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Abstrakt 

Cílem této práce je popsat problematiku současných technologií povrchových 

úprav s cílem zlepšit trvanlivost a estetický vzhled. V práci jsou podrobně popsány 

vlastnosti a materiály nanášených polymerních laků, včetně procesu vytvrzování. 

V praktické části je laboratorně zkoumán vliv těsnících a hydrofobizačních přísad 

na vlastnosti betonu a dále bude testován povrch betonu na nasákavost, 

obrusnost, ztrátu barevného odstínu a lesku, odolnost proti skluzu a odolnost proti 

CHRL. 

Klíčová slova 

beton, polymer, lakovaný povrch, vytvrzení laku, vytvrzovací linka, povrchová 

úprava 

 

Abstract 

The aim of this work is to describe the current technology of surface processing 

with a view to improve durability and aesthetic appearance. The work is described 

in detail features and coatings polymer materials applied, including curing process. 

In the practical part is a laboratory examination of the influence of sealing and 

hydrophobicizing additive properties of concrete and also will be tested concrete 

surface on the absorbency, grindability loss and color retention, slip resistance and 

resistance to CHRL. 

Keywords 

concrete, polymer, painted surface, cure of the painted surface, the cure line, 

surface process 
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1. Úvod 

 Betonová dlažba je již běžně používaným prvkem při zpevňování 

nezpevněných ploch a pomáhá tak dotvářet a snáž zpřístupňovat daná místa. 

Sortiment dlažeb je aktuálně velice rozmanitý, kdy lze daný druh dlažby volit podle 

prostředí, ve kterém se bude nacházet, fyzikálně- mechanických vlastností a nebo 

podle vizuálního dojmu. Zejména pak poslední zmíněný, vizuální dojem, hraje 

jednu z nejdůležitějších rolí při rozhodování zákazníka a proto je nutno v tomto 

směru zavádět stále nové inovace, se kterými jsou spojeny taktéž potřebné 

výzkumy týkající se vhodného výběru a správného dávkování materiálu pro výrobu 

takovéto dlažby. Samotný vzhled však neznamená nic, pokud dlažební betonový 

prvek nemá patřičné parametry týkající se trvanlivosti. Vzhledem k tomu, že je 

většina betonových dlažeb užívána v exteriérech, dochází k působení různých 

vnějších jevů jako například déšť, vítr, sníh, působení UV záření nebo také 

mechanický oděr, které mohou povrch dlažby degradovat. Proto je vývoj zaměřen 

hlavně na zlepšení trvanlivosti dlažeb. S tímto tématem souvisí nový směr ve 

vývoji, takzvané lakované povrchy. Tyto povrchy jsou nanášeny ve formě nástřiku 

na zatvrdlý, nebo ještě čerstvý povrch dlažebního prvku. Tímto lakem opatřený 

povrch dlaždice nabývá nových vlastností. Může se jednat například o lepší 

čistitelnost povrchu nebo lesk. Tento nový směr inovace povrchu betonového 

dlažebního prvku se stává postupně velice oblíbeným. V této práci se bude 

věnovat pozornost současně používaným technologiím povrchových úprav za 

účelem zlepšení trvanlivosti a estetického vzhledu. Pozornost bude věnována 

zejména lakovaným povrchům, jejich složením, způsobem vytvrzení a z toho 

plynoucích vlastností. 
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2. Teoretická část 

 Aplikace povrchových úprav betonových dlažeb, ale také celkově všech 

betonových konstrukcí je široce zkoumána již řadu let, jelikož právě dobrou 

úpravou povrchu lze docílit stálosti požadovaného vzhledu a delší životnosti 

výrobku a vyvarovat se tak nepříjemným poruchám, které pramení z nedostatečně 

nebo nesprávně provedených úprav. V případě betonových dlažeb je nutno dbát 

kromě úpravy povrchu také na úpravu vnitřní struktury dlažby jako celku. Tím je 

myšleno zejména vhodné surovinové složení, kde vhodným mísením složek 

cementu, kameniva, přísad, příměsí a vody lze po vylisování na vibrolisech 

dosáhnout výrobků, které mají hutnou strukturu, z čehož poté plynou dobré 

odolnosti vůči působení vnějších vlivů. 

 Ve většině případů je betonová dlažba použita v exteriéru, kde je vystavena 

atmosférickým vlivům. Zejména voda pak může způsobovat značné problémy, 

pokud není výrobek dostatečně hutný a "utěsněný", může do něj zatékat a část 

vody vzlínat z podloží pomocí kapilár. Hlavní problém nastává hlavně v zimě, kdy 

se voda mění z kapalného skupenství na pevné skupenství a krystalová struktura 

vody má až o 9 % větší objem oproti vodě v kapalném stavu. V pórech tato voda 

krystalizuje, vznikají tahové napětí, které dosahují hodnot až kolem 200 MPa, což 

přesahuje mechanické možnosti betonu. Výsledkem je pak značná degradace 

výrobku. Stejný průběh může nastat v zimě při užití posypových solí, které taktéž 

mohou ve struktuře betonu krystalizovat. V dalších případech se může jednat o 

poruchy jako například tvorba výkvětů, tvorba řas. Proto bývají výrobky kromě 

hutné struktury, často opatřeny hydrofobními úpravami, buď přímo při výrobě, 

nebo až dodatečně po výrobě. V následující kapitole bude věnována pozornost 

vhodnému složení dlažby a těsnícím přísadám, bez kterých by polymerní povlaky 

nemohly správně fungovat. 

2.1 Výroba a surovinové složení betonové dlažby pro aplikaci 

polymerních povlaků 

 Pro aplikaci polymerních povlaků na povrch betonové dlažby platí mnoho 

zásad, které je třeba dodržet, aby výsledný povrch správně fungoval a aby 

nedocházelo k vadám, pramenícím z nedostatečně připraveného podkladu. Proto 

je třeba postupovat již při samotném výběru surovin. 
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2.1.1 Cement 

 Pro výrobu vibrolisovaného drobného zboží se používají čisté portlandské 

cementy, mohou se ale použít i cementy portlandské směsné. Druhy použitých 

cementů jsou ovlivněny i počtem sil, kterými daná linka disponuje. Z důvodu 

potřeby rychlých nárůstů počátečních pevností se volí cementy pevnostních tříd 

42,5 nebo 52,5. U výrobků jako jsou dlažby, dnes velmi často bývá barevně 

odlišená vrchní (pohledová vrstva) od spodní (jádrové vrstvy), čehož se dá 

dosáhnout použitím barevných cementů. [2] 

2.1.2 Kamenivo 

 Výběr kameniva je důležitým krokem, jelikož tvoří nosnou kostru celého 

betonu a vhodným zastoupením daných frakcí lze docílit ve výsledku hutnější 

struktury ztvrdlého betonu, která je pro tento typ sortimentu potřebná, zejména pak 

u nášlapné vrstvy, kde je potřeba mít co nejhutnější strukturu aby zde bylo 

omezeno pronikání vody, které by mohlo v budoucnu způsobovat poruchy 

uzavíracích nátěrů. Používají se kameniva do frakce maximálně 11 mm (s 

výjimkou vymývaných dlažeb, kde se do pohledové vrstvy vkládá kamenivo 

maximální velikosti až zrna 16 mm). Hrubší frakce do 11 mm je použita do jádrové 

vrstvy, aby zajišťovala pevnosti výrobku. Větší frakce se zpravidla nepoužívá, 

jelikož by bylo náročné hutnění výrobků ve formách. Druhá použitá frakce je jemná 

do 2 mm, která se dává do nášlapné vrstvy pro zajištění trvanlivosti a estetických 

vlastností. [2] 

2.1.3 Voda 

 Voda je používána nejčastěji pitná, z vodovodního řádu. U dávkování vody 

je nutno rozlišit, zda- li se jedná o beton do jádrové vrstvy nebo do nášlapné 

vrstvy. Například u technologie výroby na karuselových lisech jde zejména o 

konzistenci směsi, jelikož se výrobek po vylisování ihned odformovává a 

manipuluje se s ním, je nutno zajistit suché konzistence betonu pro jádrové vrstvy 

(nejčastěji V0,V1). U nášlapné vrstvy je konzistence opačná, jelikož je třeba 

celistvého povrchu, bez pórů a kapilár, který se prováže společně s jádrovou 

vrstvou. 
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2.1.4 Příměsi 

 Mezi používané příměsi při výrobě dlažeb patří pigmenty, struska, 

mikromletý vápenec a popílky. Pigmenty můžou být ve formě práškové, 

granulované nebo tekuté a jejich dávkování je obvykle do 5 % hmotnosti cementu. 

Popílek se využívá za účelem jednak snížení nákladů na beton, jelikož jde o 

surovinu odpadní a je cenově přijatelnější než cement. Cement se může z části 

nahradit popílkem a to až do 30 % z hmotnosti cementu. Nejčastěji se popílek 

přidává do vrstvy podkladní (jádrové). Dále se využívá za účelem zlepšení 

reologických vlastností čerstvého betonu, zlepšuje odolnost vůči agresivnímu 

prostředí a v neposlední řadě zbylý popílek, který nezreaguje, působí jako 

mikroplnivo, kde díky své malé velikosti dokonale vyplňuje volné prostory mezi 

kamenivem a tvoří tak hutnou strukturu betonu, což je důležité s ohledem na 

nasákavost výrobku. [2] 

2.1.5 Přísady 

 Při výrobě dlažeb se používají tři typy přísad a to plastifikační, těsnící a 

zpomalující tuhnutí. První zmíněné přísady napomáhají lépe plastifikovat čerstvý 

beton a tím umožňují lepší zpracovatelnost a hutnění, kde lze výrobek s výhodou 

hutnit poměrně nižšími vibracemi a dolisovacími tlaky, což prodlužuje životnost 

tvářecích forem a podložek. Dávkování plastifikátorů pro typ konzistence V0 a V1 

se pohybuje v rozmezí 0,20 - 0,30 % z hmotnosti použitého cementu. Druhé 

zmíněné těsnící přísady představují velmi důležitou složku při výrobě vhodného 

podkladu pro povrchové úpravy a bude jim proto věnována celá kapitola. [2] 

2.1.5.1 Těsnící přísady 

 Tyto přísady se používají za účelem zlepšení odolností zatvrdlých betonů. 

Tento druh přísady na rozdíl od povrchových, impregnačních, hydrofobizačních 

nátěrů (bývá chráněná pouze povrchová část betonu), působí v celé struktuře 

betonu, čímž je dosaženo lepších vodu odpudivých účinků a to po celou životnost 

betonového výrobku. Hlavním cílem těchto přísad je změnit chování betonu z 

hydrofilního (beton přitahuje vodu), na chování hydrofobní (beton odpuzuje vodu) 

a to tak, že tato přísada vytváří povlak na povrchu pórů a kapilár a tím tak 

přerušuje možný transport vody dovnitř betonu. Tento jev se nazývá kapilární 

nasákavost a dosažením nízkých hodnot této nasákavosti beton nabývá vyšší 

trvanlivosti a odolnosti vůči mrazům a ostatním škodlivým vlivům, jako například 
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tvorba výkvětů nebo zelenání povrchu, které by nepříznivě ovlivňovalo estetický 

vzhled betonových výrobků. Vodoodpudivé chování se však projevuje i na 

povrchu výrobku, stejně jako u hydrofobizačních impregnací, kde se vytváří velké 

smáčecí úhly pro kapalinu. Kapalina se nemá jak vsáknout do betonu a shlukuje 

se na povrchu výrobku. Tento jev je označován jako samočistící efekt a je s 

výhodou využíván u betonových dlažeb, jelikož na sebe jednotlivé kapičky 

odtékající vody nabalují různé nečistoty a tím tak čistí povrch dlažby. Zároveň také 

vodoodpudivé prostředí vytváří nižší přilnavost pro nečistoty, čímž se povrch 

dlažeb méně špiní a tím pádem se lépe čistí. Dávkování těchto přísad bývá 

obvykle do 2 % z hmotnosti cementu. [2] 

Hydrofobizační přísady se dělí do těchto skupin: 

1) přísady reagující s hydratačními produkty  

2) koalescenční  

3) práškové nerozpustné látky  

ad 1)  Mastné kyseliny a jejich soli 

 Přidáním mastných kyselin do čerstvého betonu, dochází k rychlé 

neutralizaci těchto kyselin hydroxidem vápenatým obsaženým v betonu. 

Hydrofobní část mastné kyseliny nebo alkylové skupiny, vytváří při této reakci 

prostředí, které má vysoký kontaktní úhel vůči vodě. Tyto přísady mohou být ve 

formě tekuté nebo práškové. V tekuté formě to mohou být například: kyselina 

olejová, kyselina kaprylová, kyselina kaprinová a kyselina laurová. V práškové 

formě se používá kyselina stearová. Soli mastných kyselin bývají také v práškové 

formě a nejčastěji se používají hydrofobní soli vápníku a stearátu hlinitého. [2] 

ad 2)  Silany a siloxany 

 Jsou to chemické sloučeniny, které se značí chemickým vzorcem SiH4. 

Princip tohoto druhu přísad spočívá ve vytvoření povlaku ze silikonových 

polymerů na povrchu pórů a kapilár, který je chemickou vazbou fixovaný na 

matrici betonu. Tato chemická vazba způsobuje vysokou odolnost hydrofobizace. 

Tyto přísady mohou být ve formě kapalné i pevné. Do čerstvého betonu bývají 

přidávány ve formě emulze, jelikož jsou samy o sobě ve vodě nerozpustné. Jako 



17 
 

nejčastěji používaná přísada tohoto typu bývá triethoxyoctylsilan. Dalšími typy 

koalescenčních hydrofobizačních přísad mohou být polymerní vosky. [2] 

2.1.6 Výroba betonové dlažby 

 Jakmile se jednotlivé složky nadávkují v daném poměru a namíchají, 

prochází čerstvý beton úpravou, díky níž vzniká výrobek o dané velikosti a tvaru. 

Výsledné vlastnosti tohoto výrobku se však kromě surovinového složení, odvíjejí 

také od správného zhutnění výrobku. Aby byl výrobek co nejhutnější, používají se 

v technologii výroby betonových dlažeb karuselové lisy a stacionární vibrolisy, 

které daný beton hutní pomocí vibrolisování. Samotné hutnění spočívá v tom, že 

je na horní povrch betonu přiložen vibrační štít, který zároveň působí jako lis. 

Vibracemi se jednotlivá zrna rozkmitají v závislosti na své velikosti a hmotnosti a 

snaží se zaujmout co nejstabilnější polohu. Při tomto jevu beton přechází do 

polotekutého stavu. Jelikož však betony mají suché konzistencí (V0,V1), je nutno 

používat intenzivní vibrace s kombinací dolisovacího tlaku. Účelem dolisovacího 

tlaku je, aby se cementový tmel dostal do všech mezer mezi zrny kameniva a 

zároveň dochází vytvoření hladkých povrchů. Dolisovací tlak nemusí být velký, 

vzhledem k tomu, že zde působí i vibrace, postačí tlaky do 10 kPa. [2] 

 Díky vysokým tlakům (60 MPa u Karuselových lisů, u stacionárních lisů i 

víc) je vzniklý výrobek velmi hutný s minimem pórů. Navíc je ošetřen také 

těsnícími přísadami, takže je pro vodu velmi obtížné dostat se do struktury betonu. 

Nasákavost takto upraveného betonového podkladu se pohybuje kolem 1,5 %, 

což splňuje doporučení, které udává, že podklad pro tento druh povrchové úpravy 

by měl mít nasákavost do 2 %.  Pokud se již dále neprovádí na vylisovaném 

výrobku ostatní povrchové úpravy, je připraven na aplikaci polymerního povlaku. 

2.2 Druhy a mechanizmy povrchových úprav 

 Z hlediska funkce jsou dle ČSN EN 1504-2: 2004 povrchové úpravy betonu 

seskupeny do tří skupin: hydrofobní impregnace, povlak a impregnace. 

  

 

 

Obrázek 1- Rozdíl jednotlivých hydrofobních úprav povrchu betonu [2] 
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          hydrofobizace                                      povlak                                        impregnace 

 První dva druhy hydrofobních úprav jsou si podobné. Hlavní rozdíl je jen v 

tloušťkách nanesených filmů, kdy povlak vytváří větší tloušťky a tím více zužuje 

otevřené kapiláry a zamezuje tak pronikání vody. Impregnace se od předchozích 

dvou případů liší tím, že dokonale vyplňuje všechen prostor otevřených pórů a 

kapilár a zároveň vytváří na povrchu souvislý povlak. Nutno však dodat, že tyto 

povlaky sice zamezují vnikání vody do povrchu betonu ale nezaručují vodotěsnost 

výrobku. K tomuto účelu slouží zejména těsnící přísady. [2] 

 Povrchové úpravy lze dále dělit podle chemického složení do dvou kategorií 

a to na organické, nebo anorganické. Anorganické povrchové úpravy mají v 

porovnání s těmi organickými lepší trvanlivost, avšak tato práce bude zaměřena 

zejména na organické povrchové úpravy, které jsou velmi často používány z 

důvodu jejich dobrého ochranného účinku. 

2.2.1 Polymerní povlaky 

 Polymerní povlaky jsou v současnosti velice často používaným druhem 

ochrany v různých odvětvích průmyslu. Ve stavebním průmyslu se jedná zejména 

o ochranné nátěry na beton ale také na kovy i dřevo. U vibrolisovaných 

betonových dlažeb představuje aplikace polymerních povlaků jednu z 

nejmodernějších a nejkvalitnějších dostupných povrchových úprav, které nyní 

existují a jsou dále v neustálém rozvoji. Touto povrchovou úpravou lze docílit, 

kromě řady fyzikálně-mechanických vlastností, i dokonalého lesku povrchu, který 

obyčejný povrch betonu nemůže jinak nabídnout. Tyto polymerní povlaky je 

možno probarvovat a lze tak docílit i různých barevných variant povrchů. Mezi 

nejčastěji používané polymerní povlaky patří: epoxidové pryskyřice, akrylátové 

povlaky a polyuretanové povlaky. 

2.2.1.1 Epoxidové pryskyřice  

 Pojem „epoxidové pryskyřice“ popisuje širokou skupinu molekulárních 

struktur, které obsahují alespoň dvě oxiranové skupiny nazývané taktéž jako 

prepolymery, které tvoří základní stavební blok pro termosetové plasty. [3] 

 Z hlediska zpracování se pryskyřice dělí na termoplasty a termosety. 

Termoplasty jsou takové, které jsou po zahřátí na danou teplotu tvárné až kapalné 
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a po vychladnutí se stávají pevnými. Po opakovaném zahřátí je lze znovu tvarovat. 

Při nanášení tohoto druhu polymerního filmu na betonovou dlažbu je naopak 

důležité, aby tento povlak po vychladnutí již neměl schopnost dále se tvářet. Právě 

proto jsou na tuto aplikaci vhodné termosety. Ty jsou obecně vyrobeny z 

počáteční kapalné směsi polyfunkčních organických molekul, které postupně mezi 

sebou navzájem reagují za vzniku trojrozměrné pevné sítě. Další výhoda těchto 

termosetových pryskyřic je taková, že u nich lze docílit velmi nízké viskozity, díky 

čemu lze tyto pryskyřice nanášet pomocí soustavy trysek na povrch dlažby. [3] 

Obrázek 2- Typické epoxidové pryskyřice a monomery, používané v termosetové chemii [3] 

 

 První příklad epoxidové pryskyřice vzniká syntézou diglycidyletheru 

bisfenolu A (DGEBA). Tímto postupem se stále připravuje většina pryskyřic, 

které jsou uváděné na trh. 

 Mezi další typické epoxidové pryskyřice patří molekuly odvozené z reakce 

epichlorhydrinu s aromatickým aminem, jako například TGMDA. Tyto 

pryskyřice však mají menší uplatnění ve stavebním průmyslu. Využívanější 

jsou v průmyslu leteckém. 

 Fenolové pryskyřice se používají na nátěry materiálů, kde je třeba zajistit 

vysokou odolnost proti tepelné degradaci 

 Cykloalifatické pryskyřice jsou další třída epoxidových pryskyřic, které se 

těší velkému zájmu. Mají lepší odolnost proti povětrnostním vlivům a menší 

tendenci ke žloutnutí, než je tomu u aromatických pryskyřic. 

2.2.1.2 Akrylové polymery 

 Akrylové polymery jsou vyráběny jako homopolymery nebo jako 

kopolymery. Jejich využití je v závislosti na monomeru. Při aplikaci na betonovou 

dlažbu se tyto monomery používají v tekuté nebo práškové podobě ve formě 

nátěru nebo nástřiku. 



20 
 

 Vlastnosti akrylových polymerů ovlivňují různé faktory, mezi které například 

patří druh monomeru, komonomeru, způsob přípravy, molekulová hmotnost nebo 

rozsah zesíťování. Akryláty lze podle vlastností rozdělit na termoplastické 

rozpouštědlové typy a na reaktoplastické rozpouštědlové typy. První zmíněný typ 

není příliš vhodný na nátěry betonových povrchů, jelikož filmy, vytvořené z tohoto 

typu polyakrylátu, jsou až příliš měkké a mohlo by tak dojít k jejich porušení při 

působení vnějších mechanických či dynamických sil. Proto je vhodné na tuto 

aplikaci použít spíše druhý zmiňovaný typ polyakrylátu, jelikož tyto nevýhody již 

neobsahuje. 

 Tento druh polymerů je značně aplikovaný v průmyslu a to nejen v tom 

stavebním. Mezi nejčastěji používané typy patří akrylové, metakrylové polyestery 

a nebo polyakryláty. Mezi jejich nejlepší vlastnosti patří zejména: zachování lesku, 

stálobarevnost, odolnost proti teplu, mimořádná odolnost vůči vodě, organickým 

rozpouštědlům, čistícím prostředkům a povětrnosti. [3],[4] 

2.2.1.3 Polyuretanové povlaky 

 Polyuretanové povlaky patří ke špičce mezi polymerními povlaky. Jedná se 

o vcelku nový materiál, který má široké využití. Tato univerzálnost polymeru je 

dána zejména tím, že je možno daný polymer vyrobit z široké řady monomerních 

materiálů jako jsou makrodioly, diisokyanáty a činidla pro prodloužení řetězce. 

Právě tyto složky jsou hlavním článkem k tomu, aby nastala syntéza polyuretanu, 

která je zaměřena na izokyanátové reakce.  

 Jednotlivé komponenty polyuretanu pak určují výsledné vlastnosti tohoto 

polymeru. Jedná se zejména o čtyři základní složky a to polyizokyanáty, polyoly, 

prodlužovače řetězců a katalyzátory. Jelikož mají tyto komponenty i svoje 

nevýhody, jako třeba malá odolnost proti degradaci UV zářením, působícím ze 

slunečního záření, je třeba tyto složky vzájemně zkombinovat tak, aby se 

negativní vlastnosti vzájemně vyrušily. Zde jsou uvedeny jednotlivé složky 

ovlivňující výsledné vlastnosti polymerního povlaku: 

 polyizokyanáty- přispívají různými způsoby k vlastnostem polyuretanů, 

jako například aromatické diizokyanáty, které propůjčují polyuretanům vyšší 

pevnosti. Jejich nevýhodou naopak je to, že snadno podléhají oxidaci a 

jsou málo odolné vůči UV záření. 
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 dioly / polyoly- se také přímo podílejí na vlastnostech polyuretanu a to 

zejména na jeho pevnosti. Mohou být jako nízkomolekulové nebo jako 

vysokomolekulové. V  prvním případě bude výsledný povlak tuhý a tvrdý. 

Ve druhém případě bude povlak měkký a více poddajný. Další vlastnosti se 

odvíjejí zejména od druhu použitého diolu / polyolu. Například po přidání 

polyesterpolyolu získají povlaky řadu velmi užitečných a ve stavebnictví 

využitelných vlastností, jako vynikající tepelnou stabilitu, přilnavost a 

odolnost vůči olejům. Dlažby opatřené tímto polymerem polyesterového 

typu lze snadno čistit od různých nečistot jako jsou již zmíněné oleje, nebo 

další nečistoty, které by v případě dlažby neopatřené tímto povlakem nešly 

odstranit, nebo jen velmi těžce. Polymer, vyrobený tímto způsobem, navíc 

vyžaduje nízké výrobní náklady, což je pro výrobce vždy ceněným 

parametrem. 

 katalyzátory- hlavním úkolem katalyzátorů je zajistit, aby výsledné reakce 

mezi izokyanáty a alkoholy probíhaly velkou rychlostí a za nízkých teplot. 

Mezi nejčastěji používané katalyzátory patří terciární aminy. 

 oligomery- pro vytvrditelné povlaky se používají takové oligomery, které 

obsahují nenasycené akryláty. Jako příklad lze uvést epoxy-akryláty, 

polyester-akryláty nebo uretan-akryláty. 

 reaktivní ředidla- jsou důležitým prvkem při výrobě vhodného povlaku. 

Hlavním úkolem ředidel je regulace viskozity polymeru. Jelikož bývá povlak 

ve většině případech nanášen na povrch betonové dlažby pomocí systému 

trysek, je nutno aby viskozita polymeru byla taková, aby nedocházelo k 

ucpávání trysek. Reaktivní ředidla se přímo podílejí také na řízení rychlosti 

vytvrzování, na rozsahu výsledné polymerace. Konečné vlastnosti 

vytvrzeného filmu tak úzce souvisejí s druhem a množstvím použitého 

ředidla. [5],[2] 

 Z předchozího textu vyplývá, že tvorba výsledného povlaku závisí na 

mnoho faktorech. Kromě vlastností a dávek jednotlivých složek vstupují do 

výrobního procesu povlaku také druh vytvrzování a od toho se odvíjející 

fotopolymerační rychlost, ozařující tok a teplota. Důležitá je také tloušťka a počet 

vrstev nanášeného filmu. V seznamu níže jsou uvedeny typy různé typy polymerů, 

mechanizmy vytvrzování a jejich charakteristiky. 
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Tabulka č.1- Různé typy povlaků [5] 

popis Charakteristika 
Mechanizmus 

vytvrzování 
Polymer 

Typ1 
modifikované oleje; žádný 

volný izokyanát 

oxidace vysoušeného 
oleje; odpaření 
rozpouštědla 

produkt z 
vysušených olejů 

zreagovaný s 
izokyanátem 

Typ2 
polymer obsahuje volný 

izokyanát 
reakce s atmosférickou 

vlhkostí 

produkt s vyšší 
molekulovou 

hmotností 

Typ3 
polymer obsahuje blokovaný 

izokyanát 

tepelné uvolňování 
blokujícího činidla a poté 

reakčního 

prepolymer 
tvořící produkt s 

blokátory 

Typ4 
izokyanátový prepolymer a 

katalyzátor 

reakce izokyanátu s 
vlhkostí nebo složky v 

katalyzátorech 

prepolymer 
podobný typu 2, 
katalyzátor však 
může obsahovat 

polyol/ amin 

Typ5 
část A: izokyanát část B: 

polyoly nebo aminy 
reakce mezi částí A a B; 

okamžité vytvrzení 

produkt s nižší 
molekulovou 

hmotností 

Typ6 
plně polymerované 

polyuretany rozpuštěné v 
rozpouštědlech 

odpařování rozpouštědla 

termoplastický 
polymer s 
relativně 
vysokou 

molekulovou 
hmotností 
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2.2.1.3.1 Polyuretanové povlaky vytvrditelné pomocí UV záření 

 Tento druh polyuretanových povlaků neobsahuje na rozdíl od předešlých 

zmíněných povlaků žádné těkavé organické složky a  pokud  ano, tak jen velmi 

malé zanedbatelné množství. Principem této metody je polymerace nenasyceného 

pryskyřičného systému obsahující fotoiniciátory, které jsou v laku zastoupeny tak, 

že tvoří takzvanou chemickou síť, která prostřednictvím jednotlivých fotoiniciátorů 

komunikuje s energií pocházející z ultrafialového záření. Vznikají tak velmi 

reaktivní částice (radikály) a dochází k tvorbě trojrozměrné sítě. Kapalný polymer 

se tedy během pár vteřin přemění na pevnou látku, která má za běžných 

podmínek gumovou nebo sklovitou povahu. [5],[2] 

Mezi výhody této metody patří: 

 nízká spotřeba energie (závislá na druhu lampy) 

 velmi rychlá a efektivní polymerace 

 vytvrzení je selektivně omezeno na ozařované oblasti 

 metoda je bez znečištění životního prostředí těkavými látkami 

Mezi nevýhody této metody patří: 

 inhibice kyslíku 

 potřeba zdroje ultrafialového záření 

 V průmyslu, jako je výroba dlažby, jde zejména o rychlost a plynulost 

výrobního cyklu. Proto nelze používat metody povrchových úprav, kde by byla 

jejich aplikace a následné tvrdnutí zdlouhavé, jelikož by se tak výrazně prodloužila 

výrobní doba jednoho kusu dlaždice. V tomto ohledu je metoda vytvrzováním UV 

zářením velice efektivní, jelikož samotná aplikace nátěru a jeho následné vytvrzení 

zabere jen pár vteřin. Povrch polymeru na dlaždici je tak okamžitě vytvrzen a 

dlaždice se může přesunout rovnou do stohovacího stroje a následně expedovat. 

Dlaždice je tak v neustálém pohybu a není třeba dráhu nějakým způsobem 

zastavovat. Při stohování je však nutno dbát na základní pravidla, aby se čerstvý 

povlak dlaždice nijak nepoškodil. Proto se jednotlivé dlaždice prokládají provazem, 

aby se dlaždice při možných otřesech při dopravě nepoškodily. 

  Problém může nastat s již zmíněnou inhibicí kyslíku, kde molekulární kyslík 

působící na povrch povlaku účinně zastavuje polymeraci. Tento jev může mít za 
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následek nižší molekulovou hmotnost. Existuje řada metod, jak lze tuto nevýhodu 

odstranit. Jednou z metod je použití zachycovačů kyslíku, mezi které patří 

například tanin. Dále lze použít napětí nebo iniciátor s vysokou koncentrací záření, 

které by překonaly inhibiční účinek kyslíku. [5] 

2.2.1.4 Polymerní nanokompozitní povlaky 

 V poslední době vzrůstá stále větší zájem o polymerní nanokompozitní 

povlaky a to zejména díky skvělým vlastnostem, které vykazují. Tyto povlaky 

obecně mají vyšší pevnost, modul pružnosti v tahu, odolnost proti otěru, odolnost 

proti teplu a tepelnou stabilitu. Při přidání již malého množství nanočástic do 

polymeru může být snížená propustnost pro plyny o 50 - 500 krát ve srovnání s 

propustností u klasických polymerních povlaků. Pro přípravu takto upraveného 

povlaku může posloužit třeba přírodní polymer, jakým je například škrob, který má 

nízké pořizovací náklady. Nanočástice oxidu zinečnatého zase dokážou velmi 

dobře pohlcovat UV záření, kdy na metr čtvereční povlaku postačí pouze 2 gramy 

tohoto oxidu. Jedná se tak o velmi vítaný parametr, jelikož polymerní povlaky v 

kombinaci s vlhkostí, teplem a působením UV záření za určitou dobu degradují. 

Ačkoliv se jedná o povlak, který má velice dobré vlastnosti, je výzkum na aplikace 

polymerních nanokompozitních povlaků na beton velmi omezený. [1], [7] 

2.2.1.5 Porovnání vlastností polymerních povlaků 

1) Epoxidové pryskyřice 

 výhody- nízké smrštění, jednoduché vytvrzení, dobrá chemická 

odolnost, dobrá přilnavost 

 nevýhody- nízká tepelná stabilita, snadno podléhá zvětrávání, 

špatná odolnost proti vzniku a šíření trhlin 

2) Akrylové polymery 

 výhody- vysoká odolnost proti hydrolýze, velmi dobrá odolnost proti 

působení ultrafialového záření, dobrá odolnost proti alkáliím, 

zachování lesku, stálobarevnost 

 nevýhody- nízká pevnost vazeb, špatná tažnost, obecně nemůže 

být použita pro konstantní ponoření do vody nebo půdy 
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3) Polyuretanové povlaky 

 výhody- vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům, žádné 

smrštění, výborná čirost, rychlé vytvrzení 

 nevýhody- špatná odolnost vůči mechanickému napětí a deformaci, 

degraduje při vysokých teplotách 

2.2.1.6 Dávkování a cena polymerních povlaků 

 Při dávkování je nutno rozlišit, zda-li se jedná o lak vytvrzovaný pomocí UV 

nebo NIR záření, ale také podle počtu požadovaných vrstev laku. Nejčastěji se 

provádí jedna nebo dvě vrstvy laku. Další vrstvy laku by byly vzhledem k ceně 

nákladné. V přehledu níže jsou vypsány průměrné spotřeby a ceny těchto laků: 

 primární vrstva laku vytvrzená pomocí NIR záření 

- spotřeba: 90 g/m2 

- cena: 8,3 EUR/kg 

 sekundární vrstva laku vytvrzená pomocí NIR záření 

- spotřeba: 60 g/m2 

- cena: 15,5 EUR/kg 

 primární vrstva laku vytvrzená pomocí UV záření  

- spotřeba: 90 - 120 g/m2 

- cena: 25,1 EUR/kg 

 sekundární vrstva laku vytvrzená pomocí UV záření  

- spotřeba: 60 g/m2 

- cena: 25,1 EUR/kg 

Poznámka: Při aplikaci sekundární vrstvy UV laku bývá jako primární vrstva 

použita NIR vrstva. 

2.2.1.7 Poruchy polymerních povlaků 

 Mezi nejčastěji pozorované poruchy polymerních povlaků patří zejména:  

 puchýře- vznikají na povrchu dlažby kvůli částečné ztrátě adheze v 

důsledku osmotického tlaku. Mohou ale vzniknout také v případě, že je lak 

nanesen na dlaždici, na které se nachází voda. Při vytvrzování poté 

dochází k vypařování této vody a následně vodní pára způsobí v ještě 

polotekutém laku puchýř. 



26 
 

 trhliny- mohou být způsobeny smrštěním povlaků v důsledku změny 

teploty, nebo pokud samotný podkladní beton obsahuje po výrobě trhliny, 

které nemusí být pouhým okem viditelné, tak se tyto trhliny rozšíří z 

podkladu také do polymerního povlaku 

 otvory a póry- se mohou vyskytovat v případě, že daný povlak byl 

nanesen v nerovnoměrné vrstvě a dále pak tyto defekty způsobuje 

osmotický tlak. 

 odlupování- je přičítáno ztrátě přilnavosti povlaku s podkladem, což může 

být způsobeno pronikáním agresivních látek do podkladu, nebo 

nedostatečně čistým podkladem [1] 

 alkalická kondenzace- tato vada může nastat při špatném skladování již 

hotových dlaždic. Je velmi důležité, aby se nalakovaný povrch dlaždic v 

balíku nedotýkal jádrové vrstvy sousední dlaždice. Pokud by se tak stalo, 

docházelo by k následné alkalické kondenzaci, která se projevuje tvorbou 

světlých skvrn na dlaždici. Tento problém se v provozu řeší tím, že se 

každá dlaždice prokládá provazem, který tak brání vzájemnému kontaktu 

sousedních dlažebních desek. [8] 

 Aby se těmto vadám předešlo, bývá velmi důležité vytvořit vhodný podklad 

pro povlak, který musí být dostatečně utěsněn, aby nepřijímal vodu, která by 

mohla zapříčinit odlupování povlaku. Ve výrobě betonových dlažeb se tento 

problém řeší tak, že jsou do nášlapné a jádrové vrstvy čerstvého betonu 

přimíchány těsnící přísady, které svým chemickým složením způsobí, že zatvrdlý 

beton bude odpuzovat vodu. Důležitá je zde převážně vodotěsnost nášlapné 

vrstvy betonu, na který je později povlak nanášen. Dále je při výrobě beton 

vystaven vysokým lisovacím tlakům, aby z čerstvého betonu odešel veškerý 

přebytečný vzduch a voda.  

 K zamezení tvorbě puchýřů je třeba volit takové tloušťky nátěrů, aby se 

nesnížila adheze k podkladu. Tloušťky filmů se pohybují v intervalu 0,1-1,0 mm. 

Zároveň je důležité, aby byl podklad zbaven vody a veškerých nečistot, které by 

mohly také způsobovat snížení adheze.  

 Drsnost betonového podkladu hraje velkou roli u přilnavosti povlaků. 

Obecně platí, že pokud je povrch drsnější, přilnavost povlaku bude lepší. Jelikož je 
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nanášení povlaku prováděno strojně, předpokládá se, že za bezporuchového 

chodu stroje je povlak nanášen rovnoměrně. Nehrozí tak, že by se tvořily různé 

otvory a póry. Případný problém se dá také řešit pomocí nanesení více vrstev 

povlaku za předpokladu, že výsledná tloušťka povlaku nebude příliš velká. Aby byl 

výsledný povrch co nejkvalitnější, je důležité sladit již zmiňovanou tloušťku 

nanášeného laku s dobou vytvrzení.  

 Jelikož se dlažba s touto povrchovou úpravou balí do fóliových pytlů, je 

nutno zařídit dostatečnou cirkulaci vzduchu mezi dlaždicemi. Tento problém opět 

vyřeší dříve zmiňovaný provaz, kterým se prokládají jednotlivé kusy dlažby. Pokud 

je dlažba dlouhodobě uskladněna v nezastřešeném skladišti, je třeba zabránit 

kondenzování vody na povrchu dlaždic. [8] 

2.2.2 Hydrofobní impregnace 

 Tento druh povrchové ochrany zamezuje pronikání vody do otevřených 

pórů na povrchu betonu a zároveň zvětšuje kontaktní úhel pro vodu. Obecně platí, 

že povrch je hydrofobní tehdy, když je kontaktní úhel větší než 90°. Takto ošetřený 

povrch betonu je poté schopen bránit pronikání vody dovnitř struktury betonu, 

zároveň ale umožňuje odchod vodních par ze struktury betonu. 

 

 

 

 

Obrázek 3 -  Rozlití kapky vody dle velikosti smáčecího úhlu [2] 

 Mezi nejčastěji používané hydrofobní impregnace patří silany, siloxany a 

směsi těchto dvou složek. Molekulární struktura silanu je v průměru 1,0 × 10-6 - 1,5 

× 10-6 mm u siloxanu je to pak v průměru 1,5 × 10-6 - 7,5 × 10-6 mm. Díky těmto 

malým molekulárním strukturám můžou silany a siloxany účinně pronikat do 

vysoce husté struktury betonu a utěsňovat ji. 
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Obrázek 4- Molekulární struktura silanu (a) a siloxanu (b) [1] 

Silany i siloxany obsahují alkylovou skupinu a několik alkoxylových skupin.  

 alkylová skupina- snižuje povrchové napětí betonového podkladu a její 

charakteristika také významně ovlivňuje hydrofobnost silanu a siloxanu. 

Alkylová skupina s vyšší molekulovou hmotností (například izo- butyl nebo 

n- oktyl) poskytuje vyšší stupeň hydrofobicity, než alkylové skupiny s nižší 

molekulovou hmotností (například methyl a ethyl). Kromě velikosti alkylové 

skupiny ovlivňuje odpor silanů a polysiloxanů také struktura alkylové 

skupiny. 

 alkoxylové skupiny- jsou spojeny s hloubkou proniknutí silanu nebo 

siloxanu. [1] 
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Obrázek 5- Chemická reakce mezi silanem a cementovým podkladem [1] 

 Z chemické reakce mezi silanem a cementovým podkladem, znázorněným 

výše lze vidět, že v prvním kroku silan reaguje s vodou nebo vodní párou, která se 

nachází v kapilárních pórech. Následně nestabilní silanové molekuly ztrácejí vodu 

a kondenzují na silikonové pryskyřice. V průběhu sušení tvoří silikonové pryskyřice 

vazby s betonovým podkladem a poskytují tak vodu odpuzující účinek. Alkalita 

betonu zde působí jako katalyzátor. Silany tak vytvářejí na povrchu křemenných 

zrn chemickou vazbu, kterou nelze odstranit. [1] 

 Oproti tomu siloxany jsou na rozdíl od silanů rozpustné, takže je lze 

odstranit z povrchu betonu. Jejich nevýhoda však spočívá v tom, že se nedají 
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nanášet na mokré povrchy. Pro nanášení na mokré povrchy se hodí spíše 

polysiloxany, které tuto aplikaci umožňují. [2] 

 Taktéž i tento druh povrchové úpravy hraje velice důležitou roli při výrobě 

dlažeb. Oproti polymerním povlakům má hydrofobní impregnace lepší přilnavost a 

lépe propouští případnou vlhkost ze struktury betonu.  

2.3 Mechanizmy vytvrzování polymerních povlaků 

 Velice důležitým faktorem při vytváření speciálních povrchových úprav 

dlažeb je způsob, jakým je polymer, nanesený na povrch dlažby, vytvrzený. Aby u 

tekutého polymeru došlo k zesíťovací reakci a povrch se tak stal pevným, je nutno 

použít záření, které vydává teplo potřebné k vytvrzení. V této části bude popsáno, 

na jakém principu vytvrzení pracuje, jaké mohou být druhy vytvrzení a jaké jsou 

typy lamp, které vydávají potřebné záření. 

 Záření, které se nejčastěji používají v procesu vytvrzování, bývají obvykle 

elektronový paprsek energie, ultrafialové záření, elektromagnetické záření, 

koherentní nebo laserové záření a viditelné záření. [6] 

 V betonářské praxi se nejvíce osvědčilo záření ultrafialové (UV) a 

infračervené (IR). První zmíněné záření se klasifikuje jako UV-C, UV-B a UV-A. 

Tyto druhy záření se nacházejí v neviditelné části spektra v oblasti od 15 do 280 

nanometrů (nm), 280 - 320 nm a 320 - 400 nm. Infračervené záření pracuje v 

rozsahu od 800 až do zhruba 30 000 nm. Důvodem, proč jsou tyto záření 

využívány při vytvrzování polymerních povlaků je řada výhod, mezi které patří 

například rychlé vytvrzení, pevné výsledné povrchy, vysoká produktivita, 

odstranění rozpouštědel, vysoká hustota zesítění a dobrá výsledná odolnost 

povlaků vůči oděru, chemikáliím a skvrnám. Je velice důležité, aby při vytvrzování 

neunikaly škodlivé látky, které by znečišťovaly životní prostředí. Takovými látkami 

mohou být například těkavé organické sloučeniny. I tento problém je vyřešen 

pomocí UV a IR vytvrzení, kdy jsou těkavé sloučeniny téměř nulové. [6] 

2.3.1 Vytvrzování pomocí ultrafialového záření 

 Vytvrzování pomocí UV záření nabízí mnoho výhod oproti jiným druhům 

aplikací povlaků. Tyto výhody v podstatě souvisejí se třemi základními faktory, 

kterými jsou: 
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 nízké náklady- zařízení, produkující záření, má malou spotřebu energie 

(spotřeba je závislá na druhu použité lampy) 

 vysoká produktivita- zařízení pracuje kontinuálně s výrobní linkou 

 ekologické požadavky- zde patří zejména dodržení minimálních hodnot 

uvolňování nebezpečných sloučenin do ovzduší 

 Proces vytvrzení probíhá rychle a za normální pokojové teploty. Zařízení 

pro záření vyžaduje málo potřebného prostoru, lze ho tak snadno zakomponovat 

do výrobní linky. Vytvrzování dále výrazně závisí na požadavcích na výsledné 

vlastnosti, se kterými souvisí i tloušťka povlaku. Pokud má povlak větší tloušťky, je 

potřeba vytvrzovat o něco déle, než je tomu u tenkých povlaků. Od toho se může 

odvíjet i rychlost, jakou pojede celá linka. Většinou se však jedná o nepatrný rozdíl 

rychlosti, který nemá vliv na chod linky. [6] 

2.3.2 Aplikační procesy UV povlaku 

 Nanášení povlaku na povrch betonu je zajištěno plně automatizovanými 

linkami, kde lze nastavit množství nástřiku, dále intervaly, ve kterých se polymer 

nanáší na povrch a rychlost válečkové dráhy, po které se jednotlivé dlaždice 

pohybují. Mezi různé druhy aplikace polymerních povlaků patří například clonové 

nebo vakuové potahovací zařízení, nanášecí válce, vzduchové a konvenční 

stříkací pistole, zařízení na elektrostatickou aplikaci. Aby vůbec byly tyto zařízení 

schopny polymer nanést a aby nedocházelo k ucpávání trysek, je třeba zajistit 

velmi nízkou viskozitu polymeru. Ke snížení viskozity se používají buď 

rozpouštědla, nebo reaktivní ředidla. [6] 

 

Obrázek 6- Schéma nanášení a vytvrzení povlaku [6] 
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2.3.3 Způsob expozice 

 Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, požadované vlastnosti povlaků 

obvykle charakterizují kvalitu UV vytvrzování. Tyto vlastnosti jsou ovlivňovány 

prostřednictvím systémů lamp nebo různými konfiguracemi. Návrh a optimalizace 

nejúčinnějších způsobů vytvrzování je závislá na spektrálních výstupních 

vlastnostech lamp. Spektrum lampy se skládá z vyzařovaného výkonu a vlnových 

délek a může být změněno složením vyzařujících atomů v lampě. Vyzařovaná 

energie o dané vlnové délce bývá pohlcena různými druhy fotoiniciátorů a hraje 

tak důležitou roli v procesu vytvrzování. Tato energie bývá nazývána také jako 

efektivní hustota energie a bývá využívána pro charakterizaci vytvrzování. Dalšími 

velmi důležitými faktory, které určují optické tloušťky filmů, je spektrální absorpce 

fotoaktivních sloučenin a její účinnost. [6] 

2.3.4 Komponenty vytvrzovací linky 

 Linky na vytvrzování povlaků bývají většinou složeny z UV lamp, 

osvětlovacích pouzder, reflektorů, napájecích a řídících jednotek, stínění a 

chlazení, dopravního zařízení a pomocných komponentů. Tyto jednotlivé díly lze 

zakoupit jednotlivě, nebo již jsou součástí kompletních vytvrzovacích linek. V 

následujícím textu budou jednotlivé komponenty blíže popsány. 

2.3.4.1 UV lampy 

 Velmi důležitým parametrem při vytvrzování je hustota energie, která je 

aplikovaná na povrch povlaku. Hustotu energie pak lze určovat jednotlivými 

parametry UV lampy jako jsou například záření, zářící tok, rozsah vlnových délek 

a spektrální složení. Další parametr, který určuje hustotu energie je doba 

vytvrzování, která je závislá na rychlosti dopravního pásu. Vytvrzení samotné je 

tedy složitý proces a aby došlo ke správnému vytvrzení, je nutno počítat se všemi 

zmíněnými parametry lamp. Poté lze nastavením různých ozařovacích profilů 

produkovat povlaky různých fyzikálních vlastností dle potřeb. [6] 

2.3.4.1.1 Lampy na rtuťové bázi 

 Téměř všechny druhy lamp, které se používají pro vytvrzování jsou 

založeny na takzvaných rtuťových trubičkách, kdy je rtuť  uzavřená v křemenných 

trubičkách a je buzena mikrovlnami nebo elektrodami. Tyto trubičky se také 

nazývají jako rtuťové výbojky. Tyto výbojky pracují v různých tlacích. Mohou být 
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nízkotlaké, které pracují při tlaku ∼10 −6 bar a vydávají záření o vlnové délce 185 - 

254 nm, nebo mohou být vysokotlaké, kde tlak rtuti v trubce dosahuje tlaku až 100 

barů a vydávají záření o vlnových délkách 240-360 nm. Provozní životnost těchto 

lamp bývá v rozmezí 5000 - 8000 hodin beze změny ve spektrálním energetickém 

výkonu. Volba těch pravých výbojek tedy závisí zejména na tom, jakou mají 

povlaky schopnost absorbovat dané záření. Pokud se jedná například o povlak 

obsahující pigmenty, je třeba prodloužit absorpci vlnových délek a k tomu poslouží 

například přidání galia a india. [6] 

2.3.4.1.2 LED lampy 

 Lampy, které se skládají z LED diod, bývají také hojně využívány při UV 

vytvrzování, jelikož jejich vlnové délky spadají taktéž do UV oblasti a mohou se 

prezentovat nízkou spotřebou energie. LED diody jsou navíc šetrnější k životnímu 

prostředí, jelikož neobsahují žádnou rtuť. Nevýhodou těchto lamp je však fakt, že 

lampy jsou omezeny co se výkonu a vlnových délek týká. Tento nedostatek pak 

může způsobovat problémy u některých druhů vytvrzování, kterým může být 

například kationtové vytvrzování, jelikož kationtové fotoiniciátory mívají hladiny 

absorpce menší než 300 nm. Omezeno je tedy vytvrzování zejména povlaků na 

bázi epoxidů, které obsahují tyto fotoiniciátory. LED diody běžně pracují ve 

vlnových délkách 400 nm nebo víc, proto je pro případné vytvrzování epoxidových 

povlaků nutno upravit kationtové fotoiniciátory pro odpovídající spektrální 

vyzařování. [6] 

2.3.4.2 Reflektory 

 Reflektory slouží ve vytvrzovacích linkách k tomu, aby usměrňovaly 

vyzařované světlo z UV lamp na povrch povlaku. Bez reflektorů by záření 

probíhalo ve všech směrech, protahovala by se doba a efektivita vytvrzení. U 

reflektorů jsou důležité dvě věci a to tvar reflektoru a materiál, ze kterého je 

reflektor zhotoven. Od tvaru reflektoru se odvíjí kolik energie budou schopny 

promítat na požadovanou plochu. Dobře navržené reflektory dokážou promítat až 

75 % vyzařované energie na daný povrch. Parabolické reflektory, znázorněné na 

obrázku níže, dokážou například promítat 55 % vyzářené energie. Materiál 

reflektorů musí být navržen tak, aby odrážel pouze UV záření. Pokud by byl 

například z hliníku, docházelo by kromě odrážení UV záření také k odrážení 
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infračerveného záření, což by vedlo k nechtěnému přehřívání vytvrzovaného 

povlaku. [6] 

 

 

Obrázek 7- Tvary používaných reflektorů [6] 

 Na obrázku jsou znázorněny dva typy používaných tvarů reflektorů, kdy 

eliptický typ reflektoru směřuje veškeré záření spíše na menší plochu, než je tomu 

u parabolického tvaru reflektoru. Velikost reflektorů poté bývá odvozena podle 

velikosti potřebné ozařované plochy. Při procesu vytvrzování povlaku na povrchu 

dlažeb se ve větší míře využívají reflektory s parabolickým tvarem právě díky 

většímu pokrytí. 
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3. Praktická část 

3.1 Cíl práce 

 V dnešní době jde vývoj betonových dlažebních prvků stále dopředu. Snaha 

je zejména o zvýšení trvanlivosti povrchů například proti působení vody, mrazu a 

chemických rozmrazovacích látek. Dále je snaha i o zachování estetických 

vlastností, jakou je stálobarevnost povrchu dlaždic, ale také o jednodušší údržbu. 

Právě těmto požadavkům vyhovují moderní aplikace polymerních vytvrzovacích 

nátěrů, pomocí kterých lze vytvořit na povrchu dlaždice polymerní povlak o velmi 

dobrých vlastnostech. 

 Cílem práce bude jako první optimální složení betonu, na který se následně 

bude povlak aplikovat. Bude se jednat  zejména o druh a množství použité těsnící 

přísady. Na základě výsledků nasákavostí bude vybrána nejvhodnější přísada pro 

nášlapný beton a pro jádrový beton. Následně budou vyrobeny ve spolupráci s 

firmou PRESBETON Drahotuše s.r.o sady zkušebních vzorků, kde budou 

provedeny různé varianty nástřiků. Tyto vzorky budou následně vystaveny 

působením záření v solarboxu. V daných intervalech se bude na vzorcích 

posuzovat odolnost proti chemickým a rozmrazovacím látkám, odolnost proti 

obrusu dle Böhma, odolnost povlaku proti tvorbě vápenných výkvětů a zachování 

ostrosti a jasu barev. 

 Práce navazuje na výzkum, který probíhal v bakalářské práci. Jsou zde 

použity nové druhy těsnících přísad, bude tak celkově otestována široká škála 

těsnících přísad s ohledem na různé dávkování. Navázáno bude také na testování 

v solarboxu. Testování bude ovšem reálnější, jelikož oproti minulé práci, kde 

působilo pouze UV záření, bude nyní působit navíc kondenzace a vzorky budou 

těmto podmínkám vystaveny po delší dobu, než tomu bylo v předešlé práci. 

3.2 Postup práce 

1. Výroba zkušebních vzorků 

 vzorky pro nášlapný beton byly zhotoveny ve školní laboratoři 

 vzorky pro jádrový beton byly zhotoveny společností PRESBETON 

Drahotuše s.r.o 
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2. Provedení zkoušek na zatvrdlém betonu: 

 zkouška nasákavosti ztvrdlého betonu dle ČSN EN 73 1316- Stanovení 

vlhkosti, nasákavosti a vzlínavosti betonu 

 zkouška pevnosti v tlaku dle ČSN EN 12390-3- Pevnost v tlaku zkušebních 

těles 

 zkouška pevnosti v tahu ohybem dle ČSN EN 12390-5- Pevnost v tahu 

ohybem zkušebních těles 

3. Na základě vyhodnocených hodnot nasákavostí, výroba zkušebních 

dlaždic a následná aplikace různých variant nástřiků ve společnosti 

PRESBETON Drahotuše s.r.o 

4. Provedení zkoušek na zkušebních dlaždicích: 

 zkouška stanovení obrusnosti betonu dle ČSN EN 1339- příloha H- 

Betonové dlažební desky - Měření obrusnosti metodou Böhme 

 zkouška stanovení hodnoty odolnosti proti skluzu na nevyleštěném vzorku 

(USRV) 

 zkouška stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení 

vody a chemických rozmrazovacích látek dle ČSN 73 1326- Metoda A 

(automatické cyklování) 

 zkouška ozařování povrchu betonu 

 zkouška povrchové nasákavosti betonu 

 

3.3 Receptura 

 Všechen potřebný materiál byl zajištěn společností PRESBETON 

Drahotuše s.r.o. Byly zadány dvě receptury a to pro beton, který se používá do 

nášlapné vrstvy a beton, který se používá do jádrové vrstvy. Beton pro jádrovou 

vrstvu má konzistenci V0-V1 a nebylo by ho možné v laboratorních podmínkách 

dostatečně zhutnit. Proto byla aplikace těsnících přísad a následná výroba 

zkušebních dlaždic provedena ve výrobním závodu v Drahotuších. Z vyrobených 

dlaždic byly následně vyřezány zkušební vzorky velikosti 40 × 40 × 160 mm, na 

kterých byly prováděny potřebné zkoušky. 
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Tabulka č. 2- Receptura pro nášlapnou vrstvu betonu 

Nášlap [g] Celkem [g] 

CEM I 52,5 R White 450 11250 

Kamenivo N/A 675 16875 

Kamenivo N/B 675 16875 

Voda 225 5625 

Těsnící přísada x x 

 

Tabulka č. 3- Receptura pro jádrovou vrstvu betonu 

Jádro [g] Celkem [g] 

CEM I 42,5 R Mokrá 370 4810 

Popílek 122 1586 

Kamenivo J/A 865 11245 

Kamenivo J/B 445 5785 

Voda 225 2925 

Těsnící přísada x x 

 

3.3.1 Použité suroviny 

Cement 

 V receptuře pro nášlap byl použit cement CEM I 52,5 R white od 

společnosti Českomoravský cement a.s., závod Mokrá.  

 Ve vzorcích vyrobených ve společnosti PRESBETON byl použit cement 

CEM I 42,5 R od stejné společnosti, jako tomu bylo u prvního cementu. 

Kamenivo 

 V receptuře pro nášlap bylo použito kamenivo drcené- Kindisch, frakce 0 - 2 

mm a kamenivo drcené, frakce 0 - 2 mm z Provodína.  

 Ve vzorcích vyrobených ve společnosti PRESBETON bylo použito 

kamenivo drcené, frakce 0 - 4 mm z Jakubčovic a kamenivo těžené, frakce 

0 - 2 mm z Tovačova. 

Voda 

 Pro všechny vzorky byla použita voda pitná z vodovodní přípojky. 
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Příměsi 

 Jako příměs byl použit popílek od společnosti Elektrárna Počerady a.s., 

který byl použit pouze v receptuře pro jádro. 

Přísady 

 V receptuře pro nášlap byly použity přísady: REDUphob CA2, REDUphob 

K2, REDUphob K4, REDUphob konzentrat, REDUphob T100, Hydrostop K, 

Hydrostop vs konzentrat od firmy Remei CZ s.r.o. 

 V receptuře pro jádro byly použity přísady: REBAphob HA od firmy Remei 

CZ s.r.o., Sika AE 400 od firmy Sika CZ s.r.o. 

 

 Ze zadané receptury pro nášlap se vycházelo při výrobě zkušebních 

vzorků, které měly velikost 40 × 40 × 160 mm. Nejprve byla vyrobena jedna sada 

vzorků referenčních, následně byly další sady s použitím těsnících přísad. Pro 

každou těsnící přísadu byly vybrány 4 různé dávkování a pro každou dávku byla 

vyrobena 1 sada zkušebních vzorků. Celkem tedy bylo vyrobeno 28 sad vzorků s 

těsnícími přísadami pro nášlap a 7 sad vzorků s těsnícími přísadami pro jádro. 

Dávkování přísad: 

Tabulka č. 4- Dávkování přísad doporučené výrobci 

Těsnící přísada 
Dávkování [% z mc] 

Min Max 

Hydrostop K 0,1 1 

REDUphob Konzentrat 0,3 1,5 

REDUphob K4 0,2 3 

REDUphob K2 0,3 1,5 

REDUphob CA 2 0,5 1,2 

REDUphob T100 0,3 1 

HYDROSTP  VS Konzentrat 0,5 2 

REDUphob HA 0,5 1 

Sika AE-400 0,2 0,8 
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Tabulka č. 5- Zvolené dávkování přísad pro nášlap 

číslo dávky dávkování [% z mc] dávkování [g] 

1 0,10 % 0,45 g 

2 0,50 % 2,25 g 

3 1,00 % 4,50 g 

4 1,50 % 6,75 g 

 

Tabulka č. 6- Zvolené dávkování přísad pro jádro 

číslo dávky dávkování [% z mc] dávkování [g] 

1 0,10 % 0,45 g 

2 0,50 % 2,25 g 

3 1,00 % 4,50 g 

 

 

3.4 Výsledky provedených měření 

3.4.1 Stanovení nasákavosti betonu 

 Zkouška byla provedena na zkušebních vzorcích o velikosti 40 × 40 × 160 

mm dle ČSN EN 73 1316- Stanovení vlhkosti, nasákavosti a vzlínavosti betonu. 

Po domluvě s vedoucím práce se zkouška nasákavosti prováděla na vzorcích, 

které byly 14 dní staré. Tyto vzorky se umístily do sušárny a vysoušely se 

pozvolna při teplotě 75 °C. Následovalo každodenní vážení vzorků, aby se zjistil 

hmotnostní úbytek vody. Tímto způsobem probíhalo měření až do doby 

konečného ustálení hmotnosti vzorků. Vysušené vzorky se poté postupně co 6 

hodin zalévaly vodou, až byla nakonec vodní hladina ve výšce 1 mm nad vzorky. 

Opět následovalo každodenní vážení hmotnosti vzorků, aby se zjistilo, kolik dané 

vzorky nasákly vody. Tento postup byl prováděn opět až do konečného ustálení 

hmotnosti. Z naměřených hodnot se vypočítala nasákavost a graficky se 

znázornila. 
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Vyhodnocení: 

Tabulka č. 7- Nasákavost vzorků pro jádro 

Nasákavost [%]  

Přísada sada 1 (0,1 %) sada 2 (0,5 %) sada 3 (1,0 %) 

Referenční vzorek 7,2 

REDUphob HA 7,4 7,2 4,0 

Sika AE-400 6,8 7,2 6,8 

 

Tabulka č. 8- Nasákavost vzorků pro nášlap 

Nasákavost [%]  

Přísada sada 1 (0,1 %) sada 2 (0,5 %) sada 3 (1,0 %) sada 4 (1,5 %) 

Referenční vzorek 7,1 

REDUphob K2 3,6 1,8 2,0 1,2 

REDUphob CA2 3,1 1,8 1,4 1,2 

REDUphob konzentrat 1,7 1,6 1,2 1,2 

Hydrostop K 3,7 1,3 1,3 1,1 

REDUphob K4 2,5 2,0 1,7 1,5 

Hydrostop + konzentrat 4,6 4,2 4,2 4,7 

REDUphob T100 4,7 1,6 1,2 1,1 

        

 Na základě výsledků jednotlivých nasákavostí se zvolila nejvhodnější 

těsnící přísada s ohledem na účinnost, cenu a množství použité dávky. Celkem 

byly zvoleny 2 přísady, kdy 1 přísada byla zvolena pro nášlap a 2. přísada pak pro 

jádro. Tyto dvě přísady a jejich zvolené dávkování byly následně aplikovány při 

výrobě zkušebních dlaždic ve společnosti PRESBETON Drahotuše s.r.o. . 
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Graf 1.  Závislost nasákavosti na druhu a množství použité přísady (jádro) 

 Z grafu číslo 1, kde byly použity těsnící přísady pro jádro, lze vidět, že 

nasákavost u prvních dvou dávek byla buď stejná, jako tomu bylo u referenčního 

vzorku, nebo zde nastalo jen malé zlepšení nasákavosti. Dá se tedy říci, že těsnící 

účinek byl v těchto dvou případech nedostatečný. Naopak tomu bylo u poslední  

dávky, kde přísada REDUphob HA snížila nasákavost oproti referenčnímu vzorku 

až o 44 %. Lze ji tedy brát při dávkování 1 % z hmotnosti použitého pojiva za 

vhodnou pro použití na výrobu zkušebních dlaždic. 

 

Graf 2.  Závislost nasákavosti na druhu a množství použité přísady (nášlap) 
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 Z grafu číslo 2, kde byly použity těsnící přísady pro nášlap, lze vidět, že v 

porovnání s přísadami pro jádro nastal těsnící účinek u všech použitých dávek a 

všech druhů těsnících přísad, což je způsobeno hlavně rozdílným složením 

daných betonů a použitím kvalitnějších přísad. Za pozornost stojí zejména pak 

přísady, které snížily nasákavost betonu pod 2 %. Zajímavý výsledek vyšel u 

přísady REDUphop konzentrat, kdy při minimální dávce 0,1 % dosáhl beton 

nasákavosti pouze 1,7 %. Největší těsnící účinek však měly přísady Hydrostop K a 

REDUphop T100, kde při dávce 1,5 % z množství použitého pojiva beton dosáhl 

nasákavosti 1,1 %, což je v porovnání s referenčním vzorkem snížení nasákavosti 

až o 84 %. Za nejvhodnější vzhledem k dávce a ceně se tedy vybrala přísada 

Hydrostop K při dávce 1,0 % z hmotnosti použitého pojiva. 

3.4.2 Stanovení pevností zatvrdlého betonu 

3.4.2.1 Zkouška pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles 

 Po provedení zkoušky nasákavosti byly ty samé zkušební trámečky 

podrobeny zkoušce pevnosti po 28 dnech v tahu ohybem. Zkouška byla 

prováděna dle ČSN EN 12390-5 Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles.  

 U vzorku se nejdříve změřily potřebné rozměry pro pozdější výpočet 

pevnosti, poté se umístil do zkušebního lisu tak, aby docházelo k zatížení kolmo 

ve směru, jakým byl vzorek hutněn. Zatěžovalo se pomocí trojbodového ohybu, až 

do porušení vzorku. Následně se z naměřených hodnot vypočítaly pevnosti a 

graficky se znázornily. 

3.4.2.2 Zkouška pevnosti v tlaku zkušebních těles 

 Zkouška byla prováděna dle ČSN EN 12390-3 Pevnost v tlaku zkušebních 

těles. Prováděla se na zlomcích zkušebních trámečků stáří 28 dnů z předešlé 

zkoušky pevnosti tahu ohybem. 

Vyhodnocení: 
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Tabulka č. 9- Pevnost betonu v tahu ohybem po 28 dnech (jádro) 

Číslo sady 
Pevnost v ohybu (jádro) [MPa] 

Referenční REDUphob HA Sika AE-400 

1 (0,1 %) 5,5 6,5 7,2 

2 (0,5 %)   7,3 7,2 

3 (1,0 %)   5,9 6,8 

 

Tabulka č. 10- Pevnost betonu v tlaku po 28 dnech (jádro) 

Číslo sady 
Pevnost v tlaku (jádro) [MPa] 

Referenční REDUphob HA Sika AE-400 

1 (0,1 %) 10,8 13,1 15,0 

2 (0,5 %)   14,1 12,7 

3 (1,0 %)   11,9 12,7 

 

Tabulka č. 11- Pevnost betonu v tahu ohybem po 28 dnech (nášlap) 

Číslo 
sady 

Pevnost v tahu za ohybu (nášlap) [MPa] 

Referenční 
REDUphob 

K2 
REDUphob 

CA2 
REDUphob 

konz. 
Hydrostop 

K 
REDUphob 

K4 
Hydrostop 
vs konz. 

REDUphob 
T100 

 1 (0,1 %) 8,2 7,7 7,3 7,4 6,3 8,4 8,4 7,1 

 2 (0,5 %)   8,7 7,1 7,5 7,5 7 7,3 7,1 

 3 (1,0 %)   7,4 8,8 7,9 7,5 6,6 8,2 9,6 

 4 (1,5 %)   8,5 8,1 6,5 7,6 6,6 7,3 7,2 

 

Tabulka č. 12- Pevnost betonu v tlaku po 28 dnech (nášlap) 

Číslo 
sady 

Pevnost v tlaku (nášlap) [MPa] 

Referenční 
REDUphob 

K2 
REDUphob 

CA2 
REDUphob 

konz. 
Hydrostop 

K 
REDUphob 

K4 
Hydrostop 
vs konz. 

REDUphob 
T100 

1 (0,1 %) 34,4 31,6 31,5 30,5 27,8 31,7 37,5 29,6 

2 (0,5 %)   34,3 28,6 29,6 27,7 30,3 31,8 29,1 

3 (1,0 %)   30,3 29,5 28,5 27,5 26,9 38,4 35,6 

4 (1,5 %)   30,4 25,2 30,4 26,0 27,1 27,5 24,3 
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Graf 3.  Závislost pevnosti v tahu ohybem po 28 dnech na druhu a množství použité přísady (jádro) 

 Ze třetího grafu lze vidět, že výsledné pevnosti v tahu ohybem vyšly ve 

všech třech případech použitých dávek větší, než byla pevnost vzorku 

referenčního. 

 

Graf 4.  Závislost pevnosti v tlaku po 28 dnech na druhu a množství použité přísady (jádro) 

 Ze čtvrtého grafu lze vidět, že stejně jak tomu bylo u pevnosti v tahu 

ohybem, i zde došlo ke zvýšení pevnosti oproti referenčnímu vzorku. Nejvyšší 

pevnosti bylo dosaženo při použití nejmenší dávky (0,1 %) přísady Sika AE-400. 
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Graf 5.  Závislost pevnosti v tahu ohybem po 28 dnech na druhu a množství použité přísady 

(nášlap) 

 Z grafu č. 5 lze vidět, že použití přísad mělo ve většině případů za následek 

snížení pevnosti betonu v tahu za ohybu. Pokles však nebyl nikterak velký, v 

ojedinělém případě se u určitých dávek pevnost nepatrně zvýšila. 

 

Graf 6.  Závislost pevnosti v tlaku po 28 dnech na druhu a množství použité přísady (nášlap) 

 Ze šestého grafu lze vidět, že přítomnost těsnících přísad opět měla za 

následek snížení pevnosti betonu v tlaku. U přísady Hydrostop vs konzentrat došlo 

u dávek 0,1 % a 1,0 % ke zvýšení konečné pevnosti. 
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3.4.3 Zkouška odolnosti betonu vůči obrusu 

 U této zkoušky se postupovalo dle normy ČSN 1339- příloha H- Betonové 

dlažební desky- Měření obrusnosti metodou Böhme. Ze zhotovených zkušebních 

dlaždic byly vyřezány jednotlivé vzorky velikosti 71 × 71 × 62 mm. Tyto vzorky byly 

následně vystaveny 16 cyklům obrušování na brusném talíři, přičemž se 1 cyklus 

skládal z 22 otáček. Jako brusný materiál byl použit korund, který se měnil po 

každém cyklu. Jednotlivé dávky korundu na každý cyklus byly 20 gramů. 

Výsledkem této zkoušky je objem materiálu, který byl ze zkušebního vzorku o 

dané ploše obroušen. 

 

Obrázek 8- Přístroj na provádění zkoušky obrusnosti 



47 
 

 Celkem byl obrus prováděn na třech druzích povrchových úprav a to na 

hladkém neopracovaném povrchu, curling nebo-li okartáčovaném povrchu a 

tryskaném povrchu. Tyto povrchy byly navíc opatřeny uzavíracím nátěrem. Vzorky 

byly značeny následovně: 

 ø- vzorek referenční bez uzavíracího nátěru 

 NIR- vzorek opatřený vrstvou uzavíracího nátěru, který byl vytvrzený 

pomocí infračerveného záření 

 UV- vzorek opatřený vrstvou uzavíracího nátěru, který byl vytvrzen 

infračerveným a následně ultrafialovým zářením 

 

Vyhodnocení: 

 

Obrázek 9- Porovnání vzorků: vlevo vzorek před 16 cykly, vpravo vzorek po 16 cyklech 

 

Tabulka č. 13-  Vliv povrchové úpravy na obrusnost betonu (povrch tryskaný) 

Vzorek Obrus  

Tryskaný ø 14000 mm3/5000 mm2 

Tryskaný UV 14000 mm3/5000 mm2 

Tryskaný NIR 13000 mm3/5000 mm2 
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Graf 7.  Vliv povrchové úpravy na obrusnost betonu (tryskaný povrch) 

 Z grafu plyne, že tryskaný povrch, který byl vytvrzen pomocí infračerveného 

záření má lepší odolnost vůči obrusu, než je tomu u povrchu bez laku a povrchu, 

který byl vytvrzen infračerveným a ultrafialovým zářením. 

Tabulka č. 14-  Vliv povrchové úpravy na obrusnost betonu (povrch curling) 

Vzorek Obrus  

Curling ø 12000 mm3/5000 mm2 

Curling UV 11000 mm3/5000 mm2 

Curling NIR 10000 mm3/5000 mm2 
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Graf 8.  Vliv povrchové úpravy na obrusnost betonu (povrch curling) 

 Z tohoto grafu lze vidět, že v obou případech lakovaného povrchu bylo 

dosaženo menších hodnot obrusnosti, než-li tomu bylo u referenčního vzorku. 

Nejnižší obrusnosti bylo dosaženo opět u vzorku, který byl opatřen lakem, 

vytvrzeným infračerveným zářením. 

Tabulka č. 15-  Vliv povrchové úpravy na obrusnost betonu (hladký povrch) 

Vzorek Obrus  

Hladký ø 14000 mm3/5000 mm2 

Hladký UV 13000 mm3/5000 mm2 

Hladký NIR 13000 mm3/5000 mm2 

 

 

Graf 9.  Vliv povrchové úpravy na obrusnost betonu (hladký povrch) 

 

 Co se týká povrchu hladkého, zde měli oba povrchy opatřeny lakem stejné 

hodnoty obrusnosti. Zároveň lze vidět vliv laku na snížení obrusnosti povrchu 

betonu. 

 

12000 

13000 

14000 

15000 

Hladký ø Hladký UV Hladký NIR 

O
b

ru
s
 [

m
m

3
/5

0
0
0
 m

m
2
] 

Druh povrchové úpravy 



50 
 

 

Graf 10.  Porovnání obrusnosti jednotlivých povrchových úprav 

 Z tohoto grafu je patrné, že nejmenších hodnot obrusnosti dosahovaly 

vzorky, u nichž byla použita povrchová úprava curling. Druhou nejmenší obrusnost 

měly vzory s hladkým povrchem a nejhorší hodnoty obrusu z těchto 

porovnávaných povrchů měly vzorky s tryskaným povrchem. Dále lze vidět, že 

lakovaný povrch měl taktéž vliv na obrusnost povrchu betonu. Zejména pak lak 

vytvrzený infračerveným zářením zvýšil odolnost vůči obrusu u všech typů 

povrchů. 

3.4.4 Zkouška povrchové nasákavosti 

 Účelem této zkoušky bylo zjistit, zda-li povrch dlaždice nasákne vodu. 

Zkouška byla prováděna na výřezech ze zkušebních dlaždic velikosti 100 × 100 × 

62 mm. Jednotlivé vzorky se nejprve vysušily při 70 °C do konstantní hmotnosti a 

poté se ze všech stran, kromě lícové strany (strana opatřená uzavíracím nátěrem), 

natřely dvousložkovým epoxidovým lepidlem, aby se zamezilo vnikání vody do 

vzorků. Následně se vzorky zvážily, a ponořily do vody. Po 24 hodinách se vzorky 

vytáhly, otřely a zvážily. Tento postup probíhal až do ustálení hmotnosti nasáklých 

vzorků. Z naměřených hodnot se poté vyhodnotila nasákavost pouze lícového 

povrchu. 
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Obrázek 10- Úprava vzorků před zkouškou povrchové nasákavosti 

Vyhodnocení: 

Tabulka č. 16-  Nasákavost lícovým povrchem 

Vzorek nasákavost povrchem [%] 

ø 0,1 

UV 0,1 

NIR 0,1 

 

 Jelikož výsledné hodnoty všech povrchů vyšly pouze 0,1 % lze tuto 

nasákavost brát jako téměř nulovou. Zároveň jsou tyto hodnoty dobrým 

ukazatelem, že zde byly použity kvalitní hydrofobizační a těsnící přísady. 

3.4.5 Stanovení hodnoty odolnosti proti skluzu (USRV) 

 Principem této metody bylo zjistit skluzové vlastnosti vrchní nášlapné vrstvy 

zkušebních dlaždic pomocí třecího kyvadla. Součástí kyvadla je kluzák, který je 

vyrobený z normované pryže dané tvrdosti. Pro tuto zkoušku byla použita měkká 

pryž o tvrdosti 57, což odpovídá mezinárodní stupnici tvrdosti pryže podle ISO 48.  
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Obrázek 11- Schéma zkušebního zařízení s třecím kyvadlem. [9] 1- C stupnice, 2- F stupnice,       

3- ukazatel, 4- kyvadlo, 5- pryžová třecí patka, 6- stavěcí šroub,7- držák zkušebního vzorku,          

8- vodováha, 9- šroub pro svislé nastavení 

 Pro stanovení hodnot skluzu byly použity vzorky, které měly povrchovou 

úpravu curling, tedy povrch okartáčovaný. Celkem byly zhotoveny 3 sady vzorků s 

touto povrchovou úpravou. Každá sada obsahovala 3 kusy vzorků (z časových 

důvodů) namísto 5 vzorků, které předepisuje norma. 2 ze 3 sad byly navíc 

opatřeny polymerním nástřikem, vytvrzeným odlišným zářením. Značení vzorků 

bylo následovné: 

 CURL-ø - okartáčovaný povrch vzorku bez uzavíracího nátěru 

 CURL-NIR- okartáčovaný povrch vzorku opatřený vrstvou uzavíracího 

nátěru, který byl vytvrzený pomocí infračerveného záření 

 CURL-UV- okartáčovaný povrch vzorku opatřený vrstvou uzavíracího 

nátěru, který byl vytvrzen infračerveným a následně ultrafialovým zářením 

 Povrch jednotlivých vzorků o velikosti 100 × 80 × 62 mm se musel nejdříve 

očistit od nečistot, následně se stanovila na vzorcích kluzná délka, která byla v 

tomto případě 76 mm. Rameno kyvadla se umístilo do uvolňovací polohy a povrch 

vzorku se navlhčil dostatečným množstvím pitné vody. Následně se kyvadlo 

uvolnilo a na stupnici se odečetla hodnota. Stejný postup byl proveden ještě 4× a 
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poté se vzorek otočil o 180° a odečetlo se opět 5 hodnot skluzu. Výsledné hodnoty 

jednotlivých zkušebních sad se zprůměrovaly a posoudil se vliv lakovaného a 

nelakovaného povrchu na kluzné vlastnosti povrchu. 

 

Obrázek 12- Zkušební zařízení s třecím kyvadlem 

 

Vyhodnocení: 

Tabulka č. 17-  Hodnoty zkoušky kyvadlem pro sadu 1 

Sada 1 

Vzorek průměrná hodnota zkoušky kyvadlem pro každý vzorek [-] USRV [-] 

CURL- ø 90 

92 CURL- ø 91 

CURL- ø 94 
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Tabulka č. 18-  Hodnoty zkoušky kyvadlem pro sadu 2 

Sada 2 

Vzorek průměrná hodnota zkoušky kyvadlem pro každý vzorek [-] USRV [-] 

CURL- NIR 54 

53 CURL- NIR 54 

CURL- NIR 52 

 

Tabulka č. 19-  Hodnoty zkoušky kyvadlem pro sadu 3 

Sada 3 

Vzorek průměrná hodnota zkoušky kyvadlem pro každý vzorek [-] USRV [-] 

CURL- UV 58 

55 CURL- UV 55 

CURL- UV 51 

 

 

Graf 11.  Porovnání průměrných kyvadlových hodnot jednotlivých povrchových úprav 

 Za povrch protiskluzný se bere takový povrch, který dosáhl hodnoty 

zkoušky kyvadlem minimálně 40. Z naměřených hodnot lze tedy usoudit, že 

všechny sady vzorků splňují tento požadavek. Zároveň je z grafu vidět, že 

polymerní film na povrchu vzorků snížil protiskluznost povrchu. 
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3.4.6 Zkouška ozařování povrchu betonu 

 Princip této zkoušky spočíval v působení škodlivého spektra ultrafialového 

záření a současně kondenzování vodních par na lícovou plochu vzorku dlažby, 

která byla upravena ochranným povlakem na bázi polymerů. Cílem této zkoušky 

bylo vytvořit podmínky co možná nejbližší reálným venkovním podmínkám a 

pozorovat, zda-li bude mít působení činitelů, jako je světlo, teplo a vlhkost vliv na 

funkčnost uzavíracích nátěrů. 

 Pro zkoušku byl použit solarbox Q-SUN, který dokáže napodobit venkovní 

podmínky. Při samotném nastavování způsobu expozice vzorků se vycházelo z 

Amerického standardu ASTM G 53-96 Srandard practice for operating light- and 

water- exposure apparatus (fluorescent UV- Condensation type) for exposure of 

nonmetallic materials. 

 

Obrázek 13- Vzorky umístěné v solarboxu Q-SUN 
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V solarboxu Q-SUN byly nastaveny následující podmínky: 

 Doba vystavení ultrafialovému záření UV-B: 4 hodiny při teplotě 60 °C 

následně po dobu dalších 4 hodin kondenzace vodních par na povrchu dlaždice 

při teplotě    50 °C. Jeden zkušební cyklus je tedy 8 hodin. Intenzita záření byla 

nastavena na hodnotu 0,85 W/m2. 

 Pro zkoušku byly použity vzorky velikosti 100 × 100 × 62 mm. Celkem byly 

vytvořeny 3 sady vzorků, kde každá sada měla jinak upravený povrch. Vzorky byly 

vystaveny agresivnímu prostředí celkově 1000 hodin, přičemž zkoušení 

hydrofobnosti povrchu  bylo provedeno po 0, 500 a 1000 hodinách expozice. 

Značení vzorků: 

 ø- vzorek referenční bez uzavíracího nátěru 

 NIR- vzorek opatřený vrstvou uzavíracího nátěru, který byl vytvrzený 

pomocí infračerveného záření 

 UV- vzorek opatřený vrstvou uzavíracího nátěru, který byl vytvrzen 

infračerveným a následně ultrafialovým zářením 

 Princip tohoto zkoušení spočíval v nanesení určitého počtu kapek pitné 

vody pomocí pipety na povrch, který byl vystavený agresivním podmínkám v 

solarboxu a zjišťovalo se, zda- li ozáření mělo vliv na změnu chování povrchu 

betonu z hydrofobního na hydrofilní. 

Vyhodnocení: 

Vzorky vystavené agresivnímu záření po dobu 500 hodin: 
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Obrázek 14- Rozlití kapky vody u vzorků bez ochaného laku (vlevo vzorek ozařovaný, vpravo 

vzorek srovnávací) 

 U vzorku bez ochranného laku nedošlo k žádným změnám vlivem záření. 

Voda se nevsákla do povrchu a  z toho vyplývá, že si povrch zachoval své 

hydrofobní chování. 

 

Obrázek 15- Rozlití kapky vody u vzorků s ochranným lakem vytvrzeným pomocí UV záření (vlevo 

vzorek ozařovaný, vpravo vzorek srovnávací) 
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 U vzorku s ochranným lakem ošetřeným pomocí UV záření nedošlo k 

žádným změnám vlivem záření. Voda se nevsákla do povrchu a  z toho vyplývá, 

že si povrch zachoval své hydrofobní chování. 

 

Obrázek 16- Rozlití kapky vody u vzorků s ochranným lakem vytvrzeným pomocí NIR záření (vlevo 

vzorek ozařovaný, vpravo vzorek srovnávací) 

 U vzorku s ochranným lakem ošetřeným pomocí NIR záření nedošlo k 

žádným změnám vlivem záření. Voda se nevsákla do povrchu a  z toho vyplývá, 

že si povrch zachoval své hydrofobní chování. 

Porovnání smáčecích úhlů vody na jednotlivých typech povrchů: 

 

Obrázek 17- Smáčecí úhel vody na povrchu betonu bez laku 
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Obrázek 18- Smáčecí úhel vody na povrchu betonu s lakem vytvrzeným UV zářením 

 

Obrázek 19- Smáčecí úhel vody na povrchu betonu s lakem vytvrzeným NIR zářením 

 Z obrázků 17, 18, a 19 lze vidět, že záření nemělo vliv na smáčecí úhel pro 

kapalinu. Zároveň lze zpozorovat rozdíly mezi velikostí smáčecích úhlů na 

povrchu bez laku a s lakem. Povrch bez laku vytváří menší smáčecí úhel pro 

kapalinu, než je tomu u lakovaných povrchů. Zároveň je nutno dodat, že povrch 

bez laku je opatřen hydrofobní přísadou. Bez této přísady by byl úhel smáčení pro 

vodu mnohem menší.  

Vzorky vystavené agresivnímu záření po dobu 1000 hodin: 
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Obrázek 20- Rozlití kapky vody u vzorků bez ochranného laku (vlevo vzorek ozařovaný, vpravo 

vzorek srovnávací) 

 U vzorku bez ochranného laku nedošlo k žádným změnám vlivem záření. 

Voda se nevsákla do povrchu a  z toho vyplývá, že si povrch zachoval své 

hydrofobní chování. 

 

 

Obrázek 21- Rozlití kapky vody u vzorků s ochranným lakem vytvrzeným pomocí UV záření (vlevo 

vzorek ozařovaný, vpravo vzorek srovnávací) 
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 U vzorku s ochranným lakem ošetřeným pomocí UV záření došlo sice k 

většímu rozlití vody, ale nevsákla se do povrchu a  z toho vyplývá, že si povrch 

zachoval své hydrofobní chování. 

 

Obrázek 22- Rozlití kapky vody u vzorků s ochranným lakem vytvrzeným pomocí NIR záření (vlevo 

vzorek ozařovaný, vpravo vzorek srovnávací) 

 U vzorku s ochranným lakem ošetřeným pomocí NIR záření došlo k 

většímu rozlití vody, ale nevsákla se do povrchu a  z toho vyplývá, že si povrch 

zachoval své hydrofobní chování. 

3.4.7 Zkouška odolnosti betonu vůči CHRL 

 Tato zkouška byla provedena dle normy ČSN 73 1326- Stanovení odolnosti 

povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích 

látek- metoda A (automatické cyklování). Podstatou této zkoušky bylo zjistit 

hmotnostní úbytek vzorků velikosti 100 × 100 × 62 mm. Jelikož byla narušená 

celistvost povrchu okrajů vzorků, z důvodu řezání na požadovanou velikost, bylo 

nutné tyto okraje natřít dvousložkovým epoxidovým lepidlem. Následně se vzorky 

zvážily v suchém stavu a ponořily do vody. Po třech dnech se vzorky uložily do 

zkušebních misek, ve kterých byl nalit roztok rozmrazovací látky (3% NaCl). 

Hloubka ponoření vzorků v roztoku činila 5 mm ± 1 mm. Následně byly vzorky 

vystaveny zkušebním cyklům. Po každých 25 cyklech byl smyt odpad z povrchu 

vzorků, následně byl vysušen a zvážen. Tento postup se opakoval až dokud 
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neproběhlo 100 cyklů. Z výsledných hodnot se vyjádřil celkový odpad a graficky se 

znázornil. 

 Účelem zkoušky bylo zjistit, zda-li mají uzavírací nátěry vliv na zvýšení 

odolnosti povrchu proti působení chemických rozmrazovacích látek. Pro zkoušku 

byly použity 3 sady vzorků. První sada byla referenční bez uzavíracího nátěru. 

Druhá sada byla opatřena nátěrem, který byl vytvrzen nejprve NIR a následně UV 

zářením. Poslední sada byla opatřena nátěrem, vytvrzeným NIR zářením. 

 Celkem se tato zkouška prováděla třikrát, kdy samotné vzorky byly před 

zkouškou vystaveny po určitou dobu UV záření.  

 1. sada nebyla vystavena působení škodlivého UV záření 

 2. sada byla vystavená škodlivému záření po dobu 500 hodin 

 3. sada byla vystavena škodlivému záření po dobu 1000 hodin 

 

Vyhodnocení: 

Tabulka č. 20-  Zatřídění povrchů betonu dle ČSN 73 1326 

Stupeň porušení Odpad [g/m2] Charakter odpadu 

1 – neporušený do 50 velmi jemné prachovité částice do 1 mm 

2 – slabě narušený 50 – 500 více částic do 1 mm, méně jak ½ částic do 2 mm 

3 – narušený 500 – 1000 podíl částic nad 2 mm přes 500 g/m2 

4 – silně narušený 1000 – 3000 podíl částic nad 2 mm přes 500 g/m2 

5 – rozpadlý přes 3000 podíl částic nad 4 mm více jak 20 % hmotnosti 
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Obrázek 23- Porovnání vzorků po provedení zkoušky odolnosti vůči CHRL (vlevo vzorek opatřený 

lakem, vpravo vzorek bez laku) 

 Na obrázku vlevo lze vidět zbytky laku, který byl porušen při zkoušce 

CHRL. Při vizuálním porovnání poškození lze vidět, že vzorek bez laku (vpravo) je 

porušen do větší hloubky, než-li je tomu u vzorku, kde byl použit ochranný nátěr. 

Tabulka č. 21- Vliv lakovaného povrchu betonu na odolnost vůči CHRL- vzorky před expozicí v 

solarboxu 

Vzorek Odpad- 100 cyklů [g/m2] Stupeň porušení 

ø 806 3 

UV 136 2 

NIR 178 2 
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Graf 12.  Odolnost betonu vůči CHRL v závislosti na druhu povrchové úpravy- vzorky před expozicí 

v solarboxu 

 Z grafu lze vidět, že sada vzorků bez ochranného laku byla porušená více, 

než-li tomu bylo u zbývajících dvou sad, které byly opatřeny lakem. Lze tedy 

usoudit, že polymerní lak má pozitivní vliv na odolnosti povrchu betonu vůči CHRL. 

Tabulka č. 22- Vliv lakovaného povrchu betonu na odolnost vůči CHRL- vzorky po expozici 500 

hodin v solarboxu 

Vzorek Odpad- 100 cyklů [g/m2] Stupeň porušení 

ø 602 3 

UV 118 2 

NIR 179 2 
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Graf 13.  Odolnost betonu vůči CHRL v závislosti na druhu povrchové úpravy- vzorky po expozici 

500 hodin v solarboxu 

 Z grafu lze vidět, že se hodnoty odpadu porušeného betonu pohybovaly ve 

stejných hodnotách jako u vzorků před expozicí v solarboxu. Sada vzorků bez 

ochranného laku byla porušená více, než-li tomu bylo u zbývajících dvou sad, 

které byly opatřeny lakem. Polymerní lak měl tedy pozitivní vliv na odolnosti 

povrchu betonu vůči CHRL. 

 

Tabulka č. 23- Vliv lakovaného povrchu betonu na odolnost vůči CHRL- vzorky po expozici 1000 

hodin v solarboxu 

Vzorek Odpad- 100 cyklů [g/m2] Stupeň porušení 

ø 1191 4 

UV 126 2 

NIR 291 2 
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Graf 14.  Odolnost betonu vůči CHRL v závislosti na druhu povrchové úpravy- vzorky po expozici 

1000 hodin v solarboxu 

 Z grafu lze vidět, že u vzorků opatřených lakem nedošlo ani po expozici 

1000 hodin v agresivním prostředí k zásadní poruše povrchu betonu, jelikož se 

odpady pohybovaly v podobných hodnotách, jako u vzorků referenčních. Sada 

vzorků bez ochranného laku byla porušená více, než-li tomu bylo u zbývajících 

dvou sad, které byly opatřeny lakem. Polymerní lak měl tedy pozitivní vliv na 

odolnosti povrchu betonu vůči CHRL. 

 

Graf 15.  Srovnání odolností betonu vůči CHRL v závislosti na druhu povrchové úpravy a době 

expozice v solarboxu 
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 Z grafu lze vidět výsledné porovnání odpadů u všech vzorků. Z grafu je 

patrné, že lakovaný povrch měl vliv na zlepšení odolnosti povrchu betonu vůči 

CHRL. Nejnižších hodnot odpadů dosáhly vzorky opatřené lakem vytvrzeným 

pomocí UV záření. Zároveň lze vidět, že po expozici vzorků 1000 hodin v 

solarboxu došlo k výraznějšímu porušení u betonu, který nebyl opatřený lakem. 

3.4.8 Posouzení změny vzhledu vizuálně a pomocí spektrometru 

 Účelem této zkoušky bylo zjistit, zda-li povrch, který je opatřen polymerním 

nátěrem, degraduje při působení škodlivého ultrafialového záření. Tato zkouška 

byla zaměřena zejména na posouzení estetických vlastností. Prováděla na 

vzorcích, které byly vystaveny škodlivému záření v solarboxu Q-SUN viz Zkouška 

ozařování povrchu betonu. Hlavním sledovaným parametrem u těchto vzorků byla 

změna odstínu barvy nášlapného betonu a ztráta lesku. Pro měření těchto hodnot 

byl použit přenosný Spektrometr CM-600 D, vzorky byly také posouzeny vizuálně. 

Při výrobě dlaždic, ze kterých se následně vyřezaly vzorky velikosti 100 × 100 × 

62 mm byl záměrně použit černý pigment, jelikož se zde dají dobře detekovat 

změny odstínu. 

 Měření probíhalo na třech sadách vzorků, přičemž každá sada byla 

vystavena UV záření po jinou dobu. Jednotlivé vzorky byly vždy měřeny ve třech 

různých bodech, pro přesnější výsledné hodnoty. 

 1. sada- U této sady byl měřen lesk a jednotlivé barevné spektra ještě před 

samotnou expozicí. 

 2. sada- U této sady proběhlo měření požadovaných vlastností po 500 

hodinách expozice v solarboxu Q-SUN. 

 3. sada- U této sady proběhlo měření požadovaných vlastností po 1000 

hodinách expozice v solarboxu Q-SUN. Navíc byly tyto vzorky posouzeny 

také na výkvěty. 
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  Obrázek 24- Spektrometr CM-600 D 

Vyhodnocení: 

1) Vizuální posouzení 

 

Obrázek 25- Vizuální posouzení změny barevného odstínu (vlevo vzorek opatřený lakem 

vytvrzeným UV zářením a vystavený 500 hodinám záření v solarboxu, vpravo vzorek referenční) 
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Obrázek 26- Vizuální posouzení změny barevného odstínu (vlevo vzorek bez laku vystavený 500 

hodinám záření, vpravo vzorek referenční) 

 

 

Obrázek 27- Vizuální posouzení změny barevného odstínu (vlevo vzorek opatřený lakem 

vytvrzeným NIR zářením a vystavený 500 hodinám záření v solarboxu, vpravo vzorek referenční) 
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Obrázek 28- Vizuální posouzení změny barevného odstínu (vlevo vzorek opatřený lakem 

vytvrzeným UV zářením a vystavený 1000 hodinám záření v solarboxu, vpravo vzorek referenční) 

 

 

Obrázek 29- Vizuální posouzení změny barevného odstínu (vlevo vzorek bez laku vystavený 1000 

hodinám záření, vpravo vzorek referenční) 
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Obrázek 30- Vizuální posouzení změny barevného odstínu (vlevo vzorek opatřený lakem 

vytvrzeným NIR zářením a vystavený 1000 hodinám záření v solarboxu, vpravo vzorek referenční) 

 Na základě vizuálního posouzení lze u všech druhů sad vzorků určit malou 

až nepatrnou změnu odstínu barvy, snížení lesku nebylo okem rozpoznatelné. 

Přesnější určení změny odstínu a lesku je však třeba určit pomocí spektrometru. 

2) Posouzení vzhledu pomocí spektrometru 

 Při tomto posouzení se postupovalo dle normy ČSN EN ISO 11664-4 

Kolorimetrie - Část 4: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*a*b*. Po dosazení 

naměřených hodnot do vzorce vyšla číselná hodnota ΔECMC, což je hodnota, která 

vyjadřuje změnu barvy odstínu. Tato hodnota se následně porovnala dle stupnice 

barvové odchylky dané normou. 

Tabulka č. 24- Stupnice barvové odchylky ΔECMC 

ΔECMC rozdíl ΔECMC rozdíl 

0,0 - 0,2 nepostřehnutelný     

0,2 - 0,5 velmi slabý 0,2 - 1,0 postřehnutelný 

0,5 - 1,5 slabý 1,0 - 2,0 rozeznatelný 

1,5 - 3,0 jasně postřehnutelný 2,0 - 4,0 ještě nerušící 

3,0 - 6,0 střední 4,0 - 8,0 mírně rušící 

6,0 - 12,0 výrazný     

12,0 - 16,0 velmi výrazný     

větší než 16 rušící     
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Vyhodnocení: 

Tabulka č. 25- barvové odchylky ΔECMC 

Doba působení 
UV záření 

Změna odstínu povrchu ΔECMC 

CURL-ø CURL-UV CURL-NIR 

500 h 0,5 0,6 0,6 

1000 h 0,8 0,9 0,8 

 

Tabulka č. 26- změna lesku 

 

 

 

 

 

 

Graf 16.  Srovnání změny odstínu barevnosti v závislosti na povrchové úpravě a době expozice v 

agresivním prostředí 

 Z naměřených hodnot lze říci, že změny barevného odstínu nastaly u všech 

typů vzorků. Tyto hodnoty se pohybovaly ve stejných mezích a po zatřídění dle 
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stupnice lze změnu barevného odstínu klasifikovat jako slabou, postřehnutelnou. 

Zároveň je z grafu patrné, že s delší expozicí je změna odstínu barvy větší. 

 

Graf 17.  Srovnání změny lesku povrchu v závislosti na povrchové úpravě a době expozice v 

agresivním prostředí 

 Z grafu lze rozpoznat, že největších hodnot lesku bylo dosaženo u povrchu  

opatřeným lakem, který byl vytvrzen pomocí UV záření. Dále lze vidět rozdíl lesku 

mezi povrchem bez laku a s lakem. S přibývající dobou expozice v agresivním 

prostředí docházelo k postupné ztrátě lesku. 

3) Mikroskopické posouzení výkvětů 

 Účelem tohoto posouzení bylo zjistit, zda-li na povrchu vzorků došlo po 

expozici v solarboxu Q-SUN k tvorbě výkvětů. Snímky byly pořízeny fotoaparátem 

s režimem mikroskop. 
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Obrázek 31- Mikroskopické posouzení výkvětů 

 Ze snímků je patrné, že nedošlo k žádným výkvětům. Světlé místa na 

snímcích patří zrnkům křemene. Zároveň lze na snímku vpravo dole vidět trhlinu v 

laku, která vznikla po expozici 1000 hodin v agresivním prostředí. Je však nutno 

dodat, že u ostatních vzorků nebyly žádné ostatní trhliny, je tedy možné, že trhlina 

mohla vzniknout již po výrobě. 
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4. Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo v teoretické části vypracovat rešerši 

ohledně současných technologií povrchových úprav betonových dlažeb s cílem 

zlepšit trvanlivost a estetický vzhled. V této části je podrobně popsán veškerý 

materiálový sortiment současně používaných forem nástřiků, jsou zde popsány 

jejich možné výhody, nevýhody, spotřeby, ale také ceny, v jakých se dnešní 

nástřiky pohybují. V neposlední řadě je část teorie věnována vytvrzovací lince a 

mechanizmu vytvrzování, které jsou nezbytnou součástí pro tvorbu těchto 

speciálních povrchů. 

 Jelikož je pro tento druh povrchové úpravy důležitá hutná, utěsněná 

struktura betonu, je v praktické části jako první zkoumán vliv těsnících a 

hydrofobizačních přísad na nasákavost a pevnost ztvrdlého betonu. Cílem této 

zkoušky bylo nalezení optimální dávky těchto přísad s ohledem na výkon, 

spotřebu a od toho odvíjející se cenu. Byly testovány přísady zvlášť pro jádrový 

beton a pro beton, používaný do nášlapné části. Tato zkouška se prováděla na 

vzorcích velikostí 40 × 40 × 160 mm. Při stanovování dávkování přísad se 

vycházelo z technických listů od příslušejících výrobců. Pro vzájemné porovnání 

jednotlivých přísad bylo zvoleno následující dávkování pro nášlapný beton: dávka 

0,1 % z množství použitého pojiva (dále jen z mc)- jde o dávku přísady, která je 

menší, než je doporučována v technických listech, dávka 0,5 % z mc, dávka 1,0 % 

z mc a dávka 1,5 % z mc- tato dávka je v některých případech udávána výrobci 

jako maximální doporučená. Pro jádrový beton bylo použito dávkování 0,1 %,     

0,5 % a 1,0 % z mc. 

U jádrového betonu byly porovnávány pouze dvě přísady, jelikož zde nejsou tak 

vysoké požadavky na těsnost systému, jako je tomu u nášlapného betonu. 

Jednalo se o přísady REDUphob HA a Sika AE-400. Těsnící účinek těchto dvou 

přísad byl při dávkování 0,1 % a 0,5 % z mc buď nepatrný nebo žádný. Změna 

nastala u přísady REDUphob HA při dávce 1,0 % z mc, kde vyšla nasákavost 

betonu 4 %. Hodnota nasákavosti referenčního betonu bez těchto přísad činila 7,2 

%. Jednalo se tedy o zlepšení nasákavosti betonu zhruba o 44 %. Za optimální 

byla tedy zvolena přísada REDUphob HA při dávce 1,0 % z mc. Cena této přísady 

se průměrně pohybuje kolem 2,1 EUR/kg, což je při dávce 1,0 % z mc (v tomto 
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případě bylo použito 350 kg pojiva) a tloušťce jádrového betonu 28 mm zhruba 

0,21 EUR na m2 dlažby. 

U nášlapného betonu byly porovnávány tyto přísady: REDUphob K2, REDUphob 

CA2, REDUphob konzentrat, REDUphob K4, REDUphob T100, Hydrostop K, 

Hydrostop vs Konzentrat. Z výsledků je již hned patrné, že pro tento druh betonu 

byly použity kvalitnější těsnící přísady, jelikož k těsnícímu účinku došlo u všech 

vzorků. Průměrná nasákavost vzorků činila 2,3 %, což je v porovnání s referenční 

hodnotou nasákavosti 7,1 % velké zlepšení. Nejnižších nasákavostí dosáhly 

vzorky opatřené těsnícími přísadami Hydrostop K a REDUphob T100 a to při 

maximální zvolené dávce 1,5 % z mc, kde se výsledné nasákavosti pohybovaly u 

obou přísad stejně a to  1,1 %, což je snížení oproti referenční hodnotě až o 84 %. 

Při porovnání těsnícího účinku, dávkování a ceny těchto dvou přísad se zvolila za 

optimální přísada Hydrostop K při dávce 1,0 % z mc. Cena této přísady se 

pohybuje průměrně kolem 14,79 EUR/ kg, což je při dávce 1,0 % z mc (v tomto 

případě bylo použito 550 kg pojiva) a tloušťce nášlapného betonu 12 mm zhruba 

0,98 EUR na m2 dlažby. 

 Dalšími prováděnými zkouškami byla pevnost v tahu ohybem a v tlaku. Pro 

tuto zkoušku byly použity vzorky z předešlé zkoušky nasákavosti. Pevnost v tahu 

ohybem u jádrového betonu vyšla pro referenční vzorek 5,5 MPa. V obou 

případech použitých přísad došlo ke zvýšení pevnosti v tahu ohybem oproti 

referenční hodnotě a to u všech typů dávek. Největší pevnosti v tahu ohybem   

(7,3 MPa) bylo dosaženo při dávce 0,5 % z mc a jednalo se o přísadu REDUphob 

HA. Pevnost v tlaku u jádrového betonu vyšla pro referenční vzorek 10,8 MPa. 

Také zde došlo po použití těsnících a hydrofobizačních přísad ke zlepšení 

pevnosti betonu v tlaku ve všech případech dávkování u obou přísad. Největší 

pevnosti (15 MPa) bylo dosaženo při použití přísady Sika AE-400 a její dávce    

0,1 % z mc. Celkové pevnosti v tlaku jádrového betonu však vyšly menší oproti 

očekávání. Příčinou může být to, že jádrový beton je velmi suchých konzistencí a 

neměl tak dostatek vody ke zhydratování. V provozu se tato vrstva hutní spolu s 

nášlapnou vrstvou betonu, která obsahuje více vody oproti vrstvě jádrové. Ta 

proniká do jádrového betonu a umožňuje mu tak lépe zhydratovat, s čím souvisejí 

i výsledné pevnosti betonu. 
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Pevnost v tahu ohybem u nášlapného betonu vyšla pro referenční vzorek           

8,2 MPa. Zde byl průběh pevností opačný, než tomu bylo v předešlém případě. U 

většiny použitých přísad došlo ke snížení výsledných pevností v tahu ohybem a to 

průměrně až o 1 MPa. U přísad REDUphob CA2, REDUphob T100 a REDUphob 

K2 však došlo při určitých dávkách ke zlepšení pevností. Nejvyšší pevnosti       

(9,6 MPa) bylo dosaženo u přísady REDUphob T100 a její dávce 1,0 % z mc. 

Pevnost v tlaku u nášlapného betonu se rovnala hodnotě 34,4 MPa. Také zde 

došlo po použití přísad ke snížení pevností a to průměrně o  5 - 6 MPa. U přísady 

Hydrostop vs Konzentrat došlo při dávkách 0,1 % a 1,0 % z mc ke zlepšení 

pevnosti, zejména při druhé zmíněné dávce bylo dosaženo nejvyšší pevnosti a to 

38,4 MPa. 

 Použití těsnících přísad mělo kromě vlivu na nasákavost betonu vliv také na 

výsledné pevnosti. Ve většině případech se s přibývajícími dávkami přísad 

snižovala výsledná nasákavost betonu. Na druhou stranu mají vysoké dávky 

těchto přísad negativní vliv na pevnosti betonu, jak tomu bylo například u 

nášlapného betonu. Příčinou tohoto snížení pevností může být negativní ovlivnění 

hydratačního procesu, kdy jednotlivé molekuly těsnících přísad zamezují pronikání 

vody hlouběji do struktury čerstvého betonu mezi jednotlivá zrna cementu. To má 

za následek nedokonalé zhydratování všech zrn cementu, což vede ke snížení 

výsledných pevností betonu. 

 Další prováděnou zkouškou byla odolnost betonu vůči obrusu. Jednotlivé 

vzorky pro tuto zkoušku byly vyřezány z plošných dlažeb, které měly povrch 

hladký, tryskaný, curling a navíc byly opatřeny také ochranným lakem. Celkem 

tedy byly zkoušeny 3 sady vzorků. První sada byla sada referenční bez vrstvy 

ochranného laku, druhá sada byla opatřena 1 vrstvou ochranného laku, který byl 

nejprve vytvrzen infračerveným zářením a následně ultrafialovým zářením a třetí 

sada byla opatřena 2 vrstvami ochranného laku, které byly vytvrzeny pouze 

infračerveným zářením.  

Hodnota obrusu pro referenční vzorek s tryskaným povrchem vyšla               

14000 mm3/5000 mm2. Ke snížení obrusnosti došlo u vzorků opatřeným lakem, 

který byl vytvrzen pomocí infračerveného záření, kde výsledná obrusnost povrchu 

byla 13000 mm3/5000 mm2. Hodnota obrusu pro referenční vzorek s curling 
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povrchem vyšla 12000 mm3/5000 mm2. Lakované povrchy v obou případech 

snížily obrusnost betonu, nejnižších hodnot obrusu (10000 mm3/5000 mm2) dosáhl 

lak vytvrzený infračerveným zářením. Jako poslední se porovnávaly hodnoty 

obrusu u vzorků s hladkým povrchem. Hodnota obrusu referenčního vzorku vyšla 

14000 mm3/5000 mm2. I zde se stejně jako v předešlém případě pozitivně projevil  

vliv laku, když v obou případech vzorků bylo dosaženo nižších hodnot obrusu a to 

13000 mm3/5000 mm2. Při vzájemném porovnání povrchových úprav byly 

nejmenší odpady z obrusu u povrchu okartáčovaného (curling). Zároveň lze na 

základě naměřených výsledků usoudit, že povrchy, které byly navíc opatřeny 

ochranným lakem, zlepšují odolnost betonu vůči obrusu, jelikož při namáhání 

takovýchto povrchů je nejprve rozrušena vrstva laku a až poté dochází k 

obrušování samotného betonu. Obrusnost u lakovaných povrchů také závisí na 

způsobu vytvrzení. Hodnoty obrusu u laků vytvrzených pouze infračerveným 

zářením dosahovaly ve všech případech nižších hodnot, než-li tomu bylo u laků 

vytvrzených nejprve infračerveným a následně ultrafialovým zářením. 

 Další zkouškou v pořadí byla zkouška povrchové nasákavosti. U vzorků 

opatřených lakem, ale také u vzorku referenčního vyšla povrchová nasákavost 

shodně a to 0,1 %, lze tedy prohlásit tento povrch za nenasákavý a zároveň lze 

tvrdit, že tento efekt způsobily silné hydrofobizační a těsnící přísady, které 

dokonale utěsnily povrch betonu. Vliv lakovaného povrchu na povrchovou 

nasákavost se tedy vzhledem k použitým přísadám neprojevil. 

 Další prováděnou zkouškou bylo stanovení hodnoty odolnosti proti skluzu. 

Cílem této zkoušky bylo zjistit, zda-li má lakovaný povrch dlaždic vliv na odolnost 

proti skluzu. Zkouška se prováděla na vzorcích s mokrým, okartáčovaným 

povrchem velikosti 100 × 80 × 62 mm. Hodnota odolnosti proti skluzu u 

referenčního vzorku (vzorek bez laku) byla 92. Hodnoty odolnosti proti skluzu u 

vzorků opatřenými lakem vyšly 55 a 53. Obecně lze považovat povrch za odolný 

proti skluzu pokud má hodnotu větší než 40, což bylo splněno u všech sad vzorků. 

Zkoušený povrch je tedy odolný vůči skluzu. Je však nutno dodat, že použitím 

lakovaného povrchu se stane povrch více hladkým a odolnost proti skluzu se 

výrazně sníží oproti povrchu bez této úpravy. 
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 Následovala zkouška ozáření lakovaného povrchu dlažby pomocí 

ultrafialového záření, které bylo produkováno ze zařízení Q-SUN. Jednotlivé 

vzorky velikosti 100 × 100 × 62 mm byly vystaveny ultrafialovému záření UV-B, 

kde samotný zkušební cyklus spočíval v působení UV záření po dobu 4 hodin při 

teplotě 60 °C, následně po dobu 4 hodin docházelo ke kondenzaci vodních par na 

povrchu dlaždice při teplotě 50 °C. Celková doba expozice vzorků činila 1000 

hodin. Intenzita záření byla nastavena na hodnotu 0,85 W/m2. 

Po 500 hodinách expozice vzorků v agresivním prostředí proběhlo posouzení 

ztráty lesku a barevného odstínu povrchu dlažby a to vizuálně a pomocí 

spektrometru. Dle vizuálního posouzení bylo vidět malý až nepatrný rozdíl ve 

změně barvy a žádný rozdíl v lesku. Přesnější hodnoty dodalo až měření 

spektrometrem, kde hodnota změny barevného odstínu pro vzorek bez laku vyšla 

po 500 hodinách 0,5. Hodnota změny barevného odstínu pro vzorek opatřený 

lakem, vytvrzeným UV zářením, vyšla 0,6 a pro vzorek opatřený lakem, 

vytvrzeným NIR zářením, vyšla 0,6 - dle stupnice se ve všech případech jedná o 

rozdíl odstínu barvy slabý, postřehnutelný. Hodnota lesku vyšla největší u vzorku 

opatřeným lakem, který byl vytvrzen pomocí UV záření a to 24,4. Po 500 hodinách 

se tato hodnota snížila na 23,4. U laku vytvrzeného pomocí NIR záření se hodnota 

lesku snížila z původních 15,3 na 14,2 a nakonec hodnota lesku u vzorku bez laku 

byla 4,5 a po 500 hodinách se snížila na hodnotu 4,2. 

Následovalo vyzkoušení funkčnosti lakovaného povrchu, které spočívalo v 

nanesení kapek vody na povrch betonu za účelem zjištění, zda-li si ozářený 

povrch dlažby zachoval své hydrofobní chování. V tomto případě nedošlo u 

žádného ze vzorků  ke vsáknutí vody do povrchu betonu, či k nerovnoměrnému 

rozlití vody. Po 500 hodinách si tedy povrch betonu zachoval své hydrofobní 

vlastnosti. 

To samé posouzení se provádělo i na sadách vzorků, které byly vystaveny po 

dobu 1000 hodin agresivnímu prostředí. Dle vizuálního posouzení bylo vidět malý 

až nepatrný rozdíl ve změně barevného odstínu, změna lesku viditelná nebyla. Po 

měření spektrometrem klesla hodnota lesku u vzorku opatřeným lakem, který byl 

vytvrzen pomocí UV záření z původních 24,4 na hodnotu 22,5. U laku vytvrzeného 

pomocí NIR záření se hodnota lesku snížila z původních 15,3 na 13,5 a nakonec 
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hodnota lesku u vzorku bez laku byla 4,5 a po 1000 hodinách se snížila na 

hodnotu 4,3. Při měření hodnot odstínu vyšla hodnota změny barevného odstínu 

pro vzorek bez laku po 1000 hodinách 0,8. Hodnota změny barevného odstínu pro 

vzorek opatřený lakem, vytvrzeným UV zářením, vyšla 0,9 a pro vzorek opatřený 

lakem, vytvrzeným NIR zářením, vyšla 0,8 - dle stupnice se ve všech případech 

jedná o rozdíl odstínu barvy slabý, postřehnutelný. 

Po nanesení určitého množství vody na povrch betonu došlo v porovnání s 

referenčními vzorky k většímu rozlití vody u vzorků opatřených lakem, které byly v 

agresivním prostředí. Smáčecí úhel pro vodu byl tedy větší, ale povrch betonu si 

stále zachoval své hydrofobní vlastnosti.  

U této sady bylo navíc provedeno posouzení na výkvěty pomocí fotoaparátu s 

režimem mikroskop. Na snímcích byly zřetelné pouze malé krystaly, které lze 

přiřadit k zrnkům kameniva. Nebyly tedy objeveny žádné výkvěty, což je 

způsobeno zejména kvalitními těsnícími přísadami ale také lakem, který 

nepropustil žádnou vodu do struktury betonu.  

Na základě výsledných hodnot lze tedy konstatovat, že po 500 hodinách v 

nepříznivých laboratorních podmínkách si vzorky opatřené lakem zachovaly své 

mechanické a estetické vlastnosti. Naopak tomu bylo po 1000 hodinách expozice 

těchto vzorků, kde byly zjištěny občasné trhliny v laku, které tak umožňují lepší 

pronikaní agresivních látek k povrchu betonu. Také došlo ke změně smáčecího 

úhlu pro kapalinu. Použitím těsnících a hydrofobizačních přísad byl však povrch 

betonu stále hydrofobní. Kromě změny mechanických vlastností došlo taktéž ke 

změně estetických vlastností, jako změna barevného odstínu a snížení lesku 

povrchu dlažby. Lze tedy říci, že působení agresivního UV záření v kombinaci s 

kondenzací vodních par a se střídáním teplot na povrchu vzorků po určité době 

způsobují korozi polymerního nátěru, která se projevuje postupnou ztrátou čirosti a 

lesku polymerního filmu. Je nutno dodat, že tato zkouška byla prováděna v 

laboratorních podmínkách, kde po celou dobu působily ty samé vlivy. Naopak ve 

venkovním prostředí se tyto podmínky mění s ročním obdobím a proto by bylo 

vhodné vzorky testovat taktéž ve venkovním prostředí za účelem získání 

srovnávacích hodnot s těmi laboratorními. Jednalo by se však o dlouhodobý 

výzkum, který by v tomto případě nebylo možné časově zrealizovat. 
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 Jako poslední byla provedena zkouška odolnosti betonu vůči chemicky 

rozmrazovacím látkám. Tato zkouška navazovala na předešlou zkoušku ozařování 

povrchu betonu. Celkem byly zkoušeny 3 sady vzorků, přičemž první sada vzorků 

byla referenční, další 2 sady byly opatřeny lakem. Tato zkouška probíhala ve 3 

fázích. Nejprve bylo provedeno 100 zkušebních cyklů na sadě vzorcích před 

expozicí v solarboxu Q-SUN. Následně byla zkouška CHRL provedena po 500 a 

po 1000 hodinách expozice vzorků v solarboxu.  

První se tedy testovaly vzorky, které nebyly vystaveny agresivnímu záření. U 

vzorků bez laku byl odpad 806 g/m2, což odpovídá po zatřídění stupni porušení 3- 

beton narušený. U vzorků opatřených vrstvou laku byl odpad 178 g/m2 a 136 g/m2. 

Tyto hodnoty odpadu odpovídají po zatřízení do stupně porušení 2- beton slabě 

narušený. Nejnižší hodnoty odpadu (136 g/m2) bylo dosaženo u vzorků které byly 

opatřeny lakem vytvrzeným nejprve infračerveným a následně ultrafialovým 

zářením. 

Druhé v pořadí se testovaly vzorky, které byly vystaveny agresivnímu záření po 

dobu 500 hodin. U vzorků bez laku byl odpad 602 g/m2, což odpovídá po zatřídění 

stupni porušení 3- beton narušený. U vzorků opatřených vrstvou laku byl odpad 

118 g/m2 a 179 g/m2. Tyto hodnoty odpadu odpovídají po zatřízení do stupně 

porušení 2- beton slabě narušený. Nejnižší hodnoty odpadu (118 g/m2) bylo 

dosaženo opět u vzorků které byly opatřeny lakem vytvrzeným nejprve 

infračerveným a následně ultrafialovým zářením.  

Hodnoty odpadů se pohybovaly v podobných hodnotách, jako tomu bylo u hodnot 

odpadů pro vzorky, které nebyly vystavené agresivnímu záření, lze tedy říci, že 

škodlivé UV záření po dobu působení 500 hodin nemělo vliv na snížení odolnosti 

povrchu betonu vůči CHRL. 

Nakonec se testovaly vzorky, které byly vystaveny agresivnímu prostředí po dobu 

1000 hodin. U vzorků bez laku byl odpad 1191 g/m2, což odpovídá po zatřídění 

stupni porušení 4- beton silně narušený. U vzorků opatřených vrstvou laku byl 

odpad 126 g/m2 a 291 g/m2. Tyto hodnoty odpadu odpovídají po zatřízení do 

stupně porušení 2- beton slabě narušený. Nejnižší hodnoty odpadu (126 g/m2) 

bylo dosaženo u vzorků které byly opatřeny lakem vytvrzeným nejprve 

infračerveným a následně ultrafialovým zářením.  
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Souhrnně lze tedy říci, že odpady se u zkušebních vzorků pohybují v malých 

dávkách a to díky použití těsnících přísad, které zamezují vnikání vody do 

struktury betonu, tím pádem zde není tak velké riziko odlupování betonu, které je 

způsobeno tahovými napětími od zmrzlého roztoku soli. Povrch betonu ošetřený 

lakem navíc dosáhl ještě lepších výsledků, než beton neošetřený lakem. To může 

být zapříčiněno jednak větší odolností laku vůči tahovým napětím, ale také 

schopností nepropouštět vodu do struktury betonu. Při expozici 1000 hodin však 

došlo u vzorků bez laku k výraznému poškození povrchu, což může být 

způsobeno příliš dlouhým působením vysokých teplot v kombinaci  s UV zářením, 

které mělo za následek negativní ovlivnění funkčnosti těsnících přísad. Do 

struktury betonu tak proniklo více vody. 

 Závěrem lze konstatovat, že výroba dlaždic s tímto druhem povrchu je 

složitý proces, kde je nutno kombinovat vhodné složení betonu se správnou 

těsnící přísadou, včetně její dávky ale také samotným složením, aplikací a 

vytvrzením polymerního laku. Dodržením těchto zásad lze dosáhnout podstatně 

vyšších odolností proti škodlivým vlivům, které běžně v provozu na tyto dlažby 

působí, oproti dlažbám bez těchto úprav. Nejedná se však jen o zlepšení 

mechanických vlastností, ale také o zlepšení těch estetických a užitných. Na 

základě dosažených výsledků je tedy možno říci, že výrobky opatřeny touto 

povrchovou úpravou patří mezi současně nejkvalitnější produkty na trhu.  
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HYDROSTOP K 
Hydrofobizace pro beton  

 

Informace o výrobku 
 

Vlastnosti: 
-redukce nasákavosti vody až 90% 
-výborné výsledky při nízkém dávkování(zpravidla <1% k váze) 
-spojuje se chemicky se substrátem 
-prodlužuje životnost substrátu, zabraňuje vnikání vody 
 
Použití: 
HYDROSTOP K je voduodpuzující, rozpouštědla neobsahující, alkyl-modifikovaná silikonová tekutina s nízkou 
viskozitou. Výrobek se velmi dobře rozprostírá v betonové směsi. V závislosti na konečném výsledku je možné 
dávkovat od 0,1 až 1,0%.Úplný voduodpuzující účinek je dosažen po úplném vyschnutí a reakci výrobků. Teplota při 
zpracování: 5°C - 35°C.Je třeba překontrolovat vodní součinitel a poměr cementu/písku a jemných podílů, aby 
nedošlo ke ztrátám pevnosti betonu. Potřebná doba míchání po přidání výrobku je závislá na míchačce a musí být 
dostatečně  změřena. Je třeba zabránit zbytečně dlouhé době míchání, neboť tím dochází k redukci účinku. 
HYDROSTOP K se přidává jako poslední komponent do hotové směsi aby počínající hydrofobní účinek nerušil proces 
hydratace. Pro zjištění optimálního dávkování je třeba provést zkoušky. 
Před použitím je potřeba provést zkoušky vhodnosti podle DIN EN 206-1 a DIN 1045-2.Při současném použití různých 
přísad do betonu je nezbytná zkouška snášenlivosti. 
Při výrobě betonových prvků je třeba před počátkem výroby provést počáteční zkoušky podle DIN EN 
1338,1339,1340. 
 
Dbejte prosím následujícího: 
Obaly by měly být po použití ihned uzavřeny tak, aby materiál nepřišel do styku s vodou nebo látkami obsahující 
alkálie, např. vápnem nebo cementem. HYDROSTOP K se dodává hotový k použití, neředí se.  
 
Dávkování: 
Doporučené dávkování : 0,3 – 1,0 M.-% podílu cementu 
 
Technické údaje: 
forma:    tekutina 
barva:    bezbarvá nebo bledě žlutá 
měrná hmotnost   0,88 ± 0,02 g/ml 
 
Skladování: 

Chránit před mrazem a znečištěním. Při normálním skladování (uzavřené,20°C) min. 
trvanlivost 18 měsíců. Skladovat v suchu.Chránit před horkem a otevřeným ohněm. 
Teplota skladování  nesmí překročit 35°C 

 
Obaly: 
Kontejner  ca.1000 ltr 
Sud        220 ltr 
Kanystr          20 ltr 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bezpečnostní předpisy: 
Viz list bezpečnostních údajů EG 
REDUPHOB®K2 vylučuje během procesu reakce nepatrné množství etanolu, proto by během této doby měla být 
dodržována přiměřená bezpečnostní opatření. Nepoužívat při přímém slunečním záření. Nepoužívat při výrobě prvků, 
které jsou vystaveny neustálému hydrostatickému tlaku.(např. pod vodou) 
 
 
Konzultace: 
Prostřednictvím našeho technicko uživatelského oddělení. 

 

 

Tato informace má dát spotřebiteli představu o našem výrobku.Před použitím je třeba provést odzkoušení.        
                                                                                                                                                                                                                  Stav:10/16 
                                                                                                                                                                                                  Obor: těsnící přísady 
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HYDROSTOP VS - Konzentrat 
Hydrofobní ztekucovač  pro betonové výrobky  

 

Informace o výrobku 
 

Vlastnosti: 
-speciální kombinace účinných látek 
-vysoká hutnost 
-struktura chudá na kapiláry 
-redukuje výkvěty a zelenání 
-zlepšuje odolnost proti mrazu 
-neovlivňuje prodyšnost a propustnost vodních par 
 
 
Použití: 
HYDROSTOP VS-Konzentrat je možné použít v různých oblastech výroby betonu. Kromě výroby zámkové dlažby, 
střešní krytiny, ploché dlažby (vibrolité / lité) , kanalizačního potrubí a šachet, suchého zdícího systému vhodný 
také pro beton s vyšší konzistencí jako např. pohledový beton. 
 
Zpracování: 
Slouží jako hydrofobní ztekucovač stavebních látek, které obsahují minerální pojivo. 
HYDROSTOP VS-Konzentrat se přidává společně se záměsovou vodou  nebo přímo na suché přísady. Při 
současném použití různých přísad do betonu je nezbytné provést zkoušku snášenlivosti přísad. 
  
Dávkování: 
Doporučené dávkování : 0,5 – 2,0 M.-% podílu pojiva 
Spotřeba se řídí podle požadovaného efektu, druhu cementu a betonu. 
 
Před použitím doporučujeme provést zkoušku vhodnosti podle DIN 1045-2 a DIN EN 206-1. 
 
Technické údaje: 
forma:   tekutina 
barva :                       bílá 

měrná hmotnost: 0,99    0,02 g / ml 
 
Skladování: v uzavřeném originálním obalu, v dobře větraném prostoru při max. teplotě 35°C.Při 

správném skladování je doba trvanlivosti minimálně 12 měsíců od data výroby. 
 
Obaly: 
Kontejner  ca.1000 ltr 
Sud        210 ltr 
Kanystr          20 ltr 
 
Bezpečnostní předpisy: 
Viz list bezpečnostních údajů EG 
 
Konzultace: 
Prostřednictvím našeho technicko uživatelského oddělení. 

 

 

Tato informace má sloužit spotřebiteli jako návod při použití našich výrobků.Před použitím je třeba provést odpovídající zkoušky. 
  Stav 05/2015 
  obor: těsnící přísady 
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REDUPHOB  CA 2 

Těsnící přísada pro hydrofobaci hmoty  

Informace o výrobku 
 

Vlastnosti:  
-redukce nasákavosti vody  
-vysoká hutnost 

 

Použití:                                      
Pro betonové výrobky vyráběné ze zavlhlé směsi 
Speciálně pro jádrový beton 
 
REDUPHOB CA 2 se přidává se záměsovou vodou nebo lépe přímo na vlhkou betonovou směs 
 

Spotřeba:   
Doporučené dávkování  : 0,5-1,2 M.-% podílu pojiva 
Před použitím se doporučuje zkouška vhodnosti podle DIN EN 206-1 a DIN 1045-2. 
Spotřeba se řídí podle požadovaného efektu,druhu cementu a betonu. 
 

 

Technická data:                       
forma:   tekutá 
barva:   bílá 
měrná hmotnost: 1,03  ±  0,02 g/ml 
 
skladování:           chránit před mrazem a znečištěním.Při normálním skladování (uzavřeně,20°C) 

minimální trvanlivost 6 měsíců.Nádoby skladovat těsně uzavřené. 
 
obaly:   kontejner     1000 l 
                                     sud                210 l 
                                     kanystr            20 l 

 

Bezpečnostní předpisy:   
-Viz. EG-bezpečnostní list 

 

Poradenství:  
Poskytuje naše aplikačně technické oddělení 

  
Tato informace má sloužit spotřebiteli jako návod při použití našich výrobků.Před použitím je třeba provést odpovídající 
zkoušky. 

 stav:08/13 
obor: těsnící přísady
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REDUPHOB® K2 

Hydrofobace hmoty pro beton na bázi silanu s vysokým obsahem účinné látky 

 

Informace o výrobku 
 

Vlastnosti:  
-redukce nasákavosti vody až 95% 
-výborné výsledky při nízkém dávkování (zpravidla < 1% k váze) 
-spojuje se chemicky se substrátem 
-prodlužuje životnost substrátu, zabraňuje vnikání vody 

 

Použití:                                      
Nádoby po použití ihned uzavřít aby materiál nepřišel do styku a neznečistil se např. vápnem nebo 

cementem.REDUPHOB®K2 se dodává hotový k použití a neředí se rozpouštědly. V závislosti na 
konečném výsledku je možné dávkovat od 0,3 až 1,5%.Úplný voduodpuzující účinek je dosažen po 
úplném vyschnutí a reakci výrobků.Teplota při zpracování: 5°C - 35°C.Je třeba překontrolovat vodní 
součinitel a poměr cementu/písku a jemných podílů,aby nedošlo ke ztrátám pevnosti betonu. Potřebná 
doba míchání po přidání výrobku je závislá na míchačce a musí být dostatečně  změřena. Je třeba 
zabránit zbytečně dlouhé době míchání, neboť tím dochází k redukci účinku. 
 

Pokyny pro zpracování:                     

REDUPHOB®K2 se přidává jako poslední komponent do hotové směsi, aby nastupující hydrofobní 
účinek nerušil proces hydratace. Doporučujeme provést odpovídající odzkoušení ke zjištění  
optimálního dávkování. 
Před použitím se doporučuje zkouška vhodnosti podle DIN EN 206-1 a DIN 1045-2. 
 

Spotřeba:   
Doporučené dávkování  : 0,3-1,5M.-% podílu pojiva 

 

Technická data:                       
forma:   tekutá 
barva:   bílá 
měrná hmotnost: 0,95  ±  0,02 g/ml 
skladování:           skladovat v suchu.Při normálním skladování (uzavřeně,20°C) minimální 

trvanlivost 1 rok.Při skladování delším než 2 měsíce výrobek před použitím 
promíchat.Teplota skoladování nesmí překročit 35°C. 

obaly:   kontejner     1000 l 
                                     sud                210 l 
                                     kanystr            20 l 

 

Bezpečnostní předpisy:   
-Viz. EG-bezpečnostní list 

REDUPHOB®K2 vylučuje během procesu reakce nepatrné množství etanolu, proto by během této 
doby měla být dodržována přiměřená bezpečnostní opatření. Nepoužívat při přímém slunečním 
záření.Nepoužívat při výrobě prvků,které jsou vystaveny neustálému hydrostatickému tlaku.(např.pod 
vodou) 

Poradenství:  
Poskytuje naše aplikačně technické oddělení 

  
Tato informace má sloužit spotřebiteli jako návod při použití našich výrobků.Před použitím je třeba provést odpovídající 
zkoušky. 

 stav:10/16 
obor: těsnící přísady
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REDUPHOB® K4 

Hydrofobní těsnící přísada pro beton  podle EN 934-2:T9 na bázi silanu  

 

Informace o výrobku 
 

Vlastnosti:  
-redukce nasákavosti vody až 90% 
-výborné výsledky při nízkém dávkování(zpravidla <1% k váze) 
-spojuje se chemicky se substrátem 
-prodlužuje životnost substrátu, zabraňuje vnikání vody 

 

Použití:                                      
Pro betonové výrobky , prefabrikáty 

REDUPHOB® K4 je vodu odpuzující,rozpouštědla neobsahující alkyl-modifikovaná silikonová tekutina 

nízké viskozity.Výrobek se dobře rozděluje v betonové směsi.Při reakci betonu vyvolává REDUPHOB® 

K4 dlouho přetrvávající,vodu odpuzující vlastnost.Není třeba žádná další úprava při zvýšených 
teplotách k dosažení maximálního účinku. 

Výrobek neředit rozpouštědly.V závislosti na požadovaném konečném efektu je možné REDUPHOB® 

K4 dávkovat od 0,2 až 3,0%.Teplota při zpracování: 5°C - 35°C.Plného voduodpuzujícího účinku je 
dosaženo po úplném vyschnutí a reakci výrobků.Je třeba prověřit vodní součinitel a poměry 
cement/písek a jemných podílů  k zamezení ztrát na pevnosti betonu. 
 

Dávkování: 
Doporučené dávkování: 0,6-3,0 M.% z obsahu pojiva 
Je třeba provést zkoušky ke zjištění optimálního dávkování. 

REDUPHOB® K4 se přidává jako poslední komponent do hotové směsi proto, aby začínající 
hydrofobní účinek nerušil proces hydratace.Před použitím doporučujeme zkoušku vhodnosti dle  DIN 
1045-2 a DIN EN 206-1. Při použití pro betonové výrobky provést před zahájením výroby zkoušky 
podle DIN EN 1338,1339,1340. 
Nepoužívat při přímém slunečním záření.nepoužívat pro prvky vystavené neustálému hydrostatickému 
tlaku (např.pro použití pod vodou).Nádoby po použití ihned uzavřít aby materiál nepřišel do styku a 

neznečistil se např. vápnem nebo cementem.REDUPHOB®K4 se dodává hotový k použití . 
 

Technická data:                       
forma:   tekutá 
barva:   bílá 
měrná hmotnost: 0,97  ±  0,02 g/ml 
skladování:           při normálním skladování (uzavřený obal, 20°C)minimální trvanlivost 12 

měsíců.teplota skladování nesmí překročit 35°C.Skladovat v suchu.Při 
skladování delším než 2 měsíce je třeba výrobek před použitím rozmíchat. 

obaly:   kontejner     1000 l 
                                     sud                210 l 
                                     kanystr            20 l 

 

Bezpečnostní předpisy:   
-Viz. EG-bezpečnostní list 

REDUPHOB® K4 vylučuje během procesu reakce nepatrné množství etanolu, proto by během této 
doby měla být dodržována přiměřená bezpečnostní opatření. Chránit před horkem a otevřeným 
ohněm. 

Poradenství:  
Poskytuje naše aplikačně technické oddělení 

  
Tato informace má sloužit spotřebiteli jako návod při použití našich výrobků.Před použitím je třeba provést odpovídající 
zkoušky. 

Stav:10/16 
obor: těsnící přísady



 



 
Barvy do betonu,přísady,technologie

CZ
s.r.o.

Spořická 4751  43001 Chomutov  tel.,fax:+420474624077  mobil: 602431698  
 

REDUPHOB KONZENTRAT 

Hydrofobace hmoty pro beton na bázi silanu s vysokým obsahem účinné látky 

 

Informace o výrobku 
 

Vlastnosti:  
-redukce nasákavosti vody až 95% 
-výborné výsledky při nízkém dávkování (zpravidla < 1% k váze) 
-spojuje se chemicky se substrátem 
-prodlužuje životnost substrátu, zabraňuje vnikání vody 

 

Použití:                                      
Nádoby po použití ihned uzavřít aby materiál nepřišel do styku a neznečistil se např. vápnem nebo 

cementem.REDUPHOB KONZENTRAT se dodává hotový k použití a neředí se rozpouštědly. 
V závislosti na konečném výsledku je možné dávkovat od 0,3 až 1,5%.Úplný voduodpuzující účinek je 
dosažen po úplném vyschnutí a reakci výrobků.Teplota při zpracování: 5°C - 35°C.Je třeba 
překontrolovat vodní součinitel a poměr cementu/písku a jemných podílů,aby nedošlo ke ztrátám 
pevnosti betonu. Potřebná doba míchání po přidání výrobku je závislá na míchačce a musí být 
dostatečně  změřena. Je třeba zabránit zbytečně dlouhé době míchání, neboť tím dochází k redukci 
účinku. 
 

Pokyny pro zpracování:                     

REDUPHOB KONZENTRAT se přidává jako poslední komponent do hotové směsi, aby nastupující 
hydrofobní účinek nerušil proces hydratace. Doporučujeme provést odpovídající odzkoušení ke zjištění  
optimálního dávkování. 
Před použitím se doporučuje zkouška vhodnosti podle DIN EN 206-1 a DIN 1045-2. 
 

Spotřeba:   
Doporučené dávkování  : 0,3-1,5M.-% podílu pojiva 

 

Technická data:                       
forma:   tekutá 
barva:   bílá 
měrná hmotnost: 0,95  ±  0,02 g/ml 
skladování:           skladovat v suchu.Při normálním skladování (uzavřeně,20°C) minimální 

trvanlivost 1 rok.Při skladování delším než 2 měsíce výrobek před použitím 
promíchat.Teplota skoladování nesmí překročit 35°C. 

obaly:   kontejner     1000 l 
                                     sud                210 l 
                                     kanystr            20 l 

 

Bezpečnostní předpisy:   
-Viz. EG-bezpečnostní list 

REDUPHOB KONZENTRAT vylučuje během procesu reakce nepatrné množství etanolu, proto by 
během této doby měla být dodržována přiměřená bezpečnostní opatření. Nepoužívat při přímém 
slunečním záření.Nepoužívat při výrobě prvků,které jsou vystaveny neustálému hydrostatickému 
tlaku.(např.pod vodou) 

Poradenství:  
Poskytuje naše aplikačně technické oddělení 

  
Tato informace má sloužit spotřebiteli jako návod při použití našich výrobků.Před použitím je třeba provést odpovídající 
zkoušky. 

 stav:06/17 
obor: těsnící přísady



 



 
Barvy do betonu,přísady,technologie

CZ

s.r.o.

Spořická 4751  43001 Chomutov  tel.,fax:+420474624077  mobil: 602431698  
REDUPHOB® T100 

Hydrofobace hmoty pro beton a hydrofobní impregnace na bázi siloxanu 

s dobrým hloubkovým účinkem  

 

Informace o výrobku 
 

Vlastnosti:  
-redukce nasákavosti vody až 90% 
-spojuje se chemicky se substrátem 
-prodlužuje životnost substrátu, zabraňuje vnikání vody 
-možnost nanášení disperzních nátěrů 

Použití:                                      
Jako přísada pro betonové výrobky 
Jako impregnace pro minerální betony a omítkové plochy všech druhů a minerální barevné nátěry. 
Obal ihned po použití uzavřít tak, aby výrobek nepřišel do styku s vodou nebo nebyl znečištěn 
zásaditými materiály jako vápno nebo cement. Výrobek je hotový k použití a neředí se rozpouštědly. 
Úplný účinek odpuzování vody je dosažen po kompletním vyschnutí výrobků a jejich reakci. V závislosti 

na konečných požadavcích na výrobek je možné REDUPHOB® T100 použít v množství od 0,1-
1%.Teplota při zpracování: 5°C - 25°C.Podklad musí být suchý , nosný a nesmí obsahovat oddělitelné 
částice. 
Stáří betonu: minimálně 4 týdny. Nepoužívat do vnitřních prostorů. 
 

Dávkování: 
Doporučené dávkování: 0,3-1,0 M.% z obsahu pojiva 
Je třeba zkontrolovat vodní součinitel a poměr zrnitosti cementu/písku a moučky k zabránění ztrát 
pevnosti betonu. 

Ca. 0,2 kg/m
2
 /1 pracovní postup při normálně savém podkladu. 1-2x REDUPHOB® T100,mokré do 

mokrého. Předem provést zkoušky! 

REDUPHOB® T100 se přidává jako poslední komponent do hotové směsi proto, aby začínající 
hydrofobní účinek nerušil proces hydratace. Doporučujeme zkoušku k určení optimálního dávkování. 
Před použitím provést zkoušku vhodnosti dle  DIN 1045-2 a DIN EN 206-1.  
 

Technická data:                       
forma:   tekutá 
barva:   slámová, čirá 
měrná hmotnost: 0,88  ±  0,02 g/ml 
skladování:           při normálním skladování (uzavřený obal, 20°C)minimální trvanlivost 18 

měsíců. Teplota skladování nesmí překročit 35°C.Skladovat v suchu. Chránit 
před horkem a otevřeným ohněm. 

obaly: kontejner     1000 l 
                                     sud                210 l 
                                     kanystr            20 l 

 

Bezpečnostní předpisy:   
-Viz. EG-bezpečnostní list 
REDUPHOB T100 vylučuje během procesu reakce nepatrná množství etanolu, proto by během této 
doby měla být přijata odpovídající bezpečnostní opatření. Nepoužívat za přímého slunečního záření. 
Nepoužívat pro výrobu prvků, které budou vystaveny neustálému hydrostatickému tlaku(např. použití 
pod vodou). 
 

Poradenství:  
Poskytuje naše aplikačně technické oddělení
Tato informace má sloužit spotřebiteli jako návod při použití našich výrobků. Před použitím je třeba provést odpovídající 
zkoušky. 

Stav:06/12 
obor: těsnící přísady a povrchové ochran
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FISA TEHNICA DE PRODUS 
Sika® Paver AE 400 
 

Reducator de eflorescente cu efect hidrofobizant pentru prefabricatele mici 

 

DESCRIERE PRODUS Sika® Paver AE 400 este un aditiv de beton folosit la producția prefabricatelor mici, 

realizate dintr-un amestec semiuscat, special destinat pentru reducerea 

eflorescenţelor şi hidrofobizarea elementelor.  

DOMENII DE UTILIZARE 

Sika® Paver AE 400 se preteaza in special pentru: 

� Prefabricate de beton care trebuie protejate de precipitații, apa pluviala, 
umiditate ascendenta sau apa freatica 

� Elemente de beton dispuse pe pământ 

� Pavele colorate 

� Elemente ornamentale, pentru grădinărit si arhitectura urbana (borduri, 
garduri, etc.) 

 

CARACTERISTICI / AVANTAJE 

Folosind Sika® Paver AE 400 la prepararea betoanelor semiuscate se obțin 

următoarele efecte: 

� O hidrofobizare mai buna 

� Dispersie si distribuție eficientă a cimentului, aditivilor si pigmenților  

� Lucrabilitate si compactare crescute 

Elementele obţinute, ca urmare a folosirii aditivului Sika® Paver AE 400 vor avea 

următoarele proprietăţi: 

� Textura mai densa, suprafață mai fina si mai uniformă (finisare 
superficiala îmbunătățită) 

� Sucţiune capilară redusă 

� Culori intensive si uniform repartizate 

� Rezistente ridicate la gelivitate si la acțiunea sărurilor anti-îngheț 

� Grad redus al eflorescentelor 

� Durabilitate crescuta 

 

 

 

APROBARI / STANDARDE 

 

Sika® Paver AE 400 conține numai ingrediente conform SR EN 934-1:2008, Anexa 
A1. 

Sika® Paver AE 400 corespunde SR EN 934-2, Tabelul: 9 (Impermeabilizanţi) 

Aplicabil in toate tarile membre UE. 
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DATELE PRODUSULUI  

FORMA / CULOARE Lichid / Alb 

SUBSTANTA DE BAZA Legături silicio-organice 

DENSITATE (20 °C)  0,98 ± 0,02 g/cm³ 

VALOARE PH ca. 7 

CONTINUT DE CLORURI <0,1 % 

CONTINUT DE ALCALII   

(Echiv. Na2O) 
<0,5 % 

CONDITII DE DEPOZITARE SI 

VALABILITATE 

A se proteja de îngheţ, de expunere solară directa şi de contaminări. 

Pentru livrările la vrac se vor folosi numai recipienţi de stocare curaţi. Produsul se 
va omogeniza înainte de utilizare. Valabilitate de minim 1 an în recipienţii originali, 
nedesfăcuţi. 

MOD DE UTILIZARE  

DOZAJ RECOMANDAT 0,2 – 0,8 % din masa cimentului. 

MOD DE DOZARE Recomandăm dozarea aditivului Sika® Paver AE 400 odată cu apa de amestec, sau 

spre finalul malaxării. 

Timpul de malaxare va fi ajustat în funcţie de tipul şi puterea malaxorului, astfel 

încât la finalul malaxării amestecul să fie omogen.  

Înainte de folosire trebuie făcute teste in conformitate cu SR EN 206-1/ CP 012. 

COMPATIBILITATE Aditivul Sika® Paver AE 400 este compatibil cu toate materialele cimentoase ce 
indeplinesc cerintele EN 197-1. 

 

MOD DE AMBALARE Sika® Paver AE 400 este livrat la: 

Container:         900 kg net 

 

VALORI DECLARATE Toate datele tehnice declarate in aceasta Fisa Tehnica de Produs se bazează pe teste 

de laborator. In practica valorile măsurate pot varia datorita unor circumstanțe 

independente de sfera noastră de influenta. 

  

PROTECTIA MUNCII Pentru informaţii şi sfaturi referitoare la siguranţa utilizării şi depozitării, utilizatorii 

pot consulta cea mai recenta fişă tehnică de securitate a materialului, care conţine 

date fizice, ecologice, toxice şi de securitate. 

 

PREVEDERI LEGALE Informaţiile şi în mod particular recomandările referitoare la aplicarea şi utilizarea 
finală a produselor Sika

®
, sunt date cu bună credinţă, pe baza cunoştinţelor actuale 

ale Sika şi a experienţei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele 
sunt adecvat depozitate, manipulate şi aplicate in condiţiile considerate normale în 
fişa tehnică a produsului respectiv şi în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, 
diferenţele dintre materiale, straturi suport şi condiţii efective de lucru pe şantier 
sunt astfel, încât nu se poate da nicio garanţie cu privire la vandabilitatea sau 
funcţionalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informaţii, alte 
recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligaţie din partea Sika Romania 
SRL. Drepturile de proprietate ale terţilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt 
acceptate conform condiţiilor generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii 
trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a 
cărei copie se livrează la cerere. 
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