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ABSTRAKT  
 

Bakalářská práce se věnuje studiu vlastností polymery modifikované cementové 

lepicí hmoty při smykovém namáhání. V teoretické části této práce je popsán vliv 

nasákavosti obkladu a obsahu polymerního prášku na tahovou přídržnost a smykovou 

pevnost. Poté byla provedena rešerše známých metod pro stanovení smykových pevností 

lepidel a malt. V posledním kroku teoretické části je tato bakalářská práce zaměřena 

na nejčastější stavební vady a poruchy, které při lepení a jejich následném užívání 

po zabudování do konstrukce obkladových prvků a dlaždic nastávají. Praktická část 

bakalářské práce se věnuje návrhu a odzkoušení alternativní metody stanovení smykové 

pevnosti slepu, se snahou při návrhu dosáhnout co nejjednodušší a nejekonomičtější 

varianty při zkoušení (snadná příprava vzorku, nízké nároky na přístrojové vybavení) 

s možností nahrazení známé metody DIN 18156-3 na zkoušení smykové pevnosti 

cementových lepidel. 

  
KLÍČOVÁ SLOVA 
  

Polymery modifikované cementové hmoty, smyková pevnost, redispergovatelný 
polymerní prášek 

  



 

ABSTRACT 
 

This bachelor thesis deals with the study of the properties of the polymer modified 

cementitious tile adhesives during shear stress. In the theoretical part of this thesis 

is described the influence of absorption of the tile and the content of polymer powder on 

tensile adhesion and shear strength. After that, the review of known methods for 

determining the shear strength of adhesives and mortars was done. In the last step of the 

theoretical part, this bachelor thesis is focused on the most common building defects and 

failures that occur during the tiling and their subsequent use in the construction of wall 

cladding elements and ceramic floor tiles. The practical part of the bachelor thesis is 

focused on the design and testing of an alternative method for the determination of shear 

strength of bonding, with the effort to achieve the simplest and the most economical option 

for testing (easy sample preparation, low demands on instrumentation) with the possibility 

of replacing the known method DIN 18156-3 for testing shear strength of cementitious tile 

adhesives. 
 
KEYWORDS 
 

Polymer modified cementitious tile adhesives, shear stress, redispersible polymer 
powder 
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1  ÚVOD 

V dnešní době vyžadují téměř všechna lepidla nebo maltové směsi modifikaci polymerem, 

aby se vyhovělo současným technickým požadavkům na zpracovatelnost, tahovou 

přídržnost a trvanlivost. Polymerní lepidla jsou nejpoužívanější u vysoce kvalitních dlaždic 

s velmi nízkou nasákavostí (<0,1 %) obkladů větších formátů, které vyžadují lepidla s jistou 

a trvanlivou fixaci těchto materiálů. 

Vápenocementové malty se skládají z jednoduchého složení cementu a písku. Takto 

připravená hmota se musí aplikovat metodou tlustovrstvého lepení. Modifikace takového 

lepidla s étery celulózy má kladný vliv na zpracovatelnost a retenci vody, takže se mohou 

aplikovat technikou tenkovrstvého lepení, což poskytuje obkladači obrovskou výhodu. 

Cementová lepidla jsou velmi tvrdé a křehké materiály, ale mnoho aplikací vyžaduje, aby 

byla flexibilní a deformovatelné. V těchto případech se modifikace cementových lepidel 

s polymery stává nutností. V prodávané suché maltové směsi jsou skvělými partnery dva 

pojivové systémy. První je minerální pojivo cement a druhý je polymerní pojivo. Jejich 

smíchání s vodou a následné vytvrdnutí má za následek vynikající synergické vlastnosti 

a charakteristiky, kterých nelze dosáhnout žádným ze samotných pojiv. 

Flexibilní cementová lepidla nabízejí velmi dobrou přilnavost a přídržnost pro všechny typy 

podkladů s vysokým stupněm deformační schopnosti. Taková lepidla na dlaždice a obklady 

se proto mohou používat univerzálně. Nabízejí vysokou bezpečnost aplikací i funkcí 

a dlouhodobou životnost, trvanlivost a spolehlivost pro všechny obklady, dlažby a podklady. 
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2 CÍL PRÁCE 

Bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu obsahu polymerního prášku na smykové 

pevnosti polymercementových lepidel. Cíle této bakalářské práce lze shrnout 

do následujících bodů: 

• Za použití tuzemské a zahraniční literatury provést rešerši zaměřující 

se na polymercementová lepidla obecně s důrazem na jejich složky. 

• Popsat vliv povrchu obkladu a obsahu polymerního prášku na tahovou 

přídržnost a smykovou pevnost lepeného spoje, dále popsat metody pro 

stanovení smykové pevnosti u lepidel. 

• V závěru teoretické části definovat nejčastější vady a poruchy, které při lepení 

obkladových prvků a dlaždic nastávají. 

• V praktické části bakalářské práce navrhnout alternativní metodu umožňující 

sledování chování lepidel namáhaných na smyk, a to se snahou navrhnout ji co 

nejjednodušeji s možností nahrazení metody DIN 18156-3 na zkoušení 

smykové pevnosti cementových lepidel. 

• Navrženou metodiku experimentálně ověřit, porovnat s DIN metodou 18156-3 

a hodnotou tahové přídržnosti stanovené na třech lepidlech s různým obsahem 

polymerního prášku, a to u nasákavého a nenasákavého obkladového prvku. 

Zvolené druhy lepidel jsou následující: první, nejjednodušší, cementové lepidlo, 

které má velmi nízký obsah polymerního prášku, poté druhé lepidlo s běžným 

obsahem polymerního prášku a třetí poslední lepidlo s extrémně vysokým 

obsahem polymerního prášku. 
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3  TEORETICKÁ ČÁST 

3.1  Lepicí hmoty 
Na lepení obkladových prvků jsou používány dva typy lepicích hmot, mezi které patří 

maltoviny a lepidla. Jak maltoviny, tak i lepidla korespondují s řadou norem ČSN 

EN, vypracovanou technickou komisí CEN/TC 67 Keramické obkladové prvky. 

Směs hydraulických pojiv, kameniva a jiných organických přísad smísených s vodou 

nebo kapalnou složkou bezprostředně před použitím se v normě ČSN EN 12004-1 uvádí 

jako cementová lepidla (C). 

Lepidla obsahují polymerní lepící hmoty, buď samotné nebo s plnivy. Rozdělují 

se na lepidla disperzní (D), která jsou složené z organických pojiv ve formě vodní polymerní 

disperze a minerálních přísad. Dále na lepidla z reaktivní pryskyřice (R), která jsou složená 

z polymerních pryskyřic, minerálních a organických přísad. [1] 

Třídy lepidel jsou označeny následujícími zkratkami dle ČSN EN 12004-1 

1 standardní lepidlo 

2 zlepšené lepidlo (splňuje požadavky na doplňkové vlastnosti) 

F rychle tvrdnoucí lepidlo 

T lepidlo se sníženým skluzem 

E lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí 

Jako další se používá označení příčné deformace. Cementová lepidla se podle naměřené 

hodnoty příčné deformace zařazují do dvou tříd následovně: 

S1 deformovatelné (flexibilní) lepidlo  

S2 vysoce deformovatelné (vysoce flexibilní) lepidlo  

Hlavní užití lepicích hmot je pro keramické obkladové prvky (KOP), které 

se používají pro obklady stěn (obkladačky) a dlažby (dlaždice). Jejich spolupůsobení 

ovlivňuje především vlhkostní a teplotní roztažnost jednotlivých hmot, deformace materiálu 

vlivem vnějšího zatížení (flexibilita hmoty). 

Účel použití je trvalé přilepení obkladu k podkladu. Tuto stabilitu ovlivňuje stav 

podkladu, charakter rubové plochy obkladového prvku, typ lepicí hmoty a vnější podmínky 

(teplotní rozdíly, vlhkostní změny, působení mrznoucí vody), které mají důležitý vliv 

na kvalitu kotvení keramických obkladových prvků k podkladu. [2] 
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Tab. 1: Požadavky na cementová lepidla dle normy ČSN EN 12004-1 [1] 

 

1a
Charakteristika Požadavek Metoda zkoušení

Počáteční tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm2

Tahová přídržnost po ponoření do vody ≥ 0,5 N/mm2

Tahová přídržnost po tepelném stárnutí ≥ 0,5 N/mm2

Tahová přídržnost po cyklech zmrazení – 
rozmrazení 

≥ 0,5 N/mm2

Otevřená doba: tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm2 ne méně než po 20 min 
8.1 z EN 12004-2 

2017 

1b
Charakteristika Požadavek Metoda zkoušení

Prvotní tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm2 nejvýše po 6 h
8.3 z EN 12004-2 

2017 

Otevřená doba: tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm2 ne méně než po 10 min
8.1 z EN 12004-2 

2017 
8.3 z EN 12004-2 

2017 

1c

Charakteristika Požadavek Metoda zkoušení

Skluz (T)  ≤ 0,5 mm 
8.2 z EN 12004-2 

2017 
Prodloužená otevřená doba (E):  tahová 
přídržnost  

≥ 0,5 N/mm2 ne méně než po 30 min 
8.1 z EN 12004-2 

2017 
Deformovatelné lepidlo (S1)  ≥ 2,5 mm a < 5 mm 
Vysoce deformovatelné lepidlo (S2):  příčná 
deformace

≥ 5 mm

1d

Charakteristika Požadavek Metoda zkoušení

Vysoká počáteční tahová přídržnost  ≥ 1 N/mm2 

Vysoká tahová přídržnost po ponoření do 
vody 

≥ 1 N/mm2 

Vysoká tahová přídržnost po tepelném 
stárnutí 

≥ 1 N/mm2 

Vysoká tahová přídržnost po cyklech  zmrazení 
– rozmrazení ≥ 1 N/mm2 

1e

Charakteristika Požadavek Metoda zkoušení

Prvotní tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm2 nejvýše po 6 h
8.3 z EN 12004-2 

2017 

Otevřená doba: tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm2 ne méně než po 10 min
8.1 z EN 12004-2 

2017 
8.3 z EN 12004-2 

2017 

RYCHLE TVRDNOUCÍ LEPIDLA (C2F)

Všechny ostatní požadavky jako v tabulce 1d

8.3 z EN 12004-2 
2017

ZVLÁŠTNÍ CHARAKTERISTIKY

VOLITELNÉ CHARAKTERISTIKY

8.6 z EN 12004-2 
2017

DOPLŃKOVÉ CHARAKTERISTIKY (C2)

STANDARTNĚ TVRDNOUCÍ LEPIDLA (C1)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY CEMENTOVÝCH LEPIDEL ( C )

RYCHLE TVRDNOUCÍ LEPIDLA (C1F)

Všechny ostatní požadavky jako v tabulce 1a

8.3 z EN 12004-2 
2017 
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Z tabulky č. 1 lze vyčíst, že cementová lepidla se dělí na skupinu lepidel 

standardních, která se označují C1 a dosahují přídržnosti po všech uvedených uloženích 

min. 0,5 MPa. Poté se dělí na lepidla se zvláštními charakteristikami, která se označují 

C2 a dosahují po všech uvedených uložení přídržnosti min. 1,0 MPa. Z obou skupin se 

lepidla mohou deklarovat jako rychle tvrdnoucí F, pokud dosahují po 6 hodinách 

od nalepení prvotní tahovou přídržnost min 0,5 MPa. Tato lepidla mohou mít další 

doplňkové charakteristiky, které deklarují jejich zvláštní vlastnosti jako například 

prodloužená otevřená doba zavadnutí E, snížený skluz T a případně jejich 

deformovatelnost (flexibilita) S1, S2.  

3.2 Zkušební metody dle ČSN EN 12004-2  
3.2.1 Stanovení otevřené doby  

Pomocí zednické lžíce se nanese na betonovou desku tenká vrstva lepidla, aby 

zaplnila všechny póry, potom se nanese silnější vrstva lepidla a stáhne pomocí ozubené 

stěrky, která má rozměry zubů 6 ´ 6 mm a vzdálenosti jejich středů 12 mm. Stěrka 

se při stahování lepidla musí udržovat v úhlu 60° k podkladu a v pravém úhlu k jedné straně 

betonové desky, lepidlo se rozhrne rovnoběžně s touto stranou betonové desky. 

Poté se na lepidlo po 5 minutách, 10 minutách, 20 minutách a 30 minutách položí 

deset obkladových keramických prvků o rozměrech 50 ´ 50 mm s nasákavostí 

15 ± 3 % ve vzdálenosti 50 mm od sebe. V případě lepidel se musí položit keramický prvek 

přes čtyři žebra, poté se zatíží na 30 sekund silou 20 ± 0,05 N pomocí závaží, viz obrázek 

č. 1. Po 27 dnech uložení ve standardním prostředí (teplota 23 ± 2 °C, relativní vlhkost 

50 ± 5 % a proudění vzduchu nižší než 0,2 m/s) se lepidlem o vysoké pevnosti přilepí 

k obkladovým keramickým prvkům odtahové desky. 

Po 24 hodinách uložení ve standardním prostředí se stanovuje přídržnost maltoviny 

nebo lepidla tahovou zkouškou při působení konstantně narůstajícího zatížení 250±50 N/s. 

Stanovení otevřené doby v minutách je nejdelší časový interval, kdy lepidlo nebo maltovina 

musí splňovat požadavek na přídržnost, hodnocenou tahovou zkoušku, která je definovaná 

v ČSN EN 12004-2, viz obrázek č. 3. [3] 
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Obr. 1: Stanovení otevřené doby znázorněno na obrázcích A) a B). Na obrázku C) je doplňková metoda 
používaná v praxi, která ale nekoresponduje s normou. 

3.2.2 Stanovení tahové přídržnosti cementových lepidel  
Stanovení tahové přídržnosti se provádí dle normy ČSN EN 12004-2, viz obrázek 

č. 2, kde se postupuje stejně jako při zkoušce stanovení otevřené doby, takže na betonovou 

desku se nanese tenká vrstva lepidla, poté se na ni nanese silnější vrstva, která se rozhrne 

ozubenou stěrkou se zuby o rozměrech 6 ´ 6 mm a vzdálenosti středů 12 mm. Stěrka se 

při stahování lepidla musí udržovat v úhlu 60 ° k podkladu a v pravém úhlu k jedné straně 

betonové desky, lepidlo se rozhrne rovnoběžně s touto stranou betonové desky. 

Poté se na lepidlo po 5 minutách položí deset obkladových keramických prvků 

o rozměrech 50 ´ 50 mm s nasákavostí 0,5 % neglazovaných ve vzdálenosti 50 mm 

od sebe. V případě lepidel se musí položit keramický prvek přes čtyři žebra, poté se zatíží 

na 30 sekund silou 20 ± 0,05 N pomocí závaží. [3] 
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Obr. 2: Schéma kondicionování cementových lepidel [4]. 

Počáteční přídržnost ve standardním prostředí 

Po 27 dnech uložení ve standardním prostředí (teplota 23 ± 2 °C, relativní vlhkost 

50 ± 5 % a proudění vzduchu nižší než 0,2 m/s) se lepidlem o vysoké pevnosti přilepí 

k obkladovým keramickým prvkům odtrhové desky. Po 24 hodinách uložení 

ve standardním prostředí se stanovuje přídržnost maltoviny nebo lepidla tahovou zkouškou 

při působení konstantně narůstajícího zatížení 250 ± 50 N/s. 

Přídržnost po ponoření do vody 

Zkušební tělesa se uloží do standardního prostředí po dobu 7 dní, poté se ponoří 

do vody při standardní teplotě. Po 20 dnech se zkušební tělesa vytáhnou z vody a osuší. 

Dále k obkladovým prvkům přilepíme epoxidovým lepidlem odtrhové desky a po 7 hodinách 

se zkušební tělesa ponoří zpět do vody. Další den se z vody vytáhnou a ihned se stanoví 

přídržnost lepidla pomocí tahové zkoušky. 

Přídržnost po tepelném stárnutí 

Zkušební tělesa jsou uložena ve standardním prostředí po dobu 14 dní, následně 

se uloží na 14 dní do sušárny s cirkulací vzduchu o teplotě nad 70 °C. Poté se tělesa vyjmou 

ze sušárny a epoxidovým lepidlem se přilepí odtrhové desky. Po 24 hodinách 

ve standardním prostředí se stanoví přídržnost pomocí tahové zkoušky. 

Přídržnost po cyklech zmrazení – rozmrazení 

Zkušební tělesa jsou uložena ve standardním prostředí po dobu 7 dní, poté se uloží 

na 21 dní do vody, kde se provede 25 cyklů zmrazení a rozmrazení a při posledním cyklu 

se tělesa vyjmou z vody, následně osuší a pomocí epoxidového lepidla se přilepí odtrhové 

desky. Po 24 hodinách ve standardním prostředí se stanoví přídržnost pomocí tahové 

zkoušky. 
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K výpočtu hodnoty tahové přídržnosti se používá vzorec: 

𝑨𝒔 =
𝑳
𝑨
														&𝑵/𝒎𝒎𝟐+ 

Kde L je tahová síla [N], A je lepená plocha 2500 mm2. 

Tahová přídržnost se určí jako průměrná hodnota ze všech, ale vylučují 

se hodnoty, které jsou mimo rozsah ± 20 %. Výsledek se poté zaokrouhluje s přesností 

0,1 N/mm2.[3] 

 

 

Obr. 3: Zkouška tahové přídržnosti 

3.2.2.1  Typy porušení odtrhových zkoušek  
Po zkoušce tahové přídržnosti se musí vyhodnotit porušení. Rozlišujeme porušení 

přídržnosti, které se označuje AF-S nebo AF-T. Porušení, které je na rozhraní mezi lepidlem 

a podkladem se označí jako AF-S a porušení, které se vznikne mezi obkladovým prvkem 

a lepidlem, tak se označí jako AF-T, jak je znázorněno na obrázcích č. 4 a č. 5. 
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Obr. 4: Porušení přídržnosti malty s podkladem 
AF-S [3] 

 

Obr. 5: Porušení přídržnosti malty s obkladovým 
prvkem AF-T [3] 

 

 

Dojde-li k porušení soudržnosti lepidla, tak se porušení objeví uvnitř vrstvy malty 

nebo lepidla a označí se jako CF-A, viz obrázek č. 6. 

 

Obr. 6: Porušení soudržnosti v maltě CF-A [3] 

 

Dojde-li k porušení soudržnosti v obkladovém prvku nebo v podkladu, tak porušení, které 

vznikne v podkladu se označuje jako CF-S a porušení, které vznikne uvnitř obkladového 

prvku se označí jako CF-T, k takovému porušení dochází, když je přídržnost vetší než 

výsledek zkoušky, viz obrázky č. 7 a č. 8. 
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Obr. 7: Porušení soudržnosti v obkladovém prvku 
CF-T [3] 

 

Obr. 8 Porušení soudržnosti v podkladu CF-S [3] 

 

U některých případu lze vidět i porušení vrstvy lepidla mezi obkladovým prvkem a odtrhovou 

deskou, takové porušení se označuje jako BT, které je znázorněno na obrázku č. 9. 

 

Obr. 9: Porušení přídržnosti obkladového prvku s odtrhovou deskou BT [3] 

3.2.3 Stanovení příčné deformace cementových lepidel  
Tato zkouška se používá k vyhodnocení deformovatelnosti neboli flexibility lepidla. 

Flexibilita znamená schopnost deformovat se napětím mezi podkladem a obkladovým 

prvkem bez poškození instalovaného povrchu. 

Ke stanovené příčné deformace dle normy ČSN EN 12004-2 se nejdříve musí 

čerstvá hmota vpravit do šablon. Používají se dva typy šablon, typ A a typ B. Šablona typu 

A má hladký, tuhý, nesavý pravoúhlý rám o vnitřních rozměrech (280 ± 1 mm) × (45 ± 1 mm) 

s tloušťkou 5 ± 0,1 mm a je vyrobená z kovu nebo polytetrafluorethylenu. Šablona typu B 

je hladká, pevná a nesavá forma, která umožní připravit vzorek o rozměrech (300 ± 1 mm) 

× (45 ± 1 mm) s tloušťkou 3 ± 0,1 mm. Šablona typu A se nejdříve přidrží na polyethylenové 

fólii (aby povrch, kde se nanáší lepidlo byl bez záhybů a vrásek) a následně se do šablony 

nanese zednickou lžící lepidlo a rozetře tak, aby se zaplnil vnitřní prostor šablony. Poté 

se forma se šablonou upevní na střásací stolek a zhutní se pomocí 70 úderů. 
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Nejdříve se forma opatrně zvedne a následně se vertikálně sejme šablona. Na šablonu typu 

B se nanese jemná vrstva separačního oleje a umístí se soustředně na předem připravené 

zkušební těleso. Šablona se posléze zatíží závažím, které působí o síle 100 ± 0,1 N 

na plochu průřezu o rozměrech 290 × 45 mm. Tento tlak umožní materiálu se roztáhnout 

a zaplnit prostor šablony v požadované tloušťce. Přebytečný materiál po stranách šablony 

se odstraní a po jedné hodině se závaží odebere. Šablona B se po 48 hodinách sejme. 

Zkušební tělesa se poté ihned vloží do nádoby, která je vzduchotěsná a kondicionují 

se 12 dnů při teplotě 23 ± 2 °C. Po 12 dnech kondicionování se tělesa vytáhnou a nechají 

se dalších 14 dní na vzduchu za standardních podmínek. Poté se odstraní polyethylenová 

fólie a změří se tloušťka těles ve třech místech a vypočítá se průměrná hodnota. Tělesa, 

která nesplňují požadavky tloušťky o rozměru 3 ± 0,1 mm se vyřadí z vyrobené sady. 

Vzniklé otřepy podél delších hran se odstraní a zahladí, takto připravené těleso se poté 

může vložit do zkušebního přístroje, viz obrázek č. 10. 

Deformace zkušebního tělesa probíhá pomocí zkušebního přístroje za působení příčného 

zatížení rychlostí 2 mm za minutu až do porušení tělesa. Následně se do přístroje 

zaznamenají deformace v mm, poté se vypočítá jejich průměrná hodnota a vzorky, které 

mají příčnou deformaci mimo rozmezí ± 20 % z průměrné hodnoty, se odstraní. Příčná 

deformace se udává s přesností na 0,1 mm. [3] 

 

Obr. 10: Přístroj pro stanovení příčné deformace s vyrobeným zkušebním tělesem  
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3.2.4 Betonová deska pro zkoušení  
Betonová deska, která se používá jako podklad pro zkoušky lepidel v normě ČSN 

EN 12004 musí být vyrobena dle přesně popsaných postupů. Musí mít tloušťku nejméně 

35 mm, obsah vlhkosti nižší než 3 % hmotnostní. Pokud tyto podmínky nejsou dodrženy, 

tak se dramaticky snižuje opakovatelnost experimentu (pokaždé vyjde jiná hodnota). 

Desky musí být kondicionovány 24 hodin při standardních podmínkách a posléze 

ponořeny na 6 dní do vody o teplotě 20 ± 2 °C. Před zkoušením se musí nechat desky 

minimálně 3 měsíce odležet v suchém a větraném prostředí oddělené ve svislé poloze 

a po odležení se kondicionují 24 hodin při standardních podmínkách. [3] 

Nasákavost povrchu 

Tato veličina se musí stanovit následujícím postupem. Nejdříve se přilepí 

k betonové desce skleněná Carsten – Rohrchenova baňka s trubicí se stupnicí vhodným 

tmelem. Po zatvrdnutí tmele se odměrná trubice naplní vodou až po horní značku a po dobu 

4 hodin se každých 60 minut musí zaznamenat hladina vody. Poté vyneseme 

křivku závislosti nasákavosti na čase. Takto se provedou minimálně tři stanovení 

na betonových deskách z každé výrobní série. Nasákavost povrchu betonové desky po 4 h 

v intervalu od 0,5 cm3 do 1,5 cm3. [3] 

Tahová přídržnost 

Zkouší se přilepením pěti odtrhových desek o rozměrech 50 ± 1 mm × 50 ± 1 mm 

a tloušťce nejméně 10 mm, které mají vhodnou úchytku k uchycení do tahového 

zkušebního přítroje. Odtrhové desky se lepí k betonové desce epoxidovou pryskyřicí. 

Zkoušíme stanovení přídržnosti v tahu za použití síly, která se postupně navyšuje 

konstantní rychlostí 250 ± 50 N/s. Tahová přídržnost musí být minimálně 1,5 N/mm2[3]. 

3.3 Cementová lepidla modifikovaná polymery 
Tento druh materiálu je výsledkem výzkumu posledních 70 let, kdy se po velkém 

úspěchu speciálních ztekucovacích přísad, používaných v 60. letech 20 století 

do betonových směsí, začaly testovat další speciální chemické přísady, které modifikují 

vlastnosti cementem pojených hmot. J. M. Geist zveřejnil v roce 1953 studii, která 

se zaměřila na polymerem modifikované malty, které se modifikovaly polyvinylacetátem 

a přinesl mnoho cenných návrhů pro další výzkum a vývoj. Na konci šedesátých let pan W. 

O. Nutt vyvinul systém, který se modifikoval polyesterovou pryskyřicí s ochrannou známkou 

Estercrete a tento systém se dodnes využívá. V roce 1973 byl patentovaný systém 

na epoxidovou pryskyřici. [5] 
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Jedná se o nejrozšířenější lepidlo, které je na bázi cementu doplněné o speciální 

přísady, resp. polymerní přísady, zlepšující lepivost, přídržnost k podkladu, ovlivnit retenci 

vody a nastavují jeho tixotropní vlastnosti. Polymerní přísady dokážou snížit dynamický 

modul pružnosti, a to se projeví navýšením flexibility hmoty. Výroba lepidla upraveného 

polymerní přísadou probíhá smícháním polymeru v práškové, tekuté anebo dispergované 

podobě s cementovou směsí. Reakce v polymerním lepidle spočívá v koalescenci částic 

anebo polymeraci monomerů. [6] 

Dnes jsou zatříděny a klasifikovány podle normy ČSN EN 12004-1 viz část kapitola 

3.1.  

Tyto moderní lepicí hmoty obsahují zejména složky uvedené v tabulce č. 2. 

Tab. 2 Informativní složení cementových lepidel tříd C1 a zlepšených cementových lepidel C2 [7] 

 

3.3.1 Pojiva 
Hlavním úkolem pojiva je vytvořit pevné vazby podkladu s dlaždicí (přilnavost) 

a spojit plniva dohromady (soudržnost). Cementy jako práškové hydraulické pojivo 

si zachovávají pevnost díky chemické reakci se záměsovou vodou, kdy vytvoří kaši, která 

tuhne a následně tvrdne. Tato reakce je také známa jako hydratace cementu. Zvýšení 

pevnosti v tlaku závisí na kvalitě cementu, jeho velikosti zrna, poměru vody k cementu, 

složení malty a klimatické podmínky (teplota, relativní vlhkost) a uplynulý čas. 

V současné době existují pro lepidla na obklady převážně tři typy cementů 

Portlandský cement (PC), Portlandský pucolánový cement (PPC) a cement s vysokým 

Složka C2

Portlandský cement 35-45 %

Kamenivo (písek do 0,3, 0,6, 1,2mm) dopl. do 100 %

Éter celulózy (MC: methyl-hydroxyethyl)

Akcelerátor tvrdnutí cementu 0-0,5 % 0,35-0,8 %

Redispergovatelný polymer (Vac/E kopol.) 2-6 %

Hlinitanový cement (do lepidel F)

Protisjížd. přísady (aktiv. jíly, vlákna, škroby)

1-3 %

C1

dopl. do 100 %

25-35 %

0,3-0,6 %

0-3 %

1-3 %
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obsahem oxidu hlinitého (CAC). Definice těchto pojiv je uvedena v normě ČSN EN 197-1 

Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití. [8] 

PC může teoreticky při své plné hydrataci vázat 40 % (hmotnostních) vody 

a je volitelným pojivem pro standardní lepidla na dlaždice. Voda je součástí skeletu CSH 

gelu a zároveň CSH gely mají póry, kde uchovávají další vodu (vázaná chemisorbcí). Doba 

tuhnutí je poměrně dlouhá, alkalita je trvalá a obsah volného hydroxidu vápenatého 

je vysoký. Proto lepidla na bázi PC nelze použít na přírodní kámen, protože volná voda by 

mohla transportovat difuzí rozpustné nečistoty do pórů přírodního kamene a může dojít 

k nenapravitelnému zabarvení. 

Portlandský pucolánový cement je kombinací PC (65–94 %) s pucolány (6–35 %). 

Pucolány jsou bud‘ v přírodní nebo průmyslové formě jako látky křemičité, hlinito-křemičité 

nebo jako směsi těchto dvou látek. I když křemičitý úlet a popílek mají stejné pucolánové 

vlastnosti, tak jsou uváděny zvlášť. Pucolány po smíchání s vodou samy o sobě 

netvrdnou, ale jsou-li jemně semlety, tak reagují v přítomnosti vody za normální teploty 

s rozpuštěným hydroxidem vápenatým za tvorby sloučenin vápenatých silikátů, aluminátů, 

které jsou nositeli postupně narůstající pevnosti. Výhodou PPC je obsah ve vodě 

rozpustného volného oxidu křemičitého, který neutralizuje vznikající hydroxid vápenatý 

během hydratace portlandského cementu. PPC je součástí pro suché malty používané pro 

obkládání přírodního kamene, protože je zde sníženo riziko výkvětů a obsah alkality 

je poměrně nízký. Mají delší dobu tuhnutí, a proto tyto malty nelze použít na přírodní kámen, 

který je citlivý na deformaci, například břidlice. 

Hlinitanový cement (CAC) v kombinaci s PC nejen urychluje dobu tuhnutí a tvrdnutí 

lepidla, ale také zlepšuje smršťovací vlastnosti malty. Většina těchto vlastností vyplývá 

z kontroly tvorby ettringitu. Již po pár hodinách mohou být obklady namáhány zatížením. 

Používají se pro ultra rychlá lepidla, aby se zastavil únik vody, dále pro lepidla, která slouží 

k opravě, nesmršťovací malty a kotvení těžkých kusů strojních zařízení. Další oblasti použití 

jsou samonivelační stěrky, které jsou používány k vyrovnání drobných nerovností podkladu 

před pokládkou horních podlah. [9] 

3.3.2 Plniva  
Výrobny na suché stavební směsi se dle používaného kameniva dělí 

na závody, které zpracovávají sušené tříděné křemenné písky a na závody zpracovávající 

drcené sušené vápence. K výrobě kvalitního cementového lepidla jsou křemenné písky 

nejvhodnější, protože vykazují příznivější reologické vlastnosti čerstvého lepidla, dále vyšší 

trvanlivost a mechanické vlastnosti ve vyzrálém stavu. Zrnitostní maxima používaných 
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písků (např. do 0,3 mm jemná mozaiková lepidla, do 0,6 mm standardní lepidla) jsou pouze 

informativní a mohou se v různých výrobnách suchých stavebních směsí lišit. [4] 

3.3.3 Étery celulózy  
Étery celulózy jsou přísady, které zadržují vodu v lepidle a upravují reologické 

vlastnosti. Retenci vody se bylo nutné řešit, když se přešlo z techniky lepení z tlusté vrstvy 

na tenkou vrstvu. To je obzvláště důležité při obkládání na absorpčních podkladech jako 

je pórobeton anebo za nepříznivého klimatu, kde hrají velkou roli vysoká okolní teplota, 

nízká vlhkost a vítr. Retence vody lze zkoušet podle DIN 18555-7:1987  

Vysoká retence vody může být dosažena chemicky modifikovanou methylcelulózou 

(MC). Modifikace MC se provádí ethylenoxidem nebo propylenoxidem. Výsledné produkty 

jsou methylhydroxyethylcelulóza (MHEC) nebo methylhydroxypropylcelulóza (MHPC). 

Ve srovnání s methylcelulózou vykazuje MHEC vyšší rozpustnost a může být použita 

při teplotách nad 35 °C, viz obrázek č. 11. Ve srovnání s methylhydroxypropylcelulózou 

(MHPC) přenáší MHEC méně vzduchu což je pro lepidla výhodnější. Proto nejvíce 

používaným étherem celulózy v lepidlech je MHEC [9]. 

 

Obr. 11 Rozpustnost MHEC a MC při teplotách nad 35 °C [8] 

 

Kapacita zadržování vody u MHEC závisí na množství a na viskozitě vodného 

roztoku MHEC. Je třeba poznamenat, že údaje o viskozitě různých výrobců nemohou být 

porovnané, protože používají různé měřící metody. Většinou, dávka MHEC v dlaždici 

lepidla nepřekročí hodnoty 0,5 %, viz obrázek č. 12. Zpracovatelnost lepidel však může 

utrpět, pokud se použije příliš mnoho MHEC s vysokou viskozitou, protože lepidlo pak 

přestane lepit k podkladu, ale začne klouzat [8]. 
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Obr. 12 Vliv množství HMEC na retenci vody [8] 

 

3.3.4 Redispergovatelný polymerní prášek  
Redispergovatelné polymerní prášky (RDP) jsou organické polymerní materiály 

vyrobené z disperzí sušením a rozprašováním. Latexové disperze se vyrábějí emulzní 

polymerizací. Výchozí emulze se sestává z monomerů nerozpustných ve vodě (p. vinyl 

acetát, vinyl versatát, ethylen, styren, estery kyseliny methakrylové atd.) a povrchově 

aktivního činidla (emulgátor). Ve vodě rozpustné, tzv. ochranné koloidy 

(např. polyvinylalkohol nebo ethery celulózy) se přidají ke stabilizaci emulzních 

micel. Polymerace se zahájí přidáním iniciátorů a na konci polymeračního procesu 

se vytvoří disperze polymeru obsahující 40 až 70 % polymerních částic o průměru 0,1 až 

20 µm [9]. Částice nad 1 µm mají mléčně bílý vzhled. Polymerní částice o velikosti 0,1 až 

1 µm mají modré nebo nahnědlé emulze. Na obrázku č.13 je znázorněno schéma výroby 

redispergovatelných polymerních prášků. 
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Obr. 13: Schéma výroby redispergovatelných polymerních prášků [10] 

 

Redispergovatelnost znamená, že vysušené polymerní částice o velikosti 100 až 

500 µm redispergují do primárních emulzních latexových částic o velikosti (0,1 až 20 µm, 

viz obrázek č. 14) po smíchání s vodou. [11] 

 

Obr. 14: Mikrostruktura redispergovatelného polymerního prášku [9] 

 

3.3.4.1 Mechanismus tvorby polymerního filmu 
V první fázi, kdy se polymerem upravené cementové lepidlo smíchá s vodou, tak 

dochází k rozptýlení cementové i polymerní složky ve vodě a zahajuje se první část 

hydratace cementu čímž se vytvoří póry s alkalickým roztokem. Formují se malé jehličky 

ettringitu, viz obrázek č. 15. 
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Obr. 15: Směs kameniva, vody, cementu a polymeru formují ettringitové jehličky. [12] 

 

V druhé fázi se část polymerních složek pohybuje mezi cementovými zrny 

a kamenivem a část polymerních částic začíná splývat a tvořit kontinuální polymerní film 

hlavně na povrchu hydratačních produktů, kde působí na polymerní částice síly, které jsou 

vyvolány spotřebováním vody hydratací cementu. Takto vytvořený film na povrchu zrn 

může způsobit zpomalení hydratace cementových zrn. Pokud je těleso uloženo v prostředí 

s nízkou vlhkostí, tak dochází k srážení (flokulaci) polymerních částic na omezených 

místech, ale nedochází ke koalescenci, což je splývání disperzních částic ve větší celky. 

Ve třetí fázi, která se skládá z polymerní flokulace a hydratace cementu, dochází 

k vytváření polymerního filmu. Tato fáze je závislá na prostředí, ve kterém se vzorky 

ošetřují. V suchém prostředí je tvorba filmu zpomalena a vliv na vlastnosti čerstvé směsi 

je omezen. Ve vlhkém prostředí se vytváří polymerní film, který ovlivňuje hydrataci cementu 

a vývoj pevností. Zkráceně v téhle fázi dochází ke koalescenci polymerních částic a tvorbě 

souvislého polymerního filmu, který se začíná tvořit na specifických bodech. 

Poslední fáze se vyznačuje konečnou tvorbou filmu a další hydrataci cementu. 

Skrze cementové hydráty se kontinuálně tvoří polymerní filmy při vypařování vody z póru 

roztoku. Určitá část polymerních částic, které jsou přítomny v disperzi, se objevuje 

výhradně v kapilárních pórech, na rozhraní kameniva a v polymer-cementové fázi. Tahle 

část má vliv na elasticitu a konečnou pevnost. Je důležité zmínit, že v případě dosažení 

minimální filmotvorné teploty MFT pro danou polymerní disperzi, je tvorba filmu výraznější 

než při dosažení vytvrzovací teploty, při které polymerní částice nemohou splynout 

a vytvořit kontinuální film [12,13]. 

Jednotlivé fáze jsou zobrazeny na obrázku č. 16. 
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Obr. 16: Průběh vytváření filmu v cementovém tmelu [12] 

 

Hlavní výhody redispergovatelných polymerních prášků v lepidlech jsou například 

lepší spojení lepidla a podkladu, resp. u nenasákavých dlaždic se zlepší pevnost v tahu 

a smyku. Dále je to vyšší flexibilita, která snižuje smykové napětí kompozitního podkladu 

a umožňuje obklady na čerstvých, stále se smršťujících cementových podkladech a také 

vylepšené reologické vlastnosti mají za následek snadnější míchání, plynulejší 

zpracovatelnost a dobré smáčení dlaždic. [10] 

Celosvětově používané typy polymerů pro výrobu redispergovatelného polymerního 

prášku pro lepidla jsou kopolymery ethylenu a vinylacetátu (EVA). Vyrábí se blokovou 

radikálovou vysokotlakou polymerací při tlaku 140 MPa a teplotě 180-250 °C. Používá 

se zejména tam, kde je nutné zajistit přídržnost, pevnost v tahu za ohybu, lomovou 

houževnatost u zatvrdlé hmoty, plasticitu a retenci vody v čerstvé směsi. [14] 

Dávkování redispergovatelného polymerního prášku u cementových lepidel je od 

1 do 5 %. V současnosti trh nabízí standardní i modifikované materiály, které mají vyšší 

odolnost např. vůči skluzu nebo vyšší odolnost ve vodním uložení. Nejpoužívanější 

redispergovatelné polymerní prášky mají teplotu skelného přechodu Tg=5-15 °C 

a minimální filmotvornou teplotu MFT = 2-5 °C. [9] Na obrázku č. 17 je znázorněna oblast 

propojení polymeru mezi lepidlem a dlaždicí. 
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Obr. 17 Oblast propojení polymeru mezi lepidlem a dlaždicí. [9] 

 

3.3.4.2 Vliv polymerních přísad na tahovou přídržnost  
Přídržnost lepidla pro obklady a dlažby se stanoví zkouškou přídržnosti popsanou 

v ČSN EN 12004-2. Přídržnost v [N/mm2] se vyhodnocuje pomocí dlaždic o definované 

nasákavosti přilepených na betonových deskách, které jsou kondicionovány čtyřmi různými 

způsoby, jak je popsáno výše v kapitole 3.2. 

Nejvíce používaný test přídržnosti je po kondicionování tepelným stárnutím 

znázorněn v grafu 1. Pokud lepidlo na dlaždice neobsahuje žádný redispergovatelný 

prášek, tak bude výsledek neuspěšný. Ve studii [15] dokázali, že přídavek s 1-3 % 

redispergovatelného prášku již tímto velmi kritickým a důležitým testem projde. Zkouška 

tepelného stárnutí udává, zda lepidlo na dlaždice poskytuje dostatečnou flexibilitu 

po vytvrzení. V souvislosti s praktickou aplikací test hodnotí schopnost materiálu 

kompenzovat určitou úroveň napětí způsobenou rozdílnou teplotní roztažností dlaždic 

a podkladu při vystavení vyšším teplotám. V grafu na obrázku č. 19 je zobrazen účinek 

množství polymeru (kopolymer vinylacetátu a ethylenu, TG=10 °C) na tahovou přídržnost 

lepidla po tepelném stárnutí s různou nasákavosti dlaždic. [15] 
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Graf 1 Graf vlivu množství redispergovatelného polymerního prášku na tahovou přídržnost po tepelném 
stárnutí při odlišné nasákavosti obkladových prvků [15] 

 

Lepidlo na dlaždice třídy C2 vyžaduje mnohem větší úsilí při formulaci receptury 

vzhledem k přísným požadavkům na tahovou přídržnost (> 1,0 N/mm2). Aby bylo dosaženo 

požadované hodnoty přídržnosti po uložení ve standardních podmínkách a po tepelném 

stárnutí, přidává se redispergovatelný prášek v množství 3-8 % [15]. Nejkritičtějšími testy 

v případě C2 je stanovené přídržnosti po ponoření do vody a po cyklech zmrazení–

rozmrazení. Za těchto podmínek je dominantním pojivovým systémem cement. Obecně 

se obsah cementu v přípravcích C2 zvyšuje až na 40 %. To znamená, že při konstantní 

úrovni redispergovatelného prášku se poměr polymer/cement snižuje, čímž se snižuje 

flexibilita lepidla. 

Dále je třeba vzít v úvahu, že je potřebné dostatečně vysoké procento 

polymeru, pokud je třeba pevně spojit dlaždice s podkladem, jako jsou neporézní (tzv. plně 

vitrifikované) porcelánové dlaždice nebo skleněné dlaždice s extrémně nízkou nasákavostí. 

V tomto případě se mechanická fixace nebo kotvení cementové malty na neporézním 

povrchu dlaždice neuskuteční, takže musí být zajištěna přídržností pomocí přídavku 

polymeru. V praxi se doporučují a úspěšně používají flexibilní lepidla pro fixaci nízko 

nasákavých dlaždic. Tato vysoce kvalitní flexibilní lepidla z keramických dlaždic jsou 

modifikována nejméně o 4 % redispergovatelného prášku. Graf 2 znázorňuje tahovou 

přídržnost podle obsahu polymeru na různých podkladech. Graf na obrázku 21 znázorňuje 
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vliv obsahu polymerního prášku na tahovou přídržnost lepidla s různou nasákavostí dlaždic 

při čtyřech způsobech kondicionování. [15] 

 

Graf 2 Graf vlivu obsahu redispergovatelného polymerního prášku na přídržnost různých typů podkladů 
po uložení ve standardních podmínkách. [15] 

 

 

 

Graf 3 Graf znázorňuje vliv obsahu polymerního prášku na tahovou přídržnost lepidla s různou nasákavostí 
dlaždic při čtyřech způsobech kondicionování. [15] 

 

Závěry z grafu č. 3 týkající se tahové přídržnosti po tepelném stárnutí: 

• S narůstajícím množstvím redispergovatelného prášku narůstá i přídržnost. 

U nenasákavých dlaždic lze dostatečné přídržnosti dosáhnout pouze po přidání 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 % RDP 2 % RDP 5 % RDPP
ří

dr
žn

os
t [

N
/m

m
2

 ]
Vliv obsahu redispergovatelného polymerního prášku na tahovou 

přídržnost různých podkladu po uložení ve standardních 
podmínkách

PVC ocel dřevo glazovaná dlaždice

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 % RDP 2 % RDP 4,5 % RDP 0 % RDP 2 % RDP 4,5 % RDP

Př
íd

rž
no

st
 [N

/m
m

2 ]

Nasákavost KOP (0,2 %)                              Nasákavost KOP (0,05 %)           

standardní podmínky vodní uložení tepelné stárnutí zmrazení/rozmrazení



 34 

RDP. Pokud se nepřidá žádný redispergovatelný prášek, tak u nenasákavých 

dlaždic bude vždy nízká přídržnost a po tepelném stárnutí nulová přídržnost. 

• Dále je možno učinit závěr, že u dlaždic s nasákavostí 0,2 % se tahová 

přídržnost po standardních podmínkách a tepelném stárnutí s rostoucím 

množstvím polymeru zlepšuje. Toto pozorování se nevztahuje na 

kondicionování ve vodním uložení a na cykly po zmražení. Je to tím, že pro 

dlaždice s nasákavostí 0,2 % může cement stále kotvit na jejich povrchu.  

• V případě nenasákavých dlaždic přídržnost klesá při všech uloženích, ale 

stoupá s rostoucím množstvím polymeru. U tohoto typu dlažeb zřejmě ztratila 

mechanická kotva cementu na dlaždice svou účinnost a přídržnost vzniká 

zabudovaným polymerem, a to i po kondicionování vodním uložením a po 

cyklech zmrazením – rozmrazením. To znamená, že lepidlo třídy C1 

klasifikované podle EN 12004-1 (obsah polymerního prášku do 2 % RDP) v 

kombinaci s dlaždicemi s nízkou nasákavostí je pod úrovní C1, a dokonce 

lepidlo na dlaždice C2 (obsah polymerního prášku do 4,5 % RDP) klesá až na 

C1 úroveň [15]. 

3.3.4.3 Vliv polymerního prášku na smykovou pevnost lepidla 
V roce 1970 byl navržen Wesselingem zkušební postup pro zkoušení smykové 

pevnosti. Toto těleso, viz obrázky č. 18 a 19, je složeno ze dvou cementových trámců, které 

jsou spojené dlaždicí. Na dlaždice o rozměrech 100 ± 1 mm ´ 100 ± 1 mm s nasákavostí 

0,2 % se nanese vrstva lepidla o tloušťce 3 mm, přilepí se k trámcům 5 mm od podélného 

okraje každého trámečku a zatíží závažím na 30 sekund. Poté se kondicionují 

při standardních podmínkách a tepelným stárnutím. Ve studii [9] můžeme vidět, 

že po kondicionování se vzorky vloží do zařízení, kde se aplikuje síla svisle k trámcům. Síla 

se zaznamenává jako funkce deformace až do selhání lepidla. Na druhé straně příznivci 

metody tahové přídržnosti tvrdí, že nezáleží na tom, jak jsou síly orientovány. Důležitější 

je konečný výsledek, jak pevně jsou dlaždice stále spojeny s podkladem poté, co 

byly kondicionovány. 
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Obr. 18 Schéma vzorku metody DIN 18156-3 

 
Obr. 19 Vyrobený vzorek uložený do měřícího přístroje metody DIN 18156-3 
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Graf 4 Graf závislosti smykové pevnosti na množství polymerního prášku při standardních podmínkách a 
tepelném stárnutí. [9] 

Z grafu č. 4 lze vyčíst údaje o pevnostech ve smyku stanovených podle DIN 18156-

3: 1980 po tepelném stárnutí a po uložení ve standardních podmínkách. Je zřejmé, že čím 

vyšší je množství redispergovatelného polymerního prášku v lepidle, tím vyšší je pevnost 

ve smyku. Ještě zajímavější je, že hodnoty pro pevnost ve smyku (DIN 18156-3: 1980) 

a tahová přídržnost vykazují víceméně stejný průběh křivky. V této studii tvrdí, že není 

nutné stanovovat pevnost ve smyku, protože tahová přídržnost poskytuje stejnou 

vypovídací schopnost. Upřednostňovat tahovou přídržnost je prakticky výhodné, protože 

příprava vzorků podle DIN 18156-3: 1980 je časově i finančně náročná, protože se musí 

hlídat tloušťka maltového lože a rovnoběžnost podkladových trámců. Kromě toho 

je příprava zkušebního stroje zdlouhavá a monitorování deformačních a smykových sil je 

také velmi náročné [9]. 

 Ve studii [15] se smyková pevnost cementového lepidla s obsahem polymeru 

testovala podle stanovení smykové přídržnosti disperzních lepidel, viz obrázek č. 20. Tato 

metoda byla pro tento účel poupravena a cementové lepidlo bylo naneseno pomocí hladítka 

o rozměrech 6 ´ 6 ´ 6 mm místo původního způsobu uvedeného v normě ČSN 12004-

2, protože by jinak byla vrstva moc tenká a lepidlo by rychle vyschlo a nemělo by možnost 

správně hydratovat díky vysoké nasákavosti dlaždic (15 %). Rozměr použitých dlaždic 

je 108 ´ 108 mm. 
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Obr. 20: Připravený vzorek na zkoušku smykové pevnosti dle metody na disperzní lepidla [15] 

 

 

Graf 5 Graf závislosti smykové pevnosti na množství redispergovatelného polymerního prášku dle metody na 
disperzní lepidla. [15] 

 

 Z grafu č. 5 lze vyčíst, že se zvyšujícím se množstvím přídavku redispergovatelného 

polymerního prášku narůstá smyková pevnost a hodnoty vycházejí podobně jako 

při metodě DIN 18156-3: 1980 a lze usoudit, že tato metoda je tedy použitelná ke zkoušení 

smykové pevnosti lepidla. 
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 V současnosti je trendem používání velkoformátových dlaždic, které mají 

nasákavost menší než 0,5 % a tudíž je vhodná aplikace v exteriéru pomocí mechanického 

kotvení, protože jsou vystaveny vnějším vlivům jako je střídání teplot nebo déšť. Pokud 

se pokládají v interiéru, tak se kladou do polymer-cementového lepidla. Výhodou 

velkoformátových dlaždic je, že mají menší množství spár a estetický vzhled. U těchto 

velkoformátových prvků lze sledovat smykovou pevnost, která vzniká kvůli značné velikosti 

obkladových prvků a omezené přídržnosti lepidla k hladkému nenasákavému povrchu 

dlaždice. Selhání přídržnosti lepidla vede k popraskání obkladových prvků. Smršťování 

a expanzní chování celého systému kvůli zvyšování teplot a vlhkosti, vede k vzniku trhlinek 

na kraji dlaždic, kde je největší smykové napětí mezi lepidlem a obkladovým prvkem, 

a to může způsobit porušení přídržnosti. Z toho důvodu byla ve studii [16] zkoumána 

přídržnost a míra deformace u obkladových prvků o rozměrech 300 ´ 300 mm aplikovaných 

pomocí polymercementového lepidla na stěnu nebo podlahu. 

Vliv postupu nanášení lepidla na tahovou a smykovou pevnost  

 Ze studie [16] vyplynulo, že selhání adheze u velkoplošných dlaždic může být 

ovlivněno strukturou rubové strany dlaždice, která ovlivňuje kontakt mezi lepidlem 

a dlaždicí. Dále to je kinetika hydratace lepidla pod dlaždicí a tvorba filmu 

z redispergovatelného polymerního prášku, což ovlivňuje pevnost a přídržnost celého 

systému. Správný tvar hladítka a způsob nanášení může také ovlivnit adhezi. Používá 

se metoda nanášení buttering-floating, aby byla jistota smočení dlaždice a eliminuje 

se vznik dutin. Důležitá je doba zavadnutí, která nesmí být překročená. Nanášení probíhá 

pouze v jednom směru, protože tenhle způsob nejlépe vyplní prostor (bez dutin). Rozměry 

hladítek a názorné strukturní vzory lepidel po nanesení a použití skleněných dlaždic jsou 

zobrazeny na obrázku č. 21. 
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Obr. 21: Rozměry hladítek používaných za A) na podlahu a za B) na stěny. Názorné strukturní vzory lepidel po 
použití skleněných dlaždic [16] 

 

3.3.4.4 Rozdělení podle obsahu polymerního prášku  
Velmi jednoduchá lepidla 

Neobsahují polymer ve formě redispergovatelného polymerního prášku. 

Neodpovídají nové evropské normě pro lepidla. Taková lepidla spojená čistě kotvením 

k povrchu dlažby nebo podkladu lze použít pouze k upevnění malých, porézních dlaždic 

na porézní, rozměrově stabilní, pevné a silné minerální podklady jako je beton, základní 

omítka nebo zdivo bez smrštění. Vystavení vyšším teplotám nebo mrazu znamená vysoké 

riziko poškození [15]. 

Standardní lepidla na dlaždice se zlepšenou přilnavostí 

  Jsou lepidla s přidáním 1-3 % redispergovatelného prášku na celkovou suchou 

směs. Tyto typy lepidel obecně splňují požadavky pro C1. Jsou určeny při obkládání velkých 

dlaždic na neporézní, rozměrově stabilní podklady. [15] 

Deformovatelná lepidla 

Jsou modifikována vyšším množstvím rozsahu redispergovatelného prášku 

v rozmezí od 3 do 8 %. Tyto typy lepidel lze použít univerzálně. Nabízejí mnohem vyšší 

bezpečnost aplikací a funkcí, stejně jako dlouhodobou životnost a spolehlivost pro všechny 

velikosti dlaždic, obkladaček a podkladů [15]. 

 

              A) B) 
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Vysoce deformovatelná lepidla 

Jsou lepidla s vysokým obsahem polymerů od 8 až do 25 % a jsou to výrobky 

pro speciální použití jako např. pokládka dlažby na velmi čerstvé potěry, které budou 

vykazovat vysoký stupeň smrštění. [15] 

Tab. 3: Typické složení lepidel na keramické obkladové prvky [2] 

 

 

3.3.5 Akcelerátory 
Když se vyvíjí lepidlo s vyšším obsahem polymeru, tak je nezbytnou součástí také 

přídavek akcelerátoru tvrdnutí cementu, protože je obecně známo, že používané 

redispergovatelné polymerní prášky a étery celulózy v lepidle do značné míry zpomalí 

hydrataci a počáteční fáze tuhnutí a tvrdnutí cementu. Používá se pro dosažení potřebného 

nárůstu přídržnosti například, aby bylo možné bezpečně chodit následující den po čerstvě 

položených dlažbách a provádět spárování. Komerčně dostupné urychlovače jsou chlorid 

vápenatý, mravenčan vápenatý. Typická adiční dávka pro tyto přísady je v rozmezí od 0,3 

do 0,6 %. [9] 

3.3.6 Optimalizační přísady 
Odpěňovače 

Hlavním účelem odpěňovačů ve formě suchého prášku je snížení tvorby 

vzduchových bublinek při míchání práškové směsi, která obsahuje polymerní přísady 

s pěnícími vlastnostmi, se záměsovou vodou vysokou rychlostí. Vhodné odpěňovače jsou 

polyalkylenglykoly nebo polysiloxany umístěné na nosiči oxidu křemičitého. 

Velmi jednoduché 

lepidla
Standartní lepida

Deformovatelná 

lepidla

Vysoce 

deformovatelná 

lepidla

Odpovídá noremní třídě C1 

nebo C2
NE ANO ANO ANO

Portlandský cement CEM I 

32,5 R
30-35%

Portlandský cement CEM I 

42,5 R nebo 52,5 R
30-35% 35-40% 25-40%

Křemičitý písek 64,7-69,7% 61,7-68,7% 46,5-61,5% 29,5-66,5%

Éter celulózy 0,3% 0,3% 0,5% 0,5%

Redispergovatelný polymerní 

prášek
- 1-3% 3-8% 8-25%

Optimalizační přísady - - 0-5% 0-5%

Druhy lepidel

Komponenty
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Retardéry 

Retardéry se používají hlavně k tomu, aby umožnily obkládání v horkém počasí. 

Zpomalují rychlost hydratace cementu a prodlouží otevřenou dobu lepidla. Vysoce aktivní 

retardéry jsou sodné soli ovocných kyselin (a-hydroxykarboxylové kyseliny), jako 

je kyselina citrónová nebo kyselina vinná. Obvyklý obsah retardérů nebývá větší než 

0,25 %. 

3.3.7 Historické techniky lepení – vápenocementové malty 
Vápenocementové malty tvoří po smíchání s vodou lepící hmotu, kde je pojivová 

složka cement. Můžeme říct, že se jedná o tradiční hmotu ze směsi cementu a drobného 

kameniva jako plniva v poměru 3 díly písku a jeden díl cementu. Jedná se o nejčastěji 

tlustovrstvé a středněvrstvé techniky lepení při kterých jsou používány cementové 

a vápenocementové malty, které jsou nejčastěji připravované na stavbě. Tenhle typ je dnes 

už zastaralý a na ústupu. Vápenocementové malty nelze použít pro tenkovrstvé 

lepení, protože by vznikl sice velmi soudržný spoj, avšak mimořádně křehký s vysokým 

modulem pružnosti, a to by vedlo ke ztrátě soudržnosti. Než se malta nanese, tak musíme 

nasákavé obkladačky namočit, aby cementu neodsály hydratační vodu, protože by se tím 

lepidlo „spálilo“, takže lze říct, že máčení zde nahrazuje retenční složení. Je potřeba 

přidávat vápennou kaši kvůli plasticitě. Na tento typ neexistuje norma. 

3.3.8 Metody lepení  
Tlustovrstvá lepicí metoda  

Používala se hlavně před šedesátými léty v 20. století pro kameninové dlaždice 

nebo pro velké a těžké přírodní kamenivo. Na stavbě se v daném poměru namíchal cement 

s pískem a vodou. Poté se malta aplikovala na zadní stranu dlaždice v tloušťce typicky 

15 mm až 30 mm technikou zvanou buttering. Natřená dlaždice se zatlačila na předem 

navlhčený povrch a jemným poklepáváním kladivem se vyrovnávala do plochého povrchu. 

Vlivem nových technik se tahle metoda překonala a stala se zastaralou, protože je časově 

i materiálově náročná. [9] 

Středněvrstvá lepicí metoda  

Je přechodem mezi klasickou tlustovrstvou a dnes nejrozšířenější tenkovrstvou 

metodou v rozmezí od 5 mm do 15 mm. Používá se pro lepení velkoformátových nebo 

na rubové straně silně profilovaných obkladů, dlažeb a přírodního kamene. Pro tuto metodu 

byla vyvinuta speciální lepidla, která jsou vhodná jak pro nasákavou, tak i nenasákavou 

dlažbu. [9] 
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Tenkovrstvá lepicí metoda  

Tenkovrstvá lepící metoda patří v dnešní době mezi nejpoužívanější. Zpravidla se 

rozetře zubovou stěrkou na podklad v žebrovaném maltovém loži o tloušťce typicky 2-

5 mm. Pokud je vrstva silnější, tak dochází v lepidle k vnitřnímu pnutí a tím může dojít ke 

vzniku trhlin ve spárách. U této metody rozeznáváme v zásadě tři způsoby 

nanášení. Způsob floating (nanášení zubovým hladítkem na podklad). Způsob buttering 

(natírání na obklad) a kombinovaný způsob buttering—floating (nanášení na obklad i 

podklad) [9]. Vyžaduje to rovné podklady vysoké rovinatosti a pod velkoformátové prvky je 

nezbytné podlahu vyrovnávat samonivelační stěrkou.  

Lepení do tekutého lože  
 

Lepení do tekutého lože se používá pro velkoformátové keramické obklady 

průmyslových podlah nebo obklady ve vlhkých nebo venkovních prostorách jako jsou 

bazény, balkóny, terasy a fasády. Většinou nad délku hrany 1 m nebo plochy prvku 

od 5000 cm2. Lepení do tekutého lože snižuje pravděpodobnost poškození způsobené 

zamrznutím vody pod dlaždicí a zvyšuje schopnost odolávat mechanickému zatížení [9]. 

Dá se říct, že je to metoda tenkovrstvého lepení, kdy lepidlo má konzistenci na pomezí 

samonivelační hmoty. 

3.4 Metody na měření smykových pevností u lepidel 
3.4.1 Metoda DIN 18156-3 

Metoda DIN 18156-3 je uvedena v kapitole 3.3.4.3. 

3.4.2 Stanovení smykové přídržnosti disperzních lepidel ČSN EN 12004-
2 

Tato zkušební metoda se používá pro obkladové prvky skupiny BIII, které musí být 

glazované, pórovité s rozměry líce 108 ± 1 mm ´ 108 ± 1 mm, tloušťkou 7 mm až 10 mm, 

s profilem na zadní straně o hloubce menší než 0,25 mm a nasákavosti 15 ± 3 % 

hmotnostních. K nanesení lepidla se používá šablona, viz obrázek č.22, s otvory o průměru 

14 ± 1 mm a tloušťce 1,5 ± 0,1 mm. Každé zkušební těleso je připraveno ze dvou kusů 

obkladových prvků. Na pórovité straně jednoho obkladového prvku se narýsuje přímka 

ve vzdálenosti 6 mm od okraje, která slouží jako vodítko pro velikost překrytí obkladového 

prvku. Na neglazovanou zadní stranu se přiloží šablona a přes celou šablonu se nanese 

dostatečné množství lepidla a stáhne stěrkou tak, aby všechny otvory byly zcela zaplněny. 

Šablona se opatrně zvedne a do všech rohů se položí distanční tyčinky tak, aby zasahovaly 

přibližně 20 mm do obkladového prvku. Po 2 minutách se na obkladový prvek s vrstvou 

lepidla položí druhý obkladový prvek tak, aby lícoval s přímkou narýsovanou na prvním 
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obkladovém prvku. Tím je zajištěno vzájemné posunutí obkladových prvků o 6 mm 

a rovnoběžnost okrajů obkladových prvků. Zkušební tělesa se umístí na rovný povrch 

a opatrně se zatěžují 3 minuty silou 70 ± 0,15 N. Distanční tyčinky se opatrně vyjmou. 

Pro každou zkoušku je potřeba 10 zkušebních těles. Kondicionování probíhá podle 

požadavků zkoušky. [3] 

 

Obr. 22 Přípravek a šablona pro smykovou zkoušku disperzních lepidel. [3] 

 

Počáteční smyková přídržnost 

Deset zkušebních těles se kondicionuje za standardních podmínek po dobu 14 dní. 

Po skončení kondicionování se zkušební tělesa vloží do přípravku pro smykovou zkoušku, 

viz obrázek č. 22 a působí se na ně silou vyvolanou pohybem křížové hlavy rychlostí 5 ± 

0,5 mm/min až do porušení. Výsledky se poté uvedou v Newtonech. 

Přídržnost po ponoření do vody 

Deset zkušebních těles se kondicionuje za standardních podmínek po dobu 7 dní 

a pak se na 7 dní ponoří do vody o standardní teplotě. Poté se tělesa vyjmou z vody, osuší 

se textilií a zkoušejí metodou uvedenou v 3.3.2.1. 

Přídržnost po tepelném stárnutí 

Deset zkušebních těles se kondicionuje za standardních podmínek po dobu 14 dní, 

poté se uloží na dalších 14 dní do sušárny s cirkulací vzduchu vyhřáté na 70 ± 3 °C a zajistí 

se, aby vzduch kolem každého tělesa volně cirkuloval. Nakonec se tělesa kondicionují  

24 hodin za standardních podmínek a poté zkoušejí metodou uvedenou v 3.3.2.1. 

Přídržnost při zvýšené teplotě 

Zkouška a kondicionování probíhá dle postupu uvedeného v 3.3.2.3, ale přídržnost 

obkladového prvku se zkouší 1 minutu po vyjmutí zkušebního tělesa ze sušárny. 
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Výsledky v newtonech se dělí smluvní kontaktní plochou 5508 mm2 a jednotlivé hodnoty 

se uvádějí s přesností na 0,1 N/mm2 [3]. 

3.4.3 Stanovení smykové přídržnosti lepidel na bázi reaktivních 
pryskyřic ČSN EN 12004-2 

Obkladové prvky použité pro tuto metodu musí být plně slinuté obkladové prvky 

podle EN 14411, skupina BIa, s nasákavostí £ 0,5 % hmotnostních, neglazované s rovným 

povrchem pro lepení a s rozměry povrchu líce 100 ± 1 mm ´ 100 ± 1 mm a tloušťkou 

8 až 10 mm. K nanesení lepidla se používá šablona s otvory o průměru 15 ± 0,1 mm 

a tloušťce 1,5 ± 0,1 mm. Každé zkušební těleso je připraveno ze dvou kusů obkladových 

prvků. Na pórovité straně jednoho obkladového prvku se narýsuje přímka ve vzdálenosti 

6 mm od okraje, která slouží jako vodítko pro velikost překrytí obkladového prvku. 

Na neglazovanou zadní stranu se přiloží šablona a přes celou šablonu se nanese 

dostatečné množství lepidla a stáhne stěrkou tak, aby všechny otvory byly zcela zaplněny. 

Šablona se opatrně zvedne a do všech rohů se položí distanční tyčinky tak, aby zasahovaly 

přibližně 20 mm do obkladového prvku. Po 2 minutách se na obkladový prvek s vrstvou 

lepidla položí druhý obkladový prvek tak, aby lícoval s přímkou narýsovanou na prvním 

obkladovém prvku. Tím je zajištěno vzájemné posunutí obkladových prvků o 6 mm 

a rovnoběžnost okrajů obkladových prvků. Zkušební tělesa se umístí na rovný povrch 

a opatrně se zatěžují 3 minuty silou 70 ± 0,15 N. Distanční tyčinky se opatrně vyjmou. 

Pro každou zkoušku je potřeba 10 zkušebních těles. Kondicionování probíhá 

za standardních podmínek 7 dní a pak podle požadavků zkoušky. 

 

Obr. 23: Šablona pro smykovou metodu reaktivních pryskyřic. [3] 
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Počáteční smyková přídržnost 

Deset zkušebních těles se kondicionuje za standardních podmínek po dobu 7 dní. 

Po skončení kondicionování se zkušební tělesa vloží do přípravku pro smykovou zkoušku 

uvedenou v kapitole 3.4.2 a působí se na ně silou vyvolanou pohybem křížové hlavy 

rychlostí 5 ± 0,5 mm/min až do porušení. Výsledky se poté uvedou v Newtonech. 

Přídržnost po ponoření ve vodě 

Deset zkušebních těles se kondicionuje za standardních podmínek 7 dní a poté 

se ponoří do vody na 21 dní o teplotě 23 ± 2 °C. Tělesa se vyjmou, osuší textilií a zkoušejí 

postupem popsaným v 3.3.2. Výsledky uvádíme v Newtonech. 

Přídržnost po tepelném šoku 

Deset zkušebních těles se kondicionuje za standardních podmínek 7 dní, poté se na 

30 minut vloží do vodní lázně o teplotě 23 ± 2 °C a pak na dalších 30 min do vodní lázně 

o teplotě 100 ± 2 °C. Cyklus se opakuje čtyřikrát a pak se zkušební tělesa ochlazují ve vodní 

lázni o 23 ± 2 °C po dobu 30 min. Poté se vytáhnou z lázně, osuší textilií a zkoušejí 

postupem popsaným v 3.3.2. Výsledky se uvádí v Newtonech 

Výsledky v Newtonech se dělí smluvní kontaktní plochou 1660 mm2 a jednotlivé hodnoty 

se uvádějí s přesností na 0,1 N/mm2 [3]. 

3.4.4 Stanovení počáteční pevnosti zdiva ve smyku ČSN EN 1052–3 
Norma ČSN EN 1052-3 zkušební metody pro zdivo-Část 3: Stanovení počáteční 

pevnosti ve smyku, určuje metodu stanovení počáteční pevnosti ve smyku vodorovných 

ložných spár ve zdivu zkušebních těles zatěžovaných smykem v rovině ložné spáry nebo 

rovinách dvou ložných spár. Počáteční pevnost zdiva ve smyku se odvodí z pevnosti 

malých zkušebních zděných těles zatěžovaných až do porušení. Zděná tělesa jsou při 

čtyřbodovém uspořádání zkoušky namáhána smykem v ložné spáře a předpětím v tlaku 

působícím kolmo na ložné spáry.  

Pro každou ze tří hodnot vodorovného předpětí v tlaku se zkouší vždy nejméně 

tři zděná zkušební tělesa. Vodorovné předpínací síly mají ve spárách zděného zkušebního 

tělesa ze zdicích prvků s pevností v tlaku větší než 10 N/mm2 vyvozovat předpětí v tlaku 

přibližně 0,2 N/mm2, 0,6 N/mm2 nebo 1,0 N/mm2 a ve spárách tělesa ze zdicích prvků 

s pevností v tlaku menší než 10 N/mm2 0,1 N/mm2 0,3 N/mm2 nebo 0,5 N/mm2. Hodnota 

předpětí se během zkoušky musí udržovat stejná. Schéma je znázorněno na obrázku č. 24. 
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Obr. 24: Zkouška smykové pevnosti zdicího prvku bez přítlaku vlevo a s přítlakem vpravo. [17] 

 

3.4.5 Smyková pevnost přeplátovaných lepených spojů ČSN EN 1465  
Norma ČSN EN 1465 Lepidla-Stanovení smykové pevnosti v tahu tuhých adherendů 

na přeplátovaných tělesech. Zkušební tělesa o rozměrech 100 ± 0,25 mm ´ 180 ± 3 mm, 

viz obrázek č. 25. Doporučená délka přeplátování je 12,5 ± 0,25 mm. Zkušební tělesa 

mohou být připravena jednotlivě nebo z panelů s drážkami nebo bez drážek. Zkušební 

těleso se umístí symetricky do čelistí, vzdálenost každé čelisti od bližšího konce 

přeplátování je 50 ± 1 mm. Při použití vyrovnávacích podložek v čelistech je zajištěno, 

že působící síla je v rovině lepeného spoje. Trhací stroj třídy 1 se uvede do chodu tak, 

aby se napětí nebo deformace ve zkušebním stroji zvyšovaly konstantní rychlostí, 

která musí být zvolena tak, aby k přerušení spoje došlo za 65 ± 20 s. Zaznamená se 

nejvyšší síla v průběhu trhání. [18] Obecně se nejedná o zkoušení cementových hmot, 

ale je to zkušební metoda pro lepidla na bázi čistě organických pojiv. 
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Obr. 25: Přeplátované lepené spoje vlevo a přeplátované lepené spoje s vroubky vpravo. [18] 

 

3.5 Vady a poruchy při lepení a po zabudování KOP do konstrukce 
Vady a poruchy obkladů a podkladů často vznikají ve spojení s podkladovou 

konstrukcí a jejími závadami. Lepený spoj je velmi náročný systém, kde jeho kvalita nebo 

poruchovost závisí na více faktorech. Nejzákladnější poruchy lepených spojů se rozdělují 

na kohézní a adhezní. Kohézní porucha vzniká, dojde-li k porušení uvnitř vrstvy lepidla. 

Adhezní porucha vzniká, dojde-li k porušení mezi vrstvou lepidla a lepeným materiálem [2]. 

3.5.1 Působení vlhkosti 
Při návrhu skladby keramických obkladů a dlažeb ve venkovním prostoru, 

které bývají vystaveny cyklickým mrazovým účinkům, mohou novodobé lepicí hmoty, ať již 

na polymercementové bázi, nebo na bázi čistě polymerních kompozitů, většinou působit 

jako parotěsná bariéra, která volnou difuzi vody či vodní páry neumožňuje. [2] 

Ve studii [16] se testoval a byl sledován vliv vlhkosti na přídržnost lepicí hmoty. Z grafického 

vyhodnocení na obrázku č. 26 vyplývá, že i minimální nárůst vlhkosti má za následek 

snížení přídržnosti lepidla. Obsah 5% vlhkosti snižuje přídržnost až o 50 % a pokud vlhkost 

vystoupá na 10 %, tak přídržnost lepidla klesá na 25 % své původní přídržnosti za sucha. 

Na reálné fasádě to může velmi vážně ovlivnit trvanlivost obkladových systémů, 

protože mohou začít vznikat trhliny, které umožňují infiltraci dešťové vody, což vede 

k snížení přídržnosti. 
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Obr. 26: Grafické znázornění vlivu podílu přídržnosti na obsahu vlhkosti [16] 

 

3.5.2 Použití nevhodných prvků  
Jako nevhodný prvek může být navržen např. málo chemicky odolný prvek 

do prostředí, které má vyšší chemickou agresivitu anebo použití KOP pro vnější prostory 

do prostor vnitřních. [2] 

3.5.3 Použití nevhodných spojovacích materiálů  
U použití cementových lepidel a spárovacích hmot dochází při jejich vysychání 

ke smršťování, které má rozsah 1 až 2‰. Když se trvale uloží do vodního prostředí, 

tak dojde k mírnému nabývání jejich hodnot promile cca 1‰. Tohle nabývání bývá 

zapříčiněno nevhodným výběru spojovacích hmot, a to jak spárovacích, tak i lepicích. 

Důsledkem pronikání vody pod dlažbu nesprávně utěsněnými spárami může dojít 

k oslabení podkladu pod dlažbou, při následujícím zatěžování pak dochází k odlamování 

rohů nebo k narušení dlažby trhlinami. V prostředí s chemickou agresivitou se mohou 

v cementovém tmelu vytvářet různé objemové novotvary, které díky svým krystalickým 

napětím začnou ve spárách expandovat. Typický příklad je tvorba minerálu ettringitu 

v cementové spárovací hmotě v prostředí s větší koncentrací síranu, který začne 

expandovat a naruší cementový tmel viz obrázek č. 27. [2] 
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Obr. 27: Síranové rozpínání [19] 

 

3.5.4 Aplikace obkladů a dlažby na nekvalitní podklad 
Tato závada, znázorněna na obrázku č. 28, je jednou z nejběžnějších příčin všech 

poruch KOP. S první příčinou takovéto poruchy v obkladu nebo dlažbě se můžeme setkat 

u nepříliš únosného podkladu, jehož nedostačující únosnost může být zapříčiněna mnoha 

negativními vlivy např. nízkým obsahem cementu v betonu, neodpovídajícími pevnostmi 

podkladu anebo nepříliš zhutněným betonovým podkladem. [2] 

 

Obr. 28: Aplikace dlažby na nekvalitní podklad. [20] 
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3.5.5 Nevhodná skladba obkladu způsobující vady 
Uvolňování keramických obkladových prvků od zdi může být způsobeno 

nevhodným podkladem (např. hutná vrstva, nerovnoměrné nanesení). Obklad pak neleží 

ve spojovací hmotě úplně, obkládačky nejsou dostatečně doraženy do malty či lepicí hmoty 

a mají pod spodem značně prázdné prostory, zvláště v oblasti rohů. Po odebrání 

obkladaček nebo dlaždic s dutým poklepem, viz obrázek č. 29, je nutné opětovně dokonale 

vyrovnat podklad vyrovnávací lepící hmotou, a vykonat řádnou pokládku. [2] 

 

Obr. 29: Na obrázku lze vidět snadné odlepení dutě znějící dlaždice, na které nezůstal žádný obtisk lepidla. [7] 

 

3.5.6 Smršťování roznášecí vrstvy podlahy na bázi cementu 
Roznášecí vrstvy podlah na bázi cementu se smršťují při vytvrzování a vysychání 

řádově o 0,3 mm na metr. Při omezení smršťování vznikají v roznášecí vrstvě napětí 

a následně trhliny, viz obrázek č. 30. Roznášecí vrstva může nerovnoměrně vysychat. 

Vyschlé a ještě vlhké části plochy se nacházejí vedle sebe, což způsobuje vnitřní podružná 

napětí. Problémy mohou vznikat i tehdy, když se souvislé podlahové plochy smršťují 

v různých směrech. [21] 
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Obr. 30: Praskliny v roznášecí vrstvě vzniklé smrštěním [21] 

 

3.5.7 Vady způsobené nerespektováním dilatací objektu 
Tato vada se diagnostikuje pouhým vizuálním pohledem, protože se většinou projevuje 

jako trhlina, viz obrázek č. 31, která postupuje několika dlaždicemi anebo v případě nižší 

přídržnosti dlaždice k podkladu dochází k uvolnění dlaždice, což se projeví dutým 

poklepem. 

Postup oprav nebo správného provedení musí tedy sestávat především z přiznání 

dostatečného počtu dilatačních spár, které musejí probíhat nejen v podkladním betonovém 

potěru, ale nepřerušovaně i ve vrstvě dlaždic. Větší plochy než 3 × 3 m je nutno rozdělit 

dilatačními spárami na takto velké části a tyto spáry musejí probíhat celou konstrukcí. 

[2, 22] 

 
Obr. 31: Na obrázku lze vidět trhlinu, která je zapříčiněna nerespektováním dilatačních spár.[21] 

 

3.5.8 Následky zvýšeného teplotního namáhání 
V interiéru u dlažby, kde je použito podlahové vytápění, se musí počítat s tepelnou 

izolací, která snáší zvýšené teploty. K největšímu poklesu podkladu uprostřed místnosti 

a k popraskání dlažby dochází jen tehdy, pokud je aplikovaná izolace tepelně a tvarově 
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nestálá. Renovace se realizuje pokládáním nové dlažby na starou, kde se předpokládá, 

že tepelná izolace je již objemově stálá a nebude docházet k dalšímu sedání, 

anebo provést odstranění celé podlahy a nahradit starou podlahu novou a kvalitní. 

Pokles dlažby vlivem teplotního namáhání je znázorněn na obrázku č. 32. 

 

Obr. 32: Pokles dlažby vlivem teplotního namáhání [2] 

 

Při venkovním použití, dosahují v létě tmavé obklady extrémní povrchové teploty, 

která může vystoupat až na 65 až 70 °C, což klade nároky na použité lepicí hmoty i samotný 

podklad. Nebezpečná tahová napětí, znázorněna na obrázku č. 33, vznikají v blízkosti 

rohových částí a na okrajích dilatačních celků. Následkem překročení smykových napětí 

vznikají v obkladu zprvu nenápadné trhliny, do kterých zatéká voda ze srážek a v zimním 

období je pak destrukce způsobena i díky účinkům mrazu. O konečném výsledku rozhoduje 

nejen adheze lepicích vrstev k podkladu, ale i pružnost lepicích vrstev a pevnost podkladu. 

[2] 

 

Obr. 33: Rozpínání dlažby vlivem teplotního namáhání. [2] 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST  

V experimentální části byla navržena alternativní metoda na měření smykové pevnosti, 

která vychází z normy ČSN EN 1052. Tato norma se zabývá stanovením počáteční 

pevnosti zdiva ve smyku, kde je synergické působení zdicí malty se zdicím prvkem. 

Dále bylo vycházeno z normy ČSN EN 12004–2, která se zabývá stanovováním smykové 

přídržnosti lepidel na bázi reaktivních pryskyřic a disperzních lepidel. Tyto metody byly 

zkombinovány a použity při postupech měření smykové pevnosti cementových lepidel.  

4.1 Příprava materiálu a vzorků 
Použité materiály: 

Cementové lepidlo C1 

Cementové lepidlo C2TES1 

Cementové lepidlo C2ES2 

Označení lepidel vychází z normy ČS EN 12004–1. Písmena užitá k označení:  

C1 – cementové standardně tvrdnoucí lepidlo  

C2 – cementové lepidlo se zvláštními charakteristikami  

T – snížená mez skluzu pod 0,5 mm 

E – prodloužená otevřená doba, kde je tahová přídržnost větší anebo rovna hodnotě 

tahové přídržnosti 0,5 N/mm2, ne méně než po 30 minutách 

S1 – deformovatelné (flexibilní) lepidlo s příčnou deformací větší než 2,5 mm a menší 

než 5 mm 

S2 – vysoce deformovatelné (flexibilní) lepidlo s příčnou deformací větší než 5 mm 

K experimentální části byly vybrány tři komerční produkty od jednoho výrobce lepidel 

typů C1, C2TES1 a C2ES2. Jsou to jedno komponentní prášková normálně tuhnoucí 

lepidla. V prvním kroku bylo potřeba zjistit obsah redispergovatelného polymerního prášku 

v jednotlivém lepidle, což bylo provedeno podle zkoušky popelnatosti při 450 °C a poté 

přibližně určeny obsahy. Z této zkoušky bylo zjištěno procento spáleného organického 

obsahu popsaného níže.  

V lepidle C1 byl zjištěný obsah RPP v rozmezí hodnoty 0-0,5 % a tudíž můžeme tvrdit, 

že toto lepidlo je s velmi nízkým obsahem RPP. V lepidle C2TES1 obsah RPP vykazoval 

střední hodnotu, která se pohybovala v rozmezí od 3 do 4 %. V lepidle typu C2ES2 byly 

naměřeny hodnoty organického obsahu 10-12 %. Tato hodnota vykazuje vysoké množství 
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redispergovatelného polymerního prášku z čehož lze usoudit, že toto lepidlo by mělo 

vykazovat nejlepší smykovou pevnost a také přídržnost. 

 

Příprava materiálu 

Tato lepidla jsou komerčně dodávaná dodavatelem v práškové formě. Nejdřív bylo 

lepidlo v suché práškové směsi rozmícháno v míchačce s požadovaným množstvím vody. 

Postup míchaní byl následující – nejdříve byla míchačka spuštěná po dobu 45 sekund, poté 

byla míchačka pozastavena na 1 minutu a stěrkou na lepidla bylo lepidlo setřeno ze stěn 

misky míchačky. Dále byla míchačka opět spuštěná po dobu 1 minuty a po uplynutí této 

doby byla opět pozastavená na dobu 5 minut, aby se zabezpečila aktivace polymerních 

přísad. Takto byly připraveny všechny typy lepidel.  

Příprava vzorku 

Po rozmíchaní vody s lepidlem způsobem popsaným výše, byl materiál připravený 

k použití a přípravě vzorků. Složení vzorku se odvíjelo od typu dlaždic. V této praktické byly 

použity dva typy vzorků. V obou případech byla vždy použita dlaždice ve středu s nízkou 

nasákavostí pod 0,1 % a na ní byly z každé strany přilepeny dlaždice lepidlem. V prvním 

případě byly přilepeny dvě nenasákavé dlaždice a v druhém případě dvě nasákavé dlaždice 

s nasákavostí 15 %. První typ vzorku byl nazván nenasákavý vzorek a druhý typ jako 

nasákavý vzorek. Oba typy vzorků jsou zobrazeny na obrázku č. 40. Všechny takto 

připravené vzorky byly kondicionovány za standardních laboratorních podmínek po dobu 

28 dní. 

 
Obr. 34: Grafické schéma vzorku. 
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Obr. 35: Fotka nasákavého a nenasákavého vzorku. 

 

V prvním případě byly zhotoveny tři vzorky od každého druhu lepidla a tato lepidla zrála 

mezi dlaždicemi o rozměrech 50 ´ 50 mm s tím, že uprostřed byla vždy nenasákavá 

dlaždice s nasákavostí nižší než 0,1 %, která byla o 5 mm vysunutá směrem nahoru tak, 

jak je znázorněno na obrázku č. 34. Na nenasákavou dlaždici se lepily dvě nenasákavé 

dlaždice a to znamená, že materiál neměl tendenci lepidlu sebrat hydratační vodu čili 

předčasně ho vysušit, resp. „spálit“.  

V druhém případě byly rovněž zhotoveny tři vzorky z každého druhu a lepila 

se nenasákavá dlaždice o nasákavosti <0,1 % mezi dvě velmi nasákavé dlaždice 

o nasákavosti 15 %, takže lze usuzovat, že značná část hydratační vody byla předčasně 

vysušena pomocí dlaždice. Lepidlo bylo nanášeno v reálné aplikační vrstvě 2 až 3 mm 

metodou tenkovrstvého lepení.  

4.2 Zkoušení vzorků  
Zkouška probíhala tak, že se připravený vzorek vložil do předem zhotoveného 

ocelového segmentu, který měl udržet vzorek stabilní v jedné poloze, aby se nestalo, že se 

začne působením tlakové síly vychylovat z osy. 



 56 

 
Obr. 36: Vzorek uložený v segmentu 

Segment se vzorkem se poté vložil do tlakového přístroje Testometric M350-20CT, kde 

se působilo stabilním posunem 0,5 mm/min a naměřila se síla v Newtonech, při které došlo 

k prvnímu porušení lepidla. Z každého druhu použitého lepidla byly testovány tři vzorky, 

aby bylo možné vyloučit případné chyby v měření anebo chybu přístroje. Tímto způsobem 

byly naměřeny všechny typy vzorků. 

 
Obr. 37: Vzorek v segmentu vložený do tlakového přístroje Testometric M350-20CT 
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4.3 Vyhodnocení dosažených výsledků 
Z experimentu popsaného v kapitole 4.2, byla naměřena data, která jsou shrnuta 

v tabulce pro každý druh testovaného lepidla. 

 

Tab. 4: Naměřená data ze smykových zkoušek alternativní metodou. 

 
 

Z tabulky 5 je zřejmé, že se zvyšujícím se přídavkem polymerního prášku 

se zvyšovala i síla potřebná k porušení vzorku. V grafu 6 je znázorněna závislost síly 

na stlačení u každého typu lepidla, tj. síla potřebná k porušení vzorku smykem. 

 

 
Graf 6 Graf závislosti naměřené síly na posunu příčníku (stlačení) při namáhání vzorku smykem 

 

 

Slinuté vzorky Nasákavé vzorky

2400 2060
1850 1660
2500 1630
7860 8400
7380 8030
5500 9000
8650 7960
5900 11300
9100 8900

C2TES1

C2ES2

Maximální síla při porušení v [N]
Značení lepidla

C1

0,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00

10000,00

12000,00

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Sí
la

 [N
] 

Stlačení [mm]

Maximální síla porušení vzorku smykem

C1 Slinuté 1

C1 S linuté 2

C1 S linuté 3

C1 Nasákavé 1

C1 Nasákavé 2

C1 Nasákavé 3

C2TES1 Slinuté 1

C2TES1 Slinuté 2

C2TES1 Slinuté 3

C2TES1 Nasákavé 1

C2TES1 Nasákavé 2

C2TES1 Nasákavé 3

C2ES2 S linuté 1

C2ES2 S linuté 2

C2ES2 S linuté 3

C2ES2 Nasákavé 1

C2ES2 Nasákavé 2

C2ES2 Nasákavé 3



 58 

Smyková pevnost každého lepidla se vypočítá pomocí vzorce: 

𝑓-./0 =
𝐹2,.45
2𝐴2

																[𝑁/𝑚𝑚;] 

Kde F je maximální síla při porušení lepidla [N], A je lepená plocha 2000 mm2. 

 
Graf 7 Závislost smykové pevnosti na druhu lepidla a povrchu dlaždice 

 

Z grafu č. 7 je patrné, že v případě lepidla C1 má nasákavá dlaždice vliv na vyšší smykovou 

pevnost lepidla. Je to díky nasákavosti dlaždice, kde se cementová matrice s nízkým 

obsahem redispergovatelného polymerního prášku může mechanicky zakotvit 

do pórů, které nasákavá dlaždice obsahuje, kdežto na slinutou dlaždici nikoliv. 

U lepidla typu C2TES1 s obsahem redispergovatelného polymerního prášku 3-4 % je vidět 

výrazný rozdíl nárůstu smykové pevnosti lepidla při porovnání s lepidle C1, což je ovlivněno 

množstvím redispergovatelného polymerního prášku. U tohoto typu lepidla nastává opačný 

efekt, kdy slinutý vzorek vykazuje vyšší smykovou pevnost než vzorek nasákavý. Je to díky 

tomu, že nasákavý vzorek část lepidla vysuší, protože dlaždice absorbují část vody, která 

je potřebná k hydrataci cementu. Míra hydratace cementu má výrazný vliv na přídržnost 

lepidla. 

Lepidla C2ES2 vykazují nárůst smykové pevnosti při porovnání s lepidly typu C2TES1, 

a to o 10 % u slinutého a 12 % u nasákavého vzorku. Přídavek redispergovatelného 

polymerního prášku při lepidlech typu C2ES2 je 12 %, a proto rozdíl mezi těmito dvěma 

druhy lepidel není až tak velký, co se smykové pevnosti týče. 

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že důležitou funkci plní redispergovatelný 

polymerní prášek. Při porovnání smykové pevnosti lepidla typu C2TES1 a C2ES2 

neodpovídá nárůst množství RDP nárůstu hodnot smykové pevnosti. 
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Procento přidaného redispergovatelného polymerního prášku ovlivňuje hlavně 

deformovatelnost vzorku. Navržená metoda sloužila primárně ke zjištění smykové pevnosti 

vzorku. Provedenými testy bylo prokázáno, že nově navrženou metodou může být 

stanovena smyková pevnost, ale nemá vypovídající schopnost o deformovatelnosti lepidla. 

Pro měření deformovatelnosti a smykové pevnosti lze použít metodu sofistikovanější, avšak 

finančně i časově náročnější. Tato metoda je definována DIN 18156-3 (viz kapitola 3.3.4.3) 

a její náročnost spočívá jak v přípravě vzorku, tak v náročnosti používaní přístrojů. Měření 

provedené dle této metody je graficky znázorněno níže na grafu č. 8 a lze zde odečíst 

jak naměřenou deformovatelnost, tak i maximální sílu při porušení lepidel. 

 

 
Graf 8 Graf znázorňuje pracovní diagram při smykovém namáhání těles podle DIN 18156-3 (závislost síly na 
skutečné deformaci vzorku) 

  

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0,000 0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120

Sí
la

 [N
]

Deformace [mm]

Maximální síla porušení vzorku smykem

C1

C2TES1

C2ES2



 60 

 
Graf 9 Hodnota smykové pevnosti naměřené metodou DIN 18156-3 

Hlavním rozdílem mezi nově navrženou metodou a metodou DIN 18156-3 je ten, že při DIN 

18156-3 je viditelné zakřivení křivky při různém obsahu redispergovatelného polymerního 

prášku, která znázorňuje jak sílu při porušení vzorku smykem, tak i deformovatelnost 

lepidla. U nově navržené alternativní použité metody je z grafu viditelné pouze porušení 

lepidla. Z grafu 8, který znázorňuje DIN 18156-3 metodu je sklon křivek rozdílný, kdežto 

u nově navržené metody je sklon křivek v každém případě stejný.  

Tab. 5 Srovnání výsledných hodnot smykových pevností s tahovou přídržností. 

 

V tabulce č. 6 jsou porovnány hodnoty tahové přídržnosti, smykové pevnosti 

dle navržené alternativní metody v rámci BP a metody dle DIN 18156-3. Z hodnot 

uvedených v tabulce č. 6 lze usoudit, že hodnoty tahové přídržnosti, které byly stanoveny 

v rámci projektu [23] se stejnými receptury lepidel jako byly použity v rámci experimentální 

části této BP, korespondují s hodnotami smykových pevností stanovených dle metody nově 

navržené v rámci této bakalářské práce. Vzorky s nasákavými obkladovými prvky vykazují 

podobné hodnoty smykové pevnosti jako hodnoty tahové přídržnosti vzorků po tepelném 

stárnutí. Hodnoty smykových pevností slinutých vzorků odpovídají hodnotám tahových 

přídržností lepidel po uložení ve standardních laboratorních podmínkách. 

U metody DIN 18156-3 jsou hodnoty smykové pevnosti nižší, což je dáno jinými 

podmínkami zkoušení jako je jiný obklad a jiný podklad. Je důležité zmínit, že z boční strany 

není žádný přítlak, ani není ničím bráněno tomu, aby se dlaždice rozpínaly do stran, čímž 
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nastává kombinace smyku a tahu zároveň, v některých případech došlo i k porušení 

betonového podkladu. U nově navržené metody byly dlaždice přichyceny k boční straně 

a tím bylo zabráněno bočnímu vyosení, tudíž nemohl nastat žádný tah. 
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5 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na studium vlastností polymery modifikovaných 

lepicích hmot při smykovém namáhání. 

V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se složek a vlastností polymery 

modifikovaných lepicích hmot, popsány vlivy povrchu obkladu a obsahu polymerního 

prášku na tahovou přídržnost a smykovou pevnost lepeného spoje a dále je zde zpracován 

přehled metod pro stanovení smykové pevnosti u lepidel. Závěr teoretické části je věnován 

nejčastějším vadám a poruchám, které při lepení obkladových prvků a dlaždic nastávají. 

V praktické části se tato práce zabývala navržením co nejjednodušší 

a nejekonomičtější alternativní metody pro měření smykové pevnosti, která by mohla sloužit 

jako možné nahrazení známé metody DIN 18156-3. Byly porovnávány tři druhy 

lepidel, s různým obsahem redispergovatelného polymerního prášku, které byly použity při 

dvou typech vzorků. První typ byl vytvořen ze dvou nasákavých dlaždic přilepených 

na nenasákavou dlaždici a druhý typ byl vytvořený čistě z nenasákavých dlaždic. Bylo 

zjištěno, že s rostoucím obsahem polymerního prášku narůstá smyková pevnost, avšak 

při porovnání smykové pevnosti lepidla typu C2TES1 a C2ES2 neodpovídá nárůst množství 

redispergovatelného polymerního prášku nárůstu hodnot smykové pevnosti. Lepidla 

C2ES2 vykazovala nárůst smykové pevnosti při porovnání s lepidly typu 

C2TES1, a to o 10 % u slinutého a 12 % u nasákavého vzorku. Provedenými testy bylo 

prokázáno, že nově navrženou metodou může být stanovena smyková pevnost, ale nemá 

vypovídající schopnost o deformovatelnosti lepidla tak jako metoda DIN 18156-3. 

Z dosažených výsledků lze učinit závěr, že pomocí nově navržené metody jsme 

spolehlivě roztřídili tři druhy lepidel. Dále jsme zjistili, že hodnoty smykové pevnosti 

stanovené dle nově navržené metody korespondují s hodnotami tahové přídržnosti 

stanovenými v rámci projektu TRIO, evidenční číslo projektu FV20606, kde byla použita 

stejná lepidla. U metody DIN 18156-3 byla zjištěna hodnota smykové pevnosti až o polovinu 

nižší než hodnota stanovená dle nově navržené metody. Zde lze usuzovat na to, že tento 

rozdíl byl způsoben použitím jiného typu povrchu obkladu i podkladu. Hlavním rozdílem 

mezi navrženou metodou a metodou DIN 18156-3 je ten, že v metodě DIN 18156-3 

nepůsobí žádná přítlaková síla, ale působí smyková i tlaková síla. V nově navržené 

alternativní metodě působí pouze síla smyková. Závěrem lze tedy konstatovat, že nově 

navržená metoda je použitelná pro stanovení smykové pevnosti lepeného spoje. 
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