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Rekonštrukcie stavieb
Požiadavky.  
Postupy. Produkty. 

Vlhnutie stien historických budov môže viezť k závažnému 
poškodeniu muriva. Existujú ale možnosti na sanáciu 
takýchto stien. Predstavíme Vám naše.

Istota riešenia.
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Bezpečné riešenie. Pre každú požiadavku. 
Sanácia a obnova starých murív získava neustále na dôležitosti – a pritom zohráva 
centrálnu úlohu ich ochrana proti škodlivým účinkom vody.

Stavebný objekt osadený v teréne degraduje a stráca na svojej hodnote, pokiaľ nie je 
ochránený proti zemnej vlhkosti. Zavlhnuté murivo v neposlednej rade tiež predstavuje 
tepelný most, ktorý môže viezť k ďalším problémom. Naproti tomu suché steny prispievajú 
k zníženiu nákladov na vykurovanie.

A teraz dobrá správa: Na základe odbornej analýzy stavu objektu sa môže vypracovať 
realistický návrh sanácie. K úspešnému zrealizovaniu takéhoto riešenia a k zabezpečeniu 
dlhej životnosti danej budovy sú potrebné správne systémové stavebné materiály a ich 
odborná aplikácia. Zvlášť v historických stavbách sa často vyskytujú podklady, zaťažené 
vlhkosťou a soľami. Pre zabezpečenie odbornej sanácie týchto plôch s dlhou životnosťou 
a určenie vhodných systémových riešení je potrebné vychádzať z presných laboratórnych 
analýz obsahu solí, ako aj stupňa nasýtenia muriva vodou. Pri návrhu riešenia je taktiež 
potrebné zohľadniť, či predmetné plochy boli v minulosti zaťažené plesňami.

So sanačným omietkovým systémom THERMOPAL® poskytuje spoločnosť 
SCHOMBURG ucelený, trvácny a hospodárny systém, ktorý dáva k dispozícii pre každú 
požiadavku správne riešenie. Pre dlhodobé zachovanie budov, pre príjemnú obytnú 
klímu a pre zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti.
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Množstvo historických občianskych a sakrálnych stavebných objektov, 
ktoré boli postavené ako masívne murované konštrukcie, postráda 
zvislú a vodorovnú hydroizoláciu. Následkom je zavĺhanie soklových 
a podzemných murív.

Historické špecifiká stavieb
Typické nedostatky a poruchy murív

Murivo z prírodného kameňa
U murív z prírodného kameňa je potrebné 
v jednotlivých prípadoch overiť / stanoviť 
vhodný spôsob realizácie horizontálnej 
clony. Podľa skúseností je kapilárny 
transport vlhkosti samotným prírodným 
kameňom vzhľadom na jeho nízku 
nasiakavosť častokrát veľmi malý a 
vzlínanie vlhkosti vtedy prebieha prakticky 
len murovacou maltou v škárach. 
Realizácia horizontálnej clony do muriva z 
lomového kameňa môže byť v závislosti 
od krivosti škár pomerne obtiažna. Na 
niektorých objektoch môžu konštrukcie 
stien obsahovať jadrovú vrstvu s výplňovým 
zásypom so slamou.

Tehlové murivo
Pri tehlovom murive sa rozlišuje medzi 
klasickým tehliarskym črepom a tzv. 
klinkerom. Štandardné tehly, vypaľované 
pri teplotách do cca. 900°C sa vyznačujú 
pórovitou štruktúrou s vysokou 
nasiakavosťou. Na takýto typ muriva má aj 
hydrofobizácia veľmi dobrý účinok. Klinkre 
sa vypaľujú pri teplotách prevyšujúcich 
1200°C, pritom vzniká hutný až slinutý 
črep, s nízkou až takmer nulovou 
nasiakavosťou. Vďaka tomu sú klinkrové 
tehly tiež odolnejšie proti poveternostným 
vplyvom.

K transportu vlhkosti môže v závislosti od 
typu tehál teda dochádzať celým 
prierezom muriva alebo len murovacou 
maltou, nachádzajúcou sa v ložných a 
styčných škárach. Až do 20 storočia sa 

vyrábali najmä plné pálené tehly bez dutín 
a dier. Až približne od 70-tych rokoch sa 
začali vo veľkej miere vyrábať dierované 
tehly a tehly s pórovitejšou štruktúrou 
črepu. Pri neodborne vykonanej alebo 
poškodenej hydroizolácii spodných 
stavieb sa následne začali vo väčšej miere 
prejavovať problémy so zavĺhaním murív.

Zaťaženie muriva vodou
K namáhaniu muriva vlhkosťou a 
ovplyvňovaniu jeho vlhkostnej bilancie 
dochádza z rôznych príčin ako napr.:
· kapilárna absorpcia vody (nasiakavosť),
· voda pôsobiaca hydrostatickým tlakom,
· zrážková voda,
· voda kondenzovaná.

Odlupovania a  
výkvety
Tento typ škôd je spravidla spôsobený 
vodorozpustnými soľami. V prípade 
pôsobenia vlhkosti sa soli obsiahnuté v 
murive rozpustia a migrujú smerom k 
povrchu muriva. Zasolenie muriva môže 
byť zvýšené tiež vonkajšími vplyvmi. Do 
nezaizolovanej konštrukcie sa napr. v 
zimnom období môžu dostávať posypové 
soli. Neskôr, počas suchšieho obdobia sa 
smer migrovania solí otočí a tieto sa opäť 
dostávajú na povrch muriva. To však môže 
mať za následok vznik škôd, pokiaľ je 
konštrukcia omietnutá bežnou - hutnou 
omietkou (či už cementovou, vápenno-
cementovou alebo vápennou). V závislosti 
od rýchlosti kapilárneho transportu vlhkosti 

konkrétnou omietkou bude na jej povrchu, 
v jej priereze alebo pod ňou dochádzať k 
opätovnému vykryštalizovaniu solí, ktoré je 
spôsobené so zväčšovaním objemu. Podľa 
toho bude dochádzať k vzniku výkvetov a 
/ k odlupovaniu samotnej omietky. V 
takýchto prípadoch je možné murivo 
ošetriť vhodným sanačným omietkovým 
systémom. Jeho hlavnou úlohou je presunúť 
zónu odparovania vlhkosti do vnútra 
sanačnej omietky a uložiť soli v 
existujúcom objeme pórov bez 
poškodenia.

Energetické následky  
vlhkosti 
Zníženie obsahu vlhkosti v murive sa 
pozitívne prejaví aj na poklese tepelných 
strát. Tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie 
sa postupne približujú k pôvodným 
hodnotám suchého muriva. V každom 
prípade je však potrebné poveriť 
odborného projektanta vypracovaním 
efektívneho energetického návrhu pre 
konkrétny objekt.
 
Najbezpečnejšie riešenia pre sanáciu 
vlhkých pivníc spočívajú v ošetrení 
stavebnej konštrukcie z vonkajšej strany, 
odkiaľ je konštrukcia spravidla namáhaná 
vlhkosťou. 
K sanácii podzemných konštrukcií z 
interiéru by sa malo pristúpiť len v 
prípadoch, keď vykonanie sanačných 
opatrení z vonkajšej strany z technických 
príčin nie je možné.
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Historické budovy majú kvôli 
absentujúcej alebo nefunkčnej 
hydroizolácii častokrát problémy so 
zavĺhaním spodnej stavby, prípade 
tiež so zasolením murív. Tieto 
škodlivé vplyvy si vyžadujú v 
závislosti od objektu špecifické 
sanačné opatrenia.
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Podrobné informácie a požiadavky k 
príprave podkladov sú popísané v 
smernici WTA 4-6: „Dodatočná izolácia 
konštrukcií v styku so zeminou“. Pri voľbe 
optimálnej predúpravy podkladu sa 
vychádza z konkrétnej situácie sa danom 
objete. Iné opatrenia sa volia napr. v 
prípade vnútornej a iné v prípade 
vonkajšej hydroizolácie suterénneho 
muriva. Pre jednotlivé oblasti použitia sú na 
výber vhodné systémové riešenia.

Cesta k správnemu riešeniu  
1. Analýza stavu stavby
Každej sanácii predchádza odborné 
posúdenie konkrétnej stavby. 
Diagnostika nám poskytuje v závislosti od 
požiadaviek a predpokladaného 
sanačného opatrenia obraz o 
nasledovných bodoch:
· druh konštrukcie,
· hrúbky stien,
· pevnosť,
·  prítomnosť trhlín, dutín, poškodených 

miest,
· statika,

Príprava podkladu
Základ funkčnej a trvácnej sanácie

· príp. už uskutočnené opravy,
· zabudované stavebné materiály,
· vlhkostné pomery,
· budúce použitie.

2. Vypracovanie odborného 
návrhu sanácie
Optimálne podklady pozostávajú z 
hutného betónu, cementových poterov, 
omietok P II, P III (t.j. omietok zo silno 
hydraulického vápna, vápenno-
cementových alebo cementových mált) 
alebo z vyškárovaného muriva.

Aj najlepšie stavebné materiály musia harmonizovať s podkladom, 
na ktorý sa majú naniesť. Jeho dôkladná a starostlivá príprava je 
predpokladom pre zabezpečenie optimálnej priľnavosti a dlhodobej 
funkčnosti realizovaného systému. 
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Soli Možné zdroje
Možnosť premeny na  
ťažko rozpustné soli

Sírany Sadra, mineralizovaná  
podzemná voda

áno

Chloridy Posypová soľ áno

Dusičnany Hnojivo, močovina nie

Podklad musí byť únosný, s otvorenými 
pórmi a bez nečistôt. Nerovnosti sa musia 
starostlivo odstrániť. Ďalej by mala byť 
plocha bez otvorených trhlín a látok 
znižujúcich priľnavosť ako mastnoty, farby, 
cementové mlieko, uvoľnené častice, 
prach. Otvorené škáry, profilovanie 
povrchu murovacích tvárnic do 5 mm sa 
vyrovnajú pomocou AQUAFIN®-1K alebo 
ASOCRET®-M30. Nerovnosti nad 5 mm 
ako napr. diery alebo škáry v murive sa 
vyplnia ASOCRET®-M30. Podklady sa 
podľa objektu alebo typu aplikácie buď 
navlhčia, napenetrujú prípravkom 
ASO®-Unigrund alebo ošetria podkladným 

Frézovanie

Podkladný špric/Adhézny mostík

Čistenie

Vyrovnanie

Penetrácia

Otvorenie povrchu mriežkovým škrabákom

špricom THERMOPAL®-SP. Tým sa 
zabezpečí rovnomerná nasiakavosť 
podkladu a optimálna prídržnosť. Na 
nenasiakavé podklady ako napr. kovy sa 
nanesie 2x základný náter ASODUR-GBM, 
pričom druhá vrstva sa v čerstvom stave 
posype kremičitým pieskom. Pri pôsobení 
vlhkosti z podkladu je potrebné najskôr 
aplikovať primárnu hydroizoláciu proti 
negatívnemu tlaku vody. Tú je možné 
vytvoriť pomocou nepružnej silikátovej 
náterovej hydroizolácie (AQUAFIN®-1K), 
omietky z vodonepriepustnej malty 
(ASOCRET®-M30) alebo u niektorých 
systémov tiež pomocou penetrácie na 

báze reaktívnej živice (ASODUR-SG2 / 
-SG2-thix). V prípade neskoršej aplikácie 
sanačného omietkového systému sa tiež 
použije podkladný špric (THERMOPAL®-SP).

3. Premena soli 
Po stanovení druhu a množstva 
vodorozpustných solí v murive 
(laboratórny rozbor zasolenia) sa môže 
pristúpiť k ošetreniu jeho povrchu 
roztokom, ktorý premieňa ľahko rozpustné 
soli (chloridy a sírany) na ťažko 
rozpustné.

Možnosti prípravy podkladu 
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Využitie 
Cieľom injektáže muriva proti kapilárnej 
vzlínajúcej vlhkosti je znížiť vlhkosť muriva 
nad touto horizontálnou hydroizolačnou 
clonou na jeho rovnovážnu vlhkosť, 
charakteristickú pre prítomné podmienky 
muriva a obklopujúceho prostredia.
Kapilárny transport vlhkosti sa nemusí 
prerušiť úplne. Používajú sa injektážne 
prípravky tekutej (silikátový roztok 
AQUAFIN®-F) alebo krémovej 
konzistencie (silanový injektážny krém 
AQUAFIN®-i380).

Prieskum muriva
Začiatku samotnej sanácie musí 
predchádzať odborný prieskum muriva 
(napr. stanovenie stupňa nasýtenia muriva 

vodou). Ak sa v murive vyskytujú trhliny, 
uvoľnené škáry alebo iné poruchy, môže 
sa týmito miestami injektážny materiál 
strácať. Podľa potreby sa odporúča 
vykonať skúšobnú injektáž. Následným 
odobratím jadrových vrtov z muriva a ich 
navlhčením sa môže preveriť účinnosť 
injektáže.

Spôsob injektáže
Podľa hrúbky muriva, stupňa nasýtenia 
muriva vodou (do 60 %, 80 %, 95 %) a 
konkrétneho injektážneho materiálu sa volí 
medzi nízkotlakovou injektážou (pracovný 
tlak < 10 bar) alebo netlakovou injektážou 
(gravitácia a kapilárny transport média). 
Klasické, vysoko tekuté injektážne 
materiály sa aplikujú netlakovou metódou 

do murív so stupňom nasýtenia vodou do 
60 %. Pri stupni nasýtenia muriva vodou 
> 60 % sa odporúča realizovať 
nízkotlakovú injektáž. Pritom sa do muriva 
navŕtajú otvory s osovou vzdialenosťou 
10 - 12,5 cm. Injektážne krémy sa aplikujú 
do vodorovných vrtov, vytvorených do 
ložných škár muriva. V prípade použitia 
injektážnych roztokov sa do muriva vŕtajú 
šikmé otvory pod uhlom do 45°. Hĺbka 
otvorov je spravidla o 5 cm menšia ako 
hrúbka muriva. U murív s hrúbkou ≥ 60 cm 
sa odporúča navŕtanie injektážnych 
otvorov z obidvoch strán steny. V takom 
prípade predstavuje hĺbka otvorov 2/3 
hrúbky muriva. Pri realizácii otvorov v 
dvoch radoch sa odporúča oba rady vŕtať 
do ložných škár (výšková vzdialenosť 
radov ≤ 8 cm).

1 Vyrovnanie muriva 3. Vyčistenie otvorov

6.  Vytvorenie horizontálnej clony injektážnym 
roztokom

2. Vŕtanie injektážnych otvorov

4. Vyplnenie dutín 5.  Vytvorenie horizontálnej clony injektážnym 
krémom

Horizontálna clona
Injektáž muriva proti kapilárnej vlhkosti

Horizontálne clony znižujú kapilárny transport vlhkosti murivom. 
Môžu sa realizovať aj dodatočne do staršieho muriva, za využitia 
rôznych injektážnych metód.
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DÔLEŽITÉ 

Potrebné 
doplňujúce 
opatrenia.
V prípade, že suterénne steny sú 
zaťažené nie len vzlínajúcou 
vlhkosťou od základov pod 
murivom ale aj plošným 
pôsobením zemnej vlhkosti z 
boku, je potrebné uvažovať aj s 
plošnou hydroizoláciou - napr. 
pomocou omietky z 
vodonepriepustnej malty. Pri 
realizácii vnútornej hydroizolácie 
sa horizontálna clona umiestni až 
nad vlhkosťou zaťaženú oblasť 
(napr. pod stropnú konštrukciu). V 
opačnom prípade by sa vlhkosť 
už nemohla odparovať na 
vnútornom (zaizolovanom) 
povrchu a o to intenzívnejšie by 
sa mohla tlačiť smerom na vrch aj 
do oblastí muriva, ktoré pred 
sanáciou neboli zavlhnuté. 
Takisto je potrebné injektážou 
ošetriť tiež vnútorné steny v 
oblastiach kontaktu s obvodovým 
murivom a základmi.

Princíp pôsobenia
Pri nízkotlakovej metóde sa injektážny 
materiál aplikuje do muriva cez injektážne 
hmoždinky. Materiál sa pod tlakom šíri 
pórovou štruktúrou muriva a vytvára v 
jeho priereze hydrofóbnu (vodoodpudivú) 
clonu, ktorá pôsobí proti kapilárnemu 
vzlínaniu vlhkosti. Pri nižších stupňoch 
nasýtenia muriva vodou je možné aj 
použitie netlakovej injektáže.

Jednou z hlavných výhod injektážneho 
krému (AQUAFIN®-i380) je možnosť jeho 
aplikácie netlakovým spôsobom pri stupni 
nasýtenia muriva vodou až do 95 %. 
Obsiahnutá účinná látka sa vďaka 
špecifickému postupu výroby vyznačuje 
vysokou jemnosťou a účinnosťou. 
Nereaguje s vodou ale výlučne s 
podkladom. AQUAFIN®-i380 obsahuje aj 
hydrofilnú zložku, vďaka čomu sa 
prípravok rýchlo rozptýli v priereze 
vlhkého muriva, až sa postupne dosiahne 
100 %-né nasýtenie povrchu pórov. 
Praktické 550 ml fóliové balenia sa 
aplikujú pomocou injektážnej pištole. 
pomalým vytláčaním materiálu za 
súčasného vyťahovania injektážnej trubičky 
(ktorá je súčasťou balenia) sa docieli 

úplné vyplnenie vyvŕtaných otvorov. Tento 
postup je realizovateľný aj v prípade 
horizontálnych vrtov alebo 
nehomogénneho muriva. Navyše na 
rozdiel od tekutých injektážnych prípravkov 
tu vďaka krémovej konzistencii odpadá 
riziko nekontrolovaných strát materiálu cez 
trhliny v murive. 

Po reakcii s podkladom dochádza k 
hydrofobizácii povrchu pórov v murive, k 
postupnému obmedzeniu kapilárneho 
transportu vlhkosti prierezom muriva a k 
postupnému vysúšaniu nad zrealizovanou 
horizontálnou clonou. Prípravok je 
odskúšaný a certifikovaný podľa smernice 
WTA 4-10-15/D („Injektáž muriva proti 
kapilárnej vlhkosti certifikovanými 
injektážnymi prípravkami“) pre stupeň 
nasýtenia muriva vodou až do 95 %.

Uzavretie vyvŕtaných otvorov
Po zrealizovaní horizontalnej clony sa 
vyvŕtané otvory povrchovo zablendujú 
reprofilačnou maltou ASOCRET-M30 
alebo v prípade potreby na konkrétnom 
objekte sa vyplnia zálievkovou maltou 
ASOCRET-BM.

AQUAFIN®-i380
Silanový injektážny krém pre 
vytvorenie horizontálnej clony

AQUAFIN®-F
Silikátový injektážny roztok pre 
vytvorenie horizontálnej clony
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Obmedzenia pre vonkajšiu 
hydroizoláciu
·  Príliš malý odstup od vedľajšej 

budovy 
·  Budova stojí bezprostredne pri  

veľmi frekventovanej ceste
·  Zástavba (čiastočné podpivničenie 

budovy)

Oblasti použitia pre omietky z 
vodonepriepustných mált
V prípade vnútorných hydroizolácií za 
súčasného vyrovnania podkladu 
predstavujú vhodné riešenie priemyselne 
pripravené omietky z vodonepriepustných 
mált ako ASOCRET-M30.

Omietka z vodonepriepustnej malty
Dodatočná vnútorná hydroizolácia zo silikátového maltového systému

Vonkajšia hydroizolácia by sa všeobecnosti mala vždy uprednostniť 
pred vnútornou hydoizoláciou. K riešeniu s vnútornou hydroizoláciou 
sa pristupuje len v prípade, keď je realizácia hydroizolácie z vonkajšej 
strany zo stavebnotechnických dôvodov nemožná.

Typické oblasti použitia sú:
·  Vyrovnanie dutín, dier, vydrolených škár 

a iných porúch v podklade
·  Vytvorenie fabiónu (zaoblenie kúta) v 

styku stien s podlahou a kútoch medzi 
stenami

·  Vyplnenie drážky na povrchu 
konštrukcie v mieste pôvodnej 
horizontálnej hydroizolácie pod 
murivom 

Po zrealizovaní omietky z 
vodonepriepustnej malty s minimálnou 
hrúbkou vrstvy 20 mm nasleduje aplikácia 
sanačného omietkového systému za 
účelom regulovania tepelnovlhkostných 
parametrov na povrchu muriva.

1. Príprava napojenia stien na podlahu

4. Aplikácia omietky z vodonepriepustnej malty

2. Primárne pretesnenie povrchu (v prípade potreby)

5. Stiahnutie latou

3. Podkladný špric (v prípade potreby)

6. Opracovanie povrchu mriežkovým škrabákom

ASOCRET-M30
Vysprávková a vyrovnávacia malta 
do 30 mm 
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Vlhkostné namáhanie

Silikátová náterová hydroizolácia

(napr. AQUAFIN®- RS300)

Vodonepriepustná malta

(napr. ASOCRET-M30)
Min. celková 
hrúbka (mm)

Min. počet 
vrstiev

Min. celkov 
hrúbka (mm)

Min. počet 
vrstiev

Zemná vlhkosť, netlaková voda 2 2 20 2

Tlaková voda 3 3 20 2

Stefan Flügge, Technický servis, 
SCHOMBURG GmbH & Co. KG

Ak je stena vystavená plošnému zaťaženiu 
zemnou vlhkosťou a hydroizoláciu možno 
vytvoriť len z vnútornej strany, vyžaduje si 
to použitie silikátových materiálov. Pritom 
sa rozlišuje medzi tenkovrstvovým riešením 
(za použitia silikátovej náterovej 
hydroizolácie) a hrubovrstvovým riešením 
(vytvorením omietky z vodonepriepustnej 
malty). Pritom je potrebné zohľadniť, že 
prierez muriva ostane trvalo vlhký. Aby 
vlhkosť ďalej nevzlínala murivom do 
vyšších oblastí, vytvorí sa na hornej úrovni 
plošnej hydroizolácie horizontálna clona. 
Podobne možno ochrániť napojenia 
vnútorných stien na izolované obvodové 
murivo. Vnútorná hydroizolácia zo 

RADY ODBORNÍKOV

Silikátové náterové hydroizolácie alebo 
omietky z vodonepriepustných mált?

silikátových materiálov si vždy vyžaduje 
únosný podklad s hydraulickými 
murovacími maltami, odolávajúcimi 
zaťaženiu vlhkosťou. 

V prípade rovného povrchu muriva, ktoré si 
nevyžaduje vyrovnanie nerovností, 
postačuje použitie silikátovej náterovej 
hydroizolácie, kombinovanej s 
horizontálnou clonou. Zaizolované steny 
sa odporúča následne opatriť sanačným 
omietkovým systémom za účelom 
regulovania tepelnovlhkostných 
parametrov na povrchu muriva (pozri 
kapitolu „Sanačný omietkový systém na str. 
12“).

Viac k vnútornej hydroizolácii s ASOCRETom-M30 sa dozviete na stránke schomburg.com

Zdroj: smernica WTA 4-6: „Dodatočná hydroizolácia stavebných konštrukcií v styku so zeminou“
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Stupeň zasolenia Opatrenia Hrúbka vrstvy v mm
Nízky 1. Podkladný špric 

2. Sanačná omietka WTA
≤ 5
≥ 20

Stredný až vysoký 1. Podkladný špric
2. Sanačná omietka WTA
3. Sanačná omietka WTA

≤ 5
10 – 20
10 – 20

Vysoký 1. Podkladný špric
2.  Podkladná pórovitá 

omietka WTA
3. Sanačná omietka WTA

≤ 5
≥ 10
≥ 15

Zložky sanačného omietkového 
systému
(certifikovaného podľa smernice WTA 2-9)
· Podkladný špric (prednástrek)
·  Podkladná pórovitá omietka 

(jadrová / vyrovnávacia omietka)
· Sanačná omietka
· Jemná vrchná omietka

Prečo sanačný omietkový 
systém?
Ak sa murivo, zaťažené vzlínajúcou 
vlhkosťou opatrí bežnou omietkou s 
„hutnou“ štruktúrou (napr. cementová 
omietka), môže to viezť k uzavretiu vlhkosti 
v murive alebo oddeľovaniu omietky od 
podkladu vplyvom pôsobiacich solí. Pokiaľ 

sa na takéto murivo zrealizuje „priepustná“ 
omietka (napr. vápenná alebo vápenno-
cementová), bude vlhkosť aj so soľami 
prestupovať až k jej povrchu, čo sa prejaví 
vznikom vlhkostných fľakov a výkvetov.

Sanačné omietky, určené pre vlhké a 
zasolené murivá, sú vodoodpudivé a 
vysoko pórovité. Kapilárna vlhkosť z muriva 
sa vďaka nízkej nasiakavosti sanačnej 
omietky dostane len do hĺbky cca. 5 mm. 
Ďalej sa už vlhkosť vzhľadom na vysokú 
pórovitosť omietky odparuje. Soli 
kryštalizujú v zóne odparovania, čiže v 
prípade sanačnej omietky je to v jej vnútri. 
Vzhľadom na veľký objem pórov to nemá 
za následok poškodenie omietky.

Sanačný omietkový systém
Sanačný omietkový systém, prispôsobený pre konkrétne zaťaženie, 
pôsobí proti vzniku výkvetov solí na povrchu ich ukladaním do svoje 
vnútornej pórovej štruktúry 

Pre ošetrenie muriva, zaťaženého soľami a/alebo vlhkosťou, sa používajú sanačné omietkové systémy so 
skladbou, prispôsobenou vždy pre konkrétne podmienky na danej stavbe. Samotná sanačná omietka 
nepredstavuje riešenie. U WTA certifikovaných výrobkových systémov ide o priemyselne vyrábané 
maltoviny. Malty, vyrábané na stavenisku, nie sú povolené.

1. Nanesenie jadrovej omietky (v prípade potreby)

2. Nanesenie sanačnej omietky

Zdroj: smernica WTA 2 – 9: „Sanačné omietkové systémy“

RADY ODBORNÍKOV

Na čo treba  
dávať pozor
·  Sanačné omietky nesmú byť 

vystavené dlhodobému ani 
krátkodobému hydrostatickému 
tlaku. Používajú sa v interiéri 
alebo prípadne v exteriéri, ale 
tam výlučne nad úrovňou terénu. 

·  Ak je murivo nasýtené vlhkosťou, 
je pred realizáciou sanačného 
omietkového systému potrebné 
uvažovať s vhodnou 
hydroizoláciou alebo vysúšaním 
muriva. 
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Načo sa používajú  
sanačné omietky? 
Sanačné omietky sa používajú na 
vytvorenie difúznych a suchých 
omietkových plôch na vlhkých vnútorných 
a vonkajších stenách zaťažených soľami.

V akých hrúbkach vrstiev  
sa musia nanášať sanačné 
omietky? 
Minimálna hrúbka vrstvy sanačných 
omietok THERMOPAL® predstavuje 
20 mm. Pri strednom až vysokom stupni 
zasolenia je potrebné sanačnú omietku 
naniesť v dvoch vrstvách v celkovej hrúbke 
medzi 25 až 40 mm. Technologická 
prestávka medzi jednotlivými vrstvami 
omietky: jeden deň na milimeter hrúbky 
zrealizovanej vrstvy.

Úloha Charakteristiky
1.  Podkladný špric 

(prednástrek)
· Spojovací mostík · Hrúbka vrstvy max. 0,5 cm

·  Prednástrek spravidla len s čiastočným pokrytím podkladu (≤ 
50 %) - sieťovitý postrek

·  Pri podklade opatrenom silikátovou náterovou hydroizoláciou 
sa prednástrek aplikuje so stupňom krytia 100 %.

· Nevhodný pre vypĺňanie škár.

2.  Podkladná pórovitá 
omietka (jadrová / 
vyrovnávacia omietka)

·  Vyrovnanie hrubých nerovností  
(vyrovnávacia omietka)

·  Ukladanie soli pri zvlášť vysokom  
zasolení podkladu (jadrová omietka)

· Nie je hydrofóbna, je vysoko paropriepustná
· Možnosť vytvárania vrstiev v hrúbke 10 - 30 mm
· Vhodná pre vyplnenie škár

3. Sanačná omietka ·  Podporuje vysušenie muriva vďaka 
vysokej priepustnosti vodnej pary

· Ukladanie kryštalizovaných solí

· Vysoký objem pórov
· Hydrofóbne nastavená
· Zníženie rizika kondenzovania vzdušnej vlhkosti na povrchu
· Minimálna hrúbka 20 mm
· Maximálna hrúbka 40 mm
· Pri viacvrstvovom nanesení min. 10 mm na vrstvu
·  Regulovanie tepelnovlhkostných parametrov na povrchu 

muriva

4. Jemná vrchná omietka · Optické stvárnenie · Vysoko paropriepustná

Zložky systému

Aký spojovací mostík sa používa 
pod sanačné omietky?
Ako spojovací mostík pod sanačnú 
omietku THERMOPAL®-ULTRA, ako aj 
podkladnú pórovitú omietku 
THERMOPAL®-GP11 sa používa 
prednástrek THERMOPAL®-SP. V prípade 
silno alebo veľmi slabo nasiakavých 
podkladov sa k zámesovej vode môže 
pridať prísada k zvýšeniu tvrdosti a 
prídržnosti ASOPLAST-MZ. 
THERMOPAL®-SP sa môže použiť ako 
prednástrek taktiež pod cementové alebo 
vápenno-cementové omietky. 

Ako sa môžu farebne upraviť 
sanačné omietky?
K farebnej úprave sanačných omietkových 
systémov je potrebné použiť výhradne 
vysoko paropriepustné materiály ako 
silikátové farby.

Môžu sa sanačné omietky 
THERMOPAL® spracovať tiež 
strojne?
Áno, napríklad pomocou PFT G4. 
Charakteristiky vybavenia sú uvedené v 
našich  „odporúčaniach k striekacím 
zariadeniam pre systém THERMOPAL®“.

Aké rozdiely sú medzi sanačnými 
omietkami?
THERMOPAL®-GP11 a THERMOPAL®-ULTRA 
sú WTA certifikované výrobky (podľa 
smernice WTA 2-9-04/D). Sanačné 
omietky podľa smernice WTA sa vyznačujú 
schopnosťou ukladania solí vo svojej 
pórovej štruktúre, hydrofóbnym nastavením, 
zvýšenou paropriepustnosťou pri súčasne 
zníženej kapilárnej nasiakavosti. 
THERMOPAL®-ULTRA vytvrdzuje rýchlo a 
umožňuje skoré dodatočné ošetrenie 
povrchu omietky.

VEDOMOSTI 

Všetko o sanačných omietkach
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Sanačné systémy
Ochrana pre sokle a pivnice

Historické budovy sú krásne. Každý by v nich rád býval. Čo sa však 
ľahko prehliada, už množstvo stavieb z prelomu 19. a 20. storočia 
nemá prakticky žiadnu izoláciu proti vlhkosti. Predovšetkým na častiach 
budov v styku so zeminou môže prevĺhanie murív spôsobovať značné 
škody. Dobrou správou je, že existujú rôzne sanačné systémy 
umožňujúce opätovné vysušenie týchto historických konštrukcií. 
Spoločnosť SCHOMBURG má pre každú požiadavku správne 
riešenie, aby tieto ozdoby našich miest stáli aj v budúcnosti na 
pevných základoch.
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1. Sanačný systém „soklová oblasť“
Sanácia stien historických stavieb z vonkajšej strany sa vždy odporúča 
ako najlepšie možné riešenie. Po analýze solí sa najskôr zrealizuje 
horizontálna bariéra, aby sa následne mohlo pristúpiť k samotnej sanácii 
sokla. Na záver ostáva finálne stvárnenie povrchu. 

2. Sanačný systém „škody spôsobené hygroskopickou 
vlhkosťou a kondenzovanie vzdušnej vlhkosti“ 
Pri tomto type sanácie zohráva sanačná omietka rozhodujúcu úlohu. 
Aj tu je potrebná analýza solí. Nasleduje príprava podkladu, realizácia 
sanačnej omietky a  finálne stvárnenie povrchu.

3. Sanačný systém „vnútorná hydroizolácia“
Pri vnútornej hydroizolácii sa musí taktiež stanoviť stupeň zasolenia 
muriva a zrealizovať horizontálna clona. Nasleduje vyrovnanie 
podkladu, aplikácia plošnej hydroizolácie a sanačnej omietky. 

Tri sanačné systémy



16 schomburg.com

Horizontálna clona

Soklová oblasť sa až do výšky cca. 30 cm nad upravený terén 
bezpodmienečne zaizoluje proti vlhkosti a dažďovej vode

Bežná exteriérová omietka

Vysoko paropriepustná jemná vrchná 
omietka / farebný náter

Sanačná omietka v soklovej oblasti

Tri sanačné systémy
1. Sanačný systém „soklová oblasť“

Zaťaženie soľami

 1  Úprava solí: ESCO-FLUAT
 2  Vyrovnanie podkladu: ASOCRET-M30
 3  Sanačná omietka: THERMOPAL®-ULTRA
 4  Horizontálna clona: AQUAFIN®-F 

horizontálna clona:  nízkotlaková metóda 
hĺbka injektážnych otvorov: hrúbka muriva mínus 5 cm 
osová vzdialenosť 
injektážnych otvorov:  10 – 12 cm 
alternatíva k 4:    netlaková aplikácia 

AQUAFIN®-i380
 5 Plošná hydroizolácia: AQUAFIN ®-1K/AQUAFIN ®- RS300
 6 ASOCRET-M30 (alternatíva k 5)
 7  Prednástrek: THERMOPAL ®-SP so stupňom krytia 100 % 

(podľa potreby)
 8  Sanačná omietka: THERMOPAL ®-ULTRA 

resp. THERMOPAL ®-SR24
 9 Jemná vrchná omietka: THERMOPAL®-FS33 
 10 Vhodná silikátová farba 
 
Zaťažená vlhkosťou
 1 Zaťaženie vlhkosťou
 2 +3  Vyrovnanie podkladu a vytvorenie omietky z vodonepriepust-

nej malty: ASOCRET-M30
 4  – 10 Pozri hore

Schematické zobrazenie soklovej oblasti

1

1

5/6

7

8

9

10

2

3

4
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1. Analýza solí
Určenie druhu a množstva  
vyskytujúcich sa solí

Laboratórny rozbor

2.  Horizontálna clona
 Vytvorenie horizontálnej clony

  AQUAFIN®-F (injektážny roztok)/  
 AQUAFIN®-i380 ((injektážny krém)

3. Vyrovnanie podkladu
· Sanácia škár v murive
· Vyplnenie dier

ASOCRET-M30

Zaťaženie vlhkosťou napr. 
odstrekujúca voda, tvorenie mlák

4.  Omietka z 
vodonepriepustnej malty

Omietka z vodonepriepustnej malty

 ASOCRET-M30 
(hrúbka vrstvy ≥ 20 mm)

Zaťažené soľami

4.  Sanačná omietka
· Prednástrek
· Sanačná omietka
·  jednovrstvová (nízky stupeň 

zasolenia muriva)
·  dvojvrstvová (stredný až vysoký 

stupeň zasolenia muriva)

· THERMOPAL®-SP
· THERMOPAL®-ULTRA
· THERMOPAL®-SR24

5.  Finálna úprava povrchu
Jemná vrchná omietka

THERMOPAL®-FS33
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Tri sanačné systémy
2. Sanačný systém „škody spôsobené hygroskopickou 
vlhkosťou a kondenzovanie vzdušnej vlhkosti“

Zaťaženie hygroskopickou vlhkosťou a 
kondenzovanie vzdušnej vlhkosti

 1  Úprava soli s ESCO-FLUAT
 2  Prednástrek: THERMOPAL®-SP s čiastočným pokrytím 

podkladu ( ≤  50 %)
 3  Sanačná omietka: THERMOPAL®-ULTRA resp. 

THERMOPAL®-SR24 (v prípade vysokého stupňa 
zasolenia tiež podkladná pórovitá omietka 
THERMOPAL®-GP11)

Schematické zobrazenie sanácie

Vyčistený podkladVýkvety

1

2

3

Ošetrenie muriva - premena síranov a 
chloridov z ľahko rozpustných solí na 
ťažko rozpustné zlúčeniny

Podkladný špric - sieťovitý prednástrek 
s čiastočným pokrytím podkladu ( ≤  50 %)

Sanačný omietkový systém - skladba 
podľa stupňa zasolenia muriva
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Skladba sanačného omietkového systému podľa stupňa zasolenia muriva

Nízky
1.  Prednástrek 

THERMOPAL®-SP

2.  Sanačná omietka 
THERMOPAL®-ULTRA resp. 
THERMOPAL®-SR24

Vysoká
1.  Prednástrek 

THERMOPAL®-SP

2.  Podkladná pórovitá omietka 
THERMOPAL®-GP11

3.   Sanačná omietka 
THERMOPAL®-ULTRA resp. 
THERMOPAL®-SR24

1. Analýza solí
  Určenie druhu a množstva  

vyskytujúcich sa solí

 Laboratórny rozbor

2. Príprava podkladu
· Sanácia škár v murive
·  Vyplnenie dier

  THERMOPAL®-GP11

3.  Sanačný omietkový systém
· Prednástrek
·  Podkladná pórovitá omietka v 

prípade potreby
·  Sanačná omietka

·  THERMOPAL®-SP
· THERMOPAL®-GP11 
·  THERMOPAL®-ULTRA resp. 

THERMOPAL®-SR24 
(jednovrstvová / dvojvrstvová)

4.  Finálna úprava povrchu
Jemná vrchná omietka

THERMOPAL®-FS33

Stredný až vysoký
1.  Prednástrek 

THERMOPAL®-SP

2.  Sanačná omietka 
THERMOPAL®-ULTRA resp. 
THERMOPAL®-SR24

3.  Sanačná omietka 
THERMOPAL®-ULTRA resp. 
THERMOPAL®-SR24
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Pôsobenie zemnej vlhkosti

Zaoblenie kúta - fabión
Horizontálna clona

Vytvorenie drážky v mieste pôvodnej horizontálnej hydroizolácie muriva a v 
kúte medzi stenou a podlahou, následné vyplnenie drážok izolačnou maltou

Silikátová náterová hydroizolácia alebo 
omietka z vodonepriepustnej malty
(AQUAFIN®-1K/AQUAFIN®-RS300/ 
ASOCRET-M30)

Podkladný špric
·  sieťovitý prednástrek s čiastočným pokrytím 

podkladu ( ≤  50 %) v oblastiach, kde sa 
realizuje na murivo alebo na omietku z 
vodonepriepustnej malty

·   prednástrek so stupňom krytia 100 % v 
oblastiach, kde sa realizuje na silikátovú 
náterovú hydroizoláciu

Sanačná omietka, prípadne tiež jemná 
vrchná omietka

Tri sanačné systémy
3. Sanačný systém „vnútorná hydroizolácia“

Zaťaženie vodou

 1  Vyplnenie dier a škár v murive: ASOCRET-M30. Podkladný 
špric: THERMOPAL®-SP (polokrycí v oblastiach, kde sa realizuje 
na murivo lebo na omietku z vodonepriepustnej malty, 
celoplošne krycí v oblastiach, kde sa realizuje na silikátovú 
náterovú hydroizoláciu)

 2  Horizontálna clona: AQUAFIN®-F (môže sa vytvoriť aj z 
vnútornej strany na hornej úrovni plošnej hydroizolácie) 
horizontálna clona: nízkotlaková metóda 
hĺbka injektážnych otvorov: hrúbka muriva mínus 5 cm 
osová vzdialenosť 
injektážnych otvorov: 10 – 12 cm 
alternatíva k 2:  netlaková aplikácia    
  AQUAFIN®-i380

 3 Prvá fáza silikátovej náterovej hydroizolácie: AQUAFIN®-1K
 4  AQUAFIN®-1K (horná vrstva izolácie)
  (Alternatíva ku kroku 3 + 4:  
  Vyhotovenie uzatváracej omietky s ASOCRET-M30) 
 5 Sanačná omietka THERMOPAL®-ULTRA
 6  Vyplnenie drážky vodonepriepustnou maltou: ASOCRET-M30
 7 Zaoblenie kúta - fabión s polomerom ≥ 4 cm: ASOCRET-M30
 8 Poter: ASO®-EZ2

Schematické zobrazenie vnútornej izolácie

1

2 3

4

5

6

7 8
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 1. Analýza solí
Určenie druhu a množstva  
vyskytujúcich sa solí

Laboratórny rozbor

 2.  Horizontálna clona*
Vytvorenie horizontálnej clony

AQUAFIN®-F (injektážny roztok)/
AQUAFIN®-i380 (injektážny krém)

 3.  Príprava podkladu
· Sanácia škár v murive
·  Vyplnenie dier (celoplošné 

prestierkovanie v hrúbke ≤ 10 mm)

ASOCRET-M30 
(hrúbka vrstvy ≤ 10 mm)

 Nenáročný podklad
· Rovná plocha
· Plné škáry

 4.  Plošná hydroizolácia
Silikátová náterová hydroizolácia

 AQUAFIN®-1K (pri nebezpečenstve 
trhlín nasleduje aplikácia pružného 
AQUAFIN®-RS300)

 Stredne náročný podklad
· Potreba sanácia škár v murive a
· Vyplnenia dier

ASOCRET-M30

 4.  Plošná hydroizolácia
Kombinácia omietky z 
vodonepriepustnej malty a silikátovej 
náterovej hydroizolácie

·  ASOCRET-M30 v hrúbke < 20 mm
· AQUAFIN®-RS300

 Náročný podklad
· Potreba sanácia škár v murive
· Vyplnenia dier a
· Celoplošnej reprofilácie 

ASOCRET-M30

 4.  Plošná hydroizolácia
Omietka z vodonepriepustnej malty

ASOCRET-M30 v hrúbke ≥ 20 mm

*  (doplňujúce opatrenie k ukončeniu 
plošnej hydroizolácie obvodového 
muriva na jej hornej úrovni, ako aj 
pre ošetrenie vnútorných stien v 
oblastiach kontaktu s obvodovým 
murivom a základmi, kde je plošná 
hydroizolácia prerušená)

 5.  Sanačný omietkový systém za účelom regulovania 
tepelnovlhkostných parametrov na povrchu muriva

·  Podkladný špric (polokrycí v oblastiach, kde sa realizuje na murivo 
lebo na omietku z vodonepriepustnej malty, celoplošne krycí v 
oblastiach, kde sa realizuje na silikátovú náterovú hydroizoláciu)

· Sanačná omietka
· Jemná vrchná omietka

·  THERMOPAL®-SP
· THERMOPAL®-ULTRA
· THERMOPAL®-FS33
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Glosár

Škody v dôsledku kryštalizácie 
solí
Pokiaľ je zasolené murivo opatrené 
omietkou s „hutnou“ štruktúrou (napr. 
cementová omietka), dochádza pod ňou 
k vzniku expanzných tlakov súvisiacich so 
zväčšením objemu vplyvom kryštalizácie 
solí. Tento proces sa neustále opakuje 
v súvislosti s meniacou sa vlhkosťou v danej 
oblasti – soli sa opätovne rozpúšťajú 
a znova kryštalizujú. V dôsledku týchto 
procesov dochádza k oddeľovaniu 
omietok od podkladu.

Hydroizolácia z negatívnej (resp. 
vzdušnej) strany
Príkladom je vnútorná hydroizolácia pivníc. 
Táto plošná hydroizolácia sa kombinuje 
s horizontálnou clonou, umiestnenou nad 
úrovňou upraveného terénu, ktorá má za 
úlohu brániť vzlínaniu vlhkosti do vyšších 
častí stavebnej konštrukcie. Pri tomto 
spôsobu sanácie zavlhnutého muriva sa 
musí akceptovať fakt, že prierez muriva 
pod horizontálnou clonou ostane trvalo 
vlhký.

Hydroizolácia z pozitívnej (resp. 
návodnej) strany
Príkladom je vonkajšia hydroizolácia 
pivníc, ktorá sa nachádza medzi zdrojom 
zemnej vlhkosti a stavebnou konštrukciou. 
Ide o ideálne riešenie, ktoré umožňuje 
následne postupné vysúšanie muriva. 
Vonkajšia plošná hydroizolácia 
obvodových murív sa spravidla kombinuje 
s horizontálnou clonou v päte muriva.

Vzduchové póry
Funkčnosť sanačnej omietky závisí od 
veľkosti, tvaru a rozloženia pórov. 
Vzduchové póry patria k najväčším pórom 
v hmote / priereze sanačnej  omietky. 
Prerušujú kapilárne vzlínanie a poskytujú 
dostatok priestoru pre možné ukladanie 
solí vo vnútri sanačnej omietky.

Obsah pórov
Pod pojmom obsah pórov sa rozumie 
podiel pórov na celkovom objeme 
stavebného materiálu. Príklad: 20 % 
znamená 200 l pórov na 1 m3 stavebného 
materiálu, čiže maximálna nasiakavosť 
predstavuje 200 l.

Hydroizolácia
·  Zvislá hydroizolácia 

Pojmom zvislá hydroizolácia sa 
označuje plošná hydroizolácia 
stavebných konštrukcií v styku so 
zeminou.

·  Vodorovná hydroizolácia, 
horizontálna clona 
Pojmom vodorovná hydroizolácia, 
prípadne horizontálna clona sa 
označuje vytvorenie bariéry v priereze 
muriva proti kapilárne vzlínajúcej 
vlhkosti.

Rovnovážna (sorbčná) vlhkosť
Prirodzená vlhkosť stavebných materiálov 
pri relatívnej vlhkosti ovzdušia v danom 
priestore.

Soli degradujúce murivo
Škodlivé soli ako dusičnany, chloridy, 
sírany sú ľahko rozpustné a tým pádom 
migrujú do nezaizolovaného muriva spolu 
s vlhkosťou. Čím sú tieto soli mobilnejšie, 
tým škodlivejší účinok na dané murivo 
majú. Ľahko rozpustné chloridy a sírany 
môžu byť pomocou určitých chemikálií 
premenené na ťažko rozpustné zlúčeniny. 

Diagnostika muriva
Pre zistenie stavu stavebnej konštrukcie 
a objasnenie príčin vzniku poškodení je 
potrebné ho podrobiť diagnostike, čiže 
súhrnu rôznych skúšobných postupov ako 
rozbor zasolenia, meranie vlhkosti, 
nasiakavosti, hygroskopickej vlhkosti. Na 
základe týchto hodnôt je možné vybrať 
vhodný sanačný systém pre daný objekt. 

Difúzia
Prestup plynných látok pevnými materiálmi. 

Stupeň nasýtenia vodou
Stupeň nasýtenia vodou stavebného 
materiálu je pomer jeho aktuálnej vlhkosti 
k maximálnej nasiakavosti, vyjadrený v %.

Odsolenie
Odsolenie stavebnej konštrukcie v zmysle 
úplného odstránenia solí je prakticky 
nevykonateľné. Cieľom odsolenia je aspoň 
zredukovanie obsahu solí v povrchovej 
oblasti muriva. Za týmto účelom sa 

používajú napr. obetované resp. 
absobčné omietky.

Vrstva regulujúca 
tepelnovlhkostné parametre na 
povrchu muriva
Vrstva na povrchu muriva, určená pre 
dočasnú kumuláciu kondenzujúcej 
vzdušnej vlhkosti a zníženie rizika 
prevlhnutia povrchu. Za týmto účelom sa 
používajú sanačné omietky. 
Súbežne s vyššie uvedeným ošetrením 
povrchu muriva by mali byť navrhnuté 
podľa potreby ďalšie vhodné opatrenia 
(klimatizácia, prevetrávanie priestorov, ...) 
k minimalizácii rizika poklesu teploty 
povrchu konštrukcie pod rosný bod.

Doplňujúce opatrenia
Je potrebné zistiť a odstrániť presnú príčinu 
zavlhnutia muriva. K tomuto účelu sa 
využívajú zvislé a vodorovné 
hydroizolácie. Tieto zabezpečujú dlhú 
životnosť sanačného omietkového systému.

Hydrofilný
Označenie pre látky s výraznou 
schopnosťou zlučovať sa s vodou. 
Protiklad pre výraz „hydrofóbny“. 

Hydrofóbny
Stavebné materiály a povrchy stavebných 
prvkov sa označujú ako hydrofóbne, keď 
odpudzujú vlhkosť.

Hygroskopické soli
Hygroskopické soli viažu na seba vzdušnú 
vlhkosť a tým môžu výrazne zvýšiť vlhkosť 
kontaminovaného muriva.

Kapilarita
Týmto pojmom sa označuje vzlínanie vody 
(kvapalín) kapilárnou pórovou štruktúrou 
stavebných materiálov.

Obetovaná omietka
Obetované alebo absobčné omietky sa 
používajú na zníženie obsahu solí 
v povrchovej zóne muriva. Používajú sa 
ako dočasné opatrenie. Akonáhle ustane 
prijímanie solí z podkladu, musí sa 
obetovaná omietka odstrániť, následne sa 
celý postup opakuje alebo sa napr. 
pristúpi k realizácii sanačného 
omietkového systému.
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Relatívna vlhkosť vzduchu
Je to pomer obsahu vlhkosti vo vzduchu k 
maximálnej nasiakavosti (v nasýtenom 
stave).

Sanačná omietka WTA
Sanačné omietky WTA sa zhotovujú 
z priemyselne vyrábaných zmesí podľa 
EN 12390-8 a spĺňajú požiadavky 
smernice WTA 2-9-04/D „Sanačné 
omietkové systémy“. Vyznačujú sa vysokou 
pórovitosťou a paropriepustnosťou za 
súčasne výrazne zníženej kapilárnej 
nasiakavosti. Sanačné omietkové systémy 
sú zložené z podkladného špricu, 
podkladnej pórovitej omietky WTA 
a sanačnej omietky WTA.

Maximálna nasiakavosť 
(v nasýtenom stave)
Maximálna nasiakavosť predstavuje 
maximálny obsah vlhkosti, ktorý je daný 
stavebný materiál schopný pojať do svojej 
štruktúry pri určitej teplote.

Hodnota sd
Ekvivalentná difúzna hrúbka (sd) udáva 
hrúbku statickej vzduchovej vrstvy, ktorá 
vykazuje za daných podmienok rovnakú 
rýchlosť prenikania vodnej pary (difúzny 
odpor) ako daná vrstva skúšaného 
materiálu. Ekvivalentná difúzna hrúbka (sd) 
= hrúbka materiálu (s) × faktor difúzneho 
odporu (μ).

Rosný bod, teplota rosného bodu
Teplota, pri ktorej je vzduch práve 
nasýtený vodnou parou. Ak teplota 
povrchu konštrukcie klesne pod teplotu 
rosného bodu, nastáva kondenzácia .

Stupeň zasolenia muriva
Stupeň zasolenia muriva je daný 
koncentráciou solí v posudzovanom 
murive. Pre jeho stanovenie je potrebné 
vykonať laboratórny rozbor vzoriek 
muriva.
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Skupina podnikov SCHOMBURG  
vyvíja, vyrába a predáva systémové 
stavebné materiály pre oblasti:

• hydroizolácia a sanácia stavieb
• pokladanie obkladových prvkov
• potery
• inžinierske stavby
• ochrana povrchu
• technológia betónu

Na národnej a medzinárodnej úrovni sa firma 
SCHOMBURG už viac ako 80 rokov vyznačuje 
vývojovými schopnosťami uznávanými na trhu. 
Naši partneri na celom svete vysoko hodnotia 
systémove stavebné materiály z našej výroby.

Odborníci si cenia kvalitu a hospodárnosť 
systémových stavebných materiálov, servisných 
výkonov a tým základnú kompetenciu 
podnikateľskej skupiny.

Aby bolo možné vyhovieť vysokým 
požiadavkám neustále sa vyvíjajúceho trhu, 
investujeme kontinuálne do výskumu a vývoja 
nových a už existujúcich produktov. To zaručuje 
neustále vysokú kvalitu produktu pre spokojnosť 
našich zákazníkov.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstrasse 2–8
D-32760 Detmold (Germany)
phone +49-5231-953- 00 
fax +49-5231- 953-108
email export@schomburg.de
www.schomburg.com

SCHOMBURG Slovensko, s.r.o.
Rybničná 38/f
831 06 Bratislava
Telefón: +421 2 206 206 56
e-mail: schomburg@schomburg.sk
www.schomburg.com


