 29,00 72,0 72,5 

Autosklo 1 28,80 29,40 72,0 73,5  

73,0 Autosklo 2 28,90 29,20 72,5 73,0 

Autosklo 3 28,80 29,30 72,0 73,5 
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9.2 Pevnost v tahu za ohybu 

Stanovení tahových vlastností se stanovuje dle ČSN EN ISO 178 Plasty - 

Stanovení ohybových vlastností. 

Zkušební těleso obdélníkového průřezu na dvou podpěrách je konstantní 

rychlostí prohýbáno trnem působícím uprostřed rozpětí podpěr tak dlouho, dokud se 

zkušební těleso nezlomí ve svém vnějším povrchu nebo dokud deformace nedosáhne 

maximální hodnoty 5 %, podle toho, který případ nastane dříve. V průběhu tohoto 

postupu je měřena síla působící na zkušební těleso a výsledný průhyb zkušebního tělesa 

uprostřed mezi podpěrami. Rozměry zkušebního tělesa by měli být 80x10x4 mm. 

Zkušební tělesa nesmí být zkroucená a protější plochy musí být vzájemně rovnoběžné. 

Nejméně je třeba zkoušet 5 zkušebních těles.  

Kvůli vybavení naší laboratoře se tato zkouška provádí dle ČSN EN 196-1 

Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti. V této normě jsou rozměry 

trojforem nařízeny 40x40x160 mm, ale já jsem použila silikonové trojformy o 

rozměrech 20x20x100 mm, protože mi byly vyrobeny přesně na míru. 

Podstata zkoušky: 

Při ohybovém namáhání prvku dochází vlivem působení vnějšího zatížení k jeho 

průhybu. Současně dochází na jeho vyduté straně ke zkrácení délky vznikem napětí v 

tlaku, zatímco na vypuklé straně dojde k protažení vlivem napětí v tahu. Pevnost betonu 

v tahu je několikanásobně menší než pevnost v tlaku, proto dochází u takto namáhaných 

prvků k porušení v tažené části. Při této zkoušce se namáhá hranolové zkušební těleso o 

rozměrech 20x20x100 mm ohybovým momentem. Zjišťuje se tahové napětí vyvolané 

tímto momentem při porušení vzorku. 

Postup zkoušky: 

 Je úplně stejná jako při zkoušce pevnosti v tlaku v kapitole 11.1 příprava 

zkušebních vzorků. 

 

javascript:detail(88686);
javascript:detail(74109);
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Složení receptury: 

 Jsou také stejné jako při zkoušce pevnosti v tlaku v kapitole 11.1 Složení 

receptury. 

Tabulka 7: Pevnosti v tahu za ohybu po 7 dnech 

Receptura Ff 

[KN] 

Rf 

[N/mm
2
] 

ΔRf 

[N/mm
2
] 

Referen.  1 1,45 22,5  

21,2 Referen. 2 1,30 20,0 

Referen. 3 1,40 21,2 

Autosklo 1 1,70 26,7  

28,6 Autosklo 2 1,80 30,3 

Autosklo 3 1,80 28,7 

 

Tabulka 8: Pevnosti v tahu za ohybu po 28 dnech 

Receptura Ff 

[KN] 

Rf 

[N/mm
2
] 

ΔRf 

[N/mm
2
] 

Referen.  1 2,85 42,3  

41,8 Referen. 2 2,69 41,0 

Referen. 3 2,78 42,0 

Autosklo 1 2,59 38,6  

38,9 Autosklo 2 2,63 39,1 

Autosklo 3 2,58 38,9 

 

 

Grafické vyhodnocení: 

Graf 1: Objemová hmotnost po 7 a 28 dnech
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Graf 2: Pevnost v tlaku po 7 a 28 dnech 

 

Graf 3: Pevnost v tahu za ohybu po 7 a 28 dnech 

 

9.3 Vodotěsnost 

Vodotěsnost se stanovuje dle ČSN 73 1321 Stanovení vodotěsnosti betonu. 

Vodotěsnost betonu se zkouší na betonových zkušebních tělesech, které se 

vystavují postupně stoupajícímu tlaku vody, působícímu stanovenou dobu. Vodotěsnost 

se zkouší na sadě 3 těles ve stáří 28 dní. Při použití frakce max 32 mm je základní těleso 
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čtvercová deska 300x300x150 mm, popř. kruhová deska s průměrem 300 mm a 

tloušťkou 150 mm. Výsledkem zkoušky je aritmetický průměr hloubek průsaků 

s přesností 1 mm.  

Postup zkoušky: 

Na betonové dlaždice o rozměru 300x300x150mm jsem dle doporučení firmy 

Lena Chemical nanesla podkladní nátěr Lena P 102, který jsme nechala 7 dní 

vytvrdnout. Poté jsem nanášela zubovou stěrkou povrchovou úpravu Lena P 128 – 

referenční (neplněnou) a modifikovanou (plněnou z 45% odpadním autosklem). Tři 

betonové dlaždice jsem nechala vyzrát 7 dní a zbylé tři dlaždice jsem nechala vyzrát 28 

dní při laboratorní teplotě 21±2 °C. Takto připravené vzorky byly testovány po 7 a 

28dnech.  

Složení receptury: 

 Jsou také stejné jako při zkoušce pevnosti v tlaku v kapitole 11.1 Složení 

receptury. 

Vyhodnocení:  

Tabulka 9: Vyhodnocení vodotěsnosti 

Aritmetický průměr hloubek průsaků byl 0 mm → neprosáknul ani referenční nátěr, 

ani nátěr plnění autosklem. 

  

Receptura Průsak po 7dnech 

[mm] 

Vodotěsnost 

po 7dnech 

Průsak po 28dnech 

[mm] 

Vodotěsnost po 

28dnech 

Referen.  1 0 

vyhověl 

0 

vyhověl Referen. 2 0 0 

Referen. 3 0 0 

Autosklo 1 0 

vyhověl 

0 

vyhověl Autosklo 2 0 0 

Autosklo 3 0 0 
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10 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Praktickou část jsem zpracovávala ve spolupráci s firmou Lena Chemical s.r.o., 

která se zabývá vývojem polymerních vícevrstvých podlahových systémů. Tato firma 

mi dodala vstupní polymerní materiál P128 a doporučila mi (na základě předešlých 

výsledků) drcené autosklo jako vhodné plnivo. Autosklo bylo nejprve pomleto a poté 

ručně přeseto na max. velikost zrna 0,045 mm.  Ve své praktické části jsem prováděla 

vybrané zkoušky, běžně potřebné pro stavebně technické osvědčení výrobku. Prováděla 

jsem zkoušku pevnosti v tahu za ohybu, pevnosti v tlaku a zkoušku vodotěsnosti. 

 První prováděnou zkouškou byla pevnost v tlaku, která byla po 7 dnech u vzorků 

plněných autosklem zhruba o 20% vyšší. Rozdíly pevností v tlaku referenčního vzorku 

a vzorku plněného autosklem po 28 dnech už byly minimální.  Referenční vzorek by 

měl mít po 28 dnech pevnost v tlaku deklarovanou výrobcem minimálně 52 N/mm
2 

při 

zkoušení dle
 
ČSN EN ISO 604, což splňujeme u obou vzorků. 

  Druhá zkouška byla pevnost v tahu za ohybu. Po 7 dnech byla pevnost v tahu za 

ohybu malinko nižší u referenčních vzorků. Po 28 dnech se však pevnost v tahu za 

ohybu už vyrovnala jak u referenčního vzorku, tak i u vzorku plněného autosklem. 

Minimální pevnost v tahu za ohybu, která je deklarována výrobcem po 28 dnech a 

zkoušená dle ČS EN ISO 178, musí být 40 N/mm
2
 i tuto podmínku splňujeme u obou 

vzorků. 

Třetí zkouška byla provedena zkouška vodotěsnosti, kde výsledkem zkoušky je, 

že vzorek je vodotěsný, to znamená, že pod aplikovanou vrstvou nebyl zjištěn žádný 

průsak vody. 

  



56 

 

 E ZÁVĚR  

Úkolem mé bakalářské práce bylo zpracovat základní požadavky kladené na 

průmyslové podlahy. Zpracovala jsem celý postup, jak jsou povrchové nátěry 

prováděny od úpravy povrchu čerstvého betonu, skladbu průmyslových podlah, složení 

nátěrových hmot až po úpravu podkladu a způsoby nanášení. Dále jsem vypracovala 

tabulku norem na zkoušení polymerních povrchových vrstev a všechny nenormové 

zkoušky jsem podrobně popsala. 

V praktické části jsem ověřovala využití druhotných surovin jako optimálního 

plniva do polymerních vícevrstvých podlahových systému. Vybraným plnivem byl 

v současné době jinými způsoby nevyužitelný recyklát z autoskla. Drcené autosklo bylo 

výborně kompatibilní s pojivou matricí materiálu Lena P 128 při plnění 45 % a jeho 

výsledný povrch byl zcela v pořádku z technického i vizuálního hlediska.  Ve 

zkouškách pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu dosáhl stejných výsledků jako 

originálně plněný Lena P 128.  

Ve své práci jsem poukázala na možnost využití odpadních materiálů jako plniva 

do vícevrstvých polymerních podlahových systémů. Použití těchto surovin však nese 

značná úskalí při kompatibilitě pojivové matrice s plnivem. Při volbě správného plniva 

však může dojít ke snížení nákladů na výrobu těchto materiálů, a v neposlední řadě má 

použití druhotných surovin výhody také po ekologické stránce.  
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