Európska norma EN 1504
Sanácie a hydroizolácie betónových a železobetónových konštrukcií

Systémy a výrobky na ochranu a opravu
betónových konštrukcií
Za posledných 30 až 40 rokov významne vzrástlo
pochopenie požiadaviek na technické vlastnosti výrobkov
na opravu a ochranu betónových konštrukcií.
Nová európska norma EN 1504 predstavuje vyvrcholenie
viac ako 15 rokov konzultácií a práce špecialistov na
opravy betónových konštrukcií.
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Oprava a ochrana betónových konštrukcií:
Prehľad doterajšej praxe
Stratégie opráv betónových konštrukcií – doterajšia
prax
Vhodná údržba betónovej konštrukcie je podstatná pre
zaručenie udanej životnosti, pretože príčiny poškodenia
betónových konštrukcií môžu byť rôzne. Z toho dôvodu
je oprava betónových konštrukcií špeciálna činnosť,
ktorá si vyžaduje plne vyškolený a kompetentný personál
vo všetkých etapách procesu.
Nedostatočné pochopenie a diagnostika poškodenia
betónových konštrukcií, nesprávna špecifikácia opravy
a výrobkov/metód opravy a krátkodobá stratégia
„zaplátať a namaľovať“ viedli nevyhnutne k nespokojnosti
vlastníkov.
Viaceré nezávislé a anonymné prieskumy, vykonané
v poslednom čase jasne ukazujú úroveň nespokojnosti.
“Približne 25 % zákazníkov je nespokojných
s vykonaním opráv a s použitými materiálmi
na opravu v priebehu piatich rokov po oprave.
Až 75% je nespokojných v priebehu desiatich
rokov!!!” (CONREPNET, November 2004)
Európska norma EN 1504 – “recept na úspech”
Schválená nová norma EN 1504 štandardizuje činnosti
pri ochrane a oprave betónových konštrukcií a poskytuje
lepší rámec na dosiahnutie úspešnej, trvanlivej opravy
a spokojných zákazníkov.
Správna diagnostika a integrované riešenia na
uspokojenie požiadaviek klientov: jednoduchý recept na
úspech!
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Európska norma EN 1504 – pôsobnosť normy
Európska norma EN 1504 má názov: Výrobky a systémy
na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Je
určená všetkým, ktorí sa zaoberajú opravou betónových
konštrukcií.
Po prvýkrát v tomto odvetví stavebníctva sa norma
zaoberá všetkými aspektami procesu opravy a ochrany
betónových konštrukcií vrátane:
• definícií, zásad a metód opráv,
• potreby primeranej diagnostiky príčin porúch pred
výberom metód opravy,
• podrobného pochopenia požiadaviek klienta,
• požiadaviek na vlastnosti výrobkov a skúšobné metódy,
• kontroly kvality výroby u výrobcu a hodnotenia zhody,
vrátane označenia CE,
• metód používania výrobkov na stavbe a kontroly kvality
vyhotovenia.
Postup podľa tejto komplexnej a podrobnej normy je
významnou pomôckou na dosiahnutie kvalitnej opravy
a ochrany betónových konštrukcií, výsledkom čoho bude
spokojnosť vlastníkov stavieb.

Implementácia a vzájomná súčinnosť
s národnými normami
Európska norma EN 1504 bola úplne implementovaná
členskými štátmi CEN (Európsky výbor pre normalizáciu)
1. januára 2009.
Všetky harmonizované časti európskej normy budú mať
štatút národných noriem v jednotlivých krajinách
a všetky rozporné národné normy stratili platnosť
do konca koexistenčného obdobia, teda do konca
decembra 2008.
Niektoré národné definované parametre môžu zostať
v kompetencii národných inštitúcií. Pracovníci zodpovední
za tieto parametre musia pochopiť požiadavky vlastníkov,
dodržiavať miestne smernice pre používanie výrobkov
v presne vymedzených článkoch normy, ktorými
sa nezasahuje do princípov navrhovania a úrovne
spoľahlivosti.
Hoci norma mala byť implementovaná do začiatku roku
2009, oblasť opravy a ochrany betónových konštrukcií
ešte úplne nerozpoznala dôležitosť tejto európskej normy.
Táto brožúra poskytuje skrátený prehľad normy
a potvrdzuje záväzok firmy Master Builders Solutions
podporovať všetkých zákazníkov v náročnej oblasti opravy
a ochrany betónových konštrukcií.
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Železobetón sa stal, od svojho prvého použitia na konci
19. storočia, najpoužívanejším stavebným materiálom
a prispel vo veľkej miere ku globálnemu ekonomickému
rozvoju. Ponuka výrobkov a technológií prísad firmy
Master Builders Solutions umožňuje architektom
a inžinierom navrhovať odolné, funkčné a estetické
betónové konštrukcie.
Aj kvalitný betón, ak je vystavený atmosférickým vplyvom
a vplyvom životného prostredia, vyžaduje pravidelnú
ochranu a opravu, aby bola zaručená požadovaná
životnosť konštrukcie. Integrované výrobky a systémy
na opravu a ochranu betónových konštrukcií firmy
Master Builders Solutions, používané v súlade s európskou
normou EN 1504, sú navrhnuté tak, aby prinášali
jednoduchosť, úspech a kvalitu.

7

8

Európska norma EN 1504
Sanácie a hydroizolácie betónových a železobetónových konštrukcií

EN 1504 – Zoznam dokumentov
Európska norma EN 1504 pozostáva z 10 častí, z ktorých každá je obsiahnutá v samostatnom dokumente. Poskytuje
pomoc výrobcom, dodávateľom a pracovníkom zodpovedným za výber materiálov.
Vlastníkom stavieb poskytuje vyššiu úroveň dôvery, pretože po prvýkrát je všetkým bodom opravy a ochrany betónu
venovaná samostatná komplexná európska norma.
Číslo dokumentu

Popis

EN 1504-1

Popisuje v norme používané definície

EN 1504-2

Stanovuje požiadavky na výrobky a systémy na ochranu povrchu betónu

EN 1504-3

Stanovuje požiadavky na výrobky a systémy na opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie

EN 1504-4

Stanovuje požiadavky na výrobky a systémy na konštrukčné lepenie

EN 1504-5

Stanovuje požiadavky na injektážne výrobky na opravu a ochranu betónových konštrukcií

EN 1504-6

Stanovuje požiadavky na výrobky a systémy na kotvenie výstužných ocelí pri zosilňovaní

EN 1504-7

Stanovuje požiadavky na výrobky a systémy na protikoróznu ochranu výstuže

EN 1504-8

Stanovuje postupy na kontrolu kvality a hodnotenie zhody pre výrobcov

EN 1504-9

Definuje všeobecné zásady používania výrobkov a systémov na ochranu a opravu betónových konštrukcií

EN 1504-10

Poskytuje informácie o používaní výrobkov a systémov na stavbe a kontrole kvality vyhotovenia

Štruktúra jednotlivých častí noriem:
• predhovor
• úvod
• predmet normy
• normatívne odkazy
• termíny a definície
Normy, ktoré sa týkajú výrobkov a systémov sa zaoberajú špecifikáciami výrobkov.
• Sledované vlastnosti sú definované:
a) pre “všetky zamýšľané použitia”: tieto udávajú minimálne hodnoty technických prevádzkových parametrov,
ktoré musia byť splnené pre každú aplikáciu, alebo
b) pre “určité zamýšľané použitia”: tieto vlastnosti zaručujú, že systém na opravu môže odolať mnohým drsným
podmienkam, ktoré mohli zapríčiniť pôvodné poškodenie
• Požiadavky na vlastnosti definujú minimálne kvantitatívne hodnoty, ktoré musí výrobok
dosiahnuť pri štandardizovaných skúšobných metódach a podmienkach.
Niektoré časti normy (napr. časť 8) sú určené pre výrobcov a certifikačné orgány:
• odber vzoriek
• hodnotenie zhody (napr. kontrola kvality výroby u výrobcu, certifikácia zhody notifikovanou certifikačnou
organizáciou, atď.)
• označovanie a etiketovanie
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EN 1504 časť 9 – Všeobecné zásady
používania výrobkov a systémov
Základné ustanovenia
EN 1504-9 uvádza hlavné predpoklady na stanovenie parametrov ochrany a opráv betónových konštrukcií pomocou výrobkov
a systémov, ktoré sú špecifikované v častiach EN 1504.
Úspešná oprava konštrukcie začína zhodnotením aktuálneho stavu betónovej konštrukcie a identifikáciou príčin porúch. Všetky
ďalšie etapy v procese opravy a ochrany závisia od tejto skutočnosti. EN 1504-9 zdôrazňuje dôležitosť tohto bodu a identifikuje
nasledujúce kľúčové etapy:
• hodnotenie stavu konštrukcie,
• identifikácia príčin porúch,
• rozhodnutie o cieľoch ochrany a opravy v spolupráci s vlastníkom stavby,
• výber vhodnej zásady a metódy na ochranu a opravu,
• definícia vlastností výrobkov a systémov (popísané v EN 1504-2 až 7),
• špecifikácia požiadaviek na údržbu po dokončení ochrany a opravy.
Treba oceniť, že EN 1504 presne určuje, že každý projekt musí obsahovať ciele ochrany a opravy zo strany vlastníkov, pred
začatím prác. To zahŕňa očakávanú životnosť, budúce použitie a stanovenie nákladov.
Obvyklé príčiny porúch
Druhy a príčiny porúch, vrátane kombinácie príčin je potrebné identifikovať a zaznamenať. Mnohé poruchy sú výsledkom
nevhodného návrhu, špecifikácie, realizácie a materiálov. Obvyklé príčiny porúch sú uvedené nižšie:

Poruchy
betónov

Mechanické

• náraz
• preťaženie
• pretvorenie
(napr. sadanie)
• výbuch
• vibrácie

Chemické

• alkalickokremičitá reakcia
kameniva
• agresívne látky
(napr. sírany,
mäkká voda,
kyseliny)
• biologické procesy

Korózia
výstuže

Fyzikálne

• zmrazovacie
cykly
• tepelné cykly
• kryštalizácia solí
• zmrašťovanie
• erózia
• opotrebovanie

Karbonatizácia

Napadnutie
chloridmi

• primiešané
chloridy
• posypové soli
• iné kontaminanty

Bludné prúdy
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EN 1504, časť 9 - Zásady a metódy
Zásady a metódy opísané v EN 1504-9 sú založené na skúsenostiach získaných praxou, ktoré sa ukázali počas
mnohých rokov ako najúspešnejšie. Treba však poznamenať, že sa môžu použiť aj iné metódy, ktoré môžu byť potrebné
pri určitých špecifických podmienkach. Metódy opravy a ochrany betónových konštrukcií popísané v EN 1504-9 sú
usporiadané do 11 zásad, ktoré sa týkajú
• porúch štruktúry betónu (zásady 1 až 6),
• porúch spôsobených koróziou výstuže (zásady 7 až 11)

Zásady a metódy týkajúce sa poškodenia betónu – zásady 1 až 6
Zásada č.

Definícia zásady

Metódy založené na zásadách

Odporučené produkty *

Zásada 1 [PI]

Ochrana proti
prienikom

1.1

MasterSeal 501

Obmedzenie alebo zabránenie
prieniku škodlivých činiteľov (napr.
vody, iných kvapalín, vodnej pary,
plynu, chemikálií a biologických
látok)

(1)
(2)

Impregnácia

1.2 Povrchové úpravy so schopnosťou
preklenutia trhlín a bez tejto schopnosti

MasterSeal 501 / 531 / 560 / 588 /
6100 FX / M 336 / M 338
MasterProtect 320 / 330 EL

1.3

Miestne bandážovanie trhlín

MasterSeal 930

1.4

Vypĺňanie trhlín

1.5

Premena trhlín na dilatačné škáry

1.6

Montáž vonkajších prvkov

1.7

Použitie membrán

(1)

MasterInject

(1)(2)

(1)

(1)

MasterSeal NP 474 / CR 460
CR 462 TF / CR 170 / CR 171
MasterSeal /
MasterSeal Traffic

Tieto metódy môžu používať výrobky a systémy, ktoré nie sú obsiahnuté v EN 1504.
Zaradenie metódy do tejto normy neznamená jej schválenie.

Metóda 1.2

Metóda 1.4

Metóda 1.7

MasterProtect / MasterSeal – ochranné
nátery: tuhé, pružné, akrylátové, epoxidové
alebo polyuretánové materiály. Chránia proti
všetkých druhom škodlivých látok.

MasterInjekt – injektáže trhlín: tuhé, pružné,
penové, epoxidové alebo polyuretánové
injektážne hmoty.

MasterSeal Traffic – membrány: epoxidové,
polyuretánové, pojazdné hydroizolácie.
Odolné proti chemikáliám a obrusu.
Zabezpečujúce najvyššiu úroveň ochrany.

* Uvedené výrobky sú dostupné vo všetkých európskych krajinách. Ohľadom informácií o metódach bez vymenovaných výrobkov alebo ohľadom iných
lokálne používaných výrobkov kontaktujte našu technickú podporu.
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Zásada č.

Definícia zásady

Metódy založené na zásadách

Odporučené produkty *

Zásada 2 [MC]

Ovplyvnenie vlhkosti

2.1 Hydrofóbna impregnácia

MasterProtect H 303

Nastavenie a udržiavanie obsahu
vlhkosti v betóne v daných medziach

2.2 Povrchová ochrana (povlaky)

MasterSeal 501 / 531 / 560 / 588 /
6100 FX / M 336 / M 338
MasterProtect 320 / 330 EL

2.3 Krytie alebo opláštenie

-

(1)(2)

2.4 Elektrochemická ochrana

(1)
(2)

(1)(2)
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MasterProtect 8500 CI

Tieto metódy môžu používať výrobky a systémy, ktoré nie sú obsiahnuté v EN 1504.
Zaradenie metódy do tejto normy neznamená jej schválenie.

Metóda 2.1

Metóda 2.2

Metóda 2.2

MasterProtect H 303 - hydrofóbna
impregnácia: Emulzia na báze silánu. Je
možné ju aplikovať v rôznych situáciách a v
rôznych podmienkach.

Vlhkosť v betóne je možné upravovať
s ochrannými nátermi MasterSeal:
akrylátovými, epoxidovými, polyuretánovými,
tuhými alebo pružnými.

MasterSeal - vodeodolné nátery: na báze
cementu, tuhé alebo pružné.

Zásada č.

Definícia zásady

Metódy založené na zásadách

Zásada 3 [CR]

Obnova betónu
Obnovenie pôvodného betónu prvku
konštrukcie do pôvodne stanoveného
tvaru a funkcie. Obnovenie betónovej
konštrukcie nahradením jej časti.

3.1 Nanášanie malty ručne
3.2 Dobetónovanie

Odporučené produkty *

MasterEmaco
reprofilačné malty

3.3 Nástrek betónu alebo malty
3.4 Nahradenie prvkov

-

Metóda 3.1

Metóda 3.3

Metóda 3.1

Malty na opravu: MasterEmaco S 488 /
S 5400 / S 5300 / N 305 FC / N 5200 na
ručné nanášanie.

Najvyššiu kvalitu a jednoduché nanášanie
je možné dosiahnuť s maltami na opravu
MasterEmaco S 488 / S 5400 / S 5300
nanášanými nástrekom.

Čerpateľné malty na opravu: MasterEmaco
S 5450 PG / 145 PG na reprofiláciu prvkov.
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Zásada č.

Definícia zásady

Metódy založené na zásadách

Odporučené produkty *

Zásada 4 [SS]

Zosilnenie konštrukcie

4.1

MasterFlow 928

Zvýšenie alebo obnovenie únosnosti
prvku betónovej konštrukcie

Pridanie alebo nahradenie
zabudovanej alebo vonkajšej výstuže

4.2

Vlepovanie výstuže do drážok
v betóne

MasterFlow 920AN

4.3

Vystuženie uhlíkovými lamelami

Systém uhlíkových lamiel, tkanín
a lepidiel MasterBrace

4.4

Doplnenie malty alebo betónu reprofilácia

MasterEmaco
reprofilačné malty

4.5

Injektáž trhlín, dutín alebo medzier

4.6

Vyplnenie trhlín, dutín alebo medzier

4.7

Dodatočné predpínanie

(1)

(1)

MasterInjekt
-

Tieto metódy môžu používať výrobky a systémy, ktoré nie sú obsiahnuté v EN 1504

Metóda 4.1 a 4.4

Metóda 4.3

Metóda 4.5 a 4.6

Zosilnenie konštrukcie s MasterEmaco
S 5450PG

MasterBrace zosilnenie konštrukcie: sklené,
uhlíkové, aramidové rohože, lamely
alebo tyče.

MasterInjekt

Zásada č.

Definícia zásady

Metódy založené na zásadách

Odporučené produkty *

Zásada 5 [PR]

Fyzikálna odolnosť
Zvýšenie odolnosti proti fyzikálnym a
mechanickým vplyvom

5.1

Povlaky alebo nátery

MasterTop
podlahové systémy

5.2

Impregnácie

MasterTop CC 701 / 702 / 703 / 713 /
714/ 715

Metóda 5.1

Metóda 5.1

Metóda 5.1

MasterTop vsypy: odolné proti opotrebovaniu.

MasterTop podlahové systémy: cementové,
epoxidové, polyuretánové podlahové
systémy podstatne zvyšujú fyzikálnu
odolnosť betónu.

Konzistencia výslednej malty MasterEmaco
T 800 DUO v závislosti od množstva
zámesovej vody môže byť zavlhnutá /
tixotropná alebo tekutá.

* Uvedené výrobky sú dostupné vo všetkých európskych krajinách. Ohľadom informácií o metódach bez vymenovaných výrobkov alebo ohľadom iných
lokálne používaných výrobkov kontaktujte našu technickú podporu.
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Zásada č.

Definícia zásady

Metódy založené na zásadách

Odporučené produkty *

Zásada 6 [RC]

Odolnosť proti chemikáliám
Zvýšenie odolnosti betónového
povrchu proti poškodeniu
chemickými vplyvmi

6.1

Povlaky alebo nátery

MasterSeal / MasterSeal Traffic
nátery a pojazdné izolácie
Ucrete - najodolnejšie podlahy
MasterSeal M 336 / M 338 /
P 385 / 588 / 7000 CR / M 689 / M 686
MasterTop BC 389

6.2

Impregnácie

-

Metóda 6.1

Metóda 6.1

Metóda 6.1

MasterSeal M 336 / M 338 / P 385 / 588 /
7000: nátery odolné proti chemikáliám.

MasterSeal systémy: M 338 – epoxidové
/ M 336 – polyuretánové / P 385 – epoxidcementové / 7000 CR – Xolutec technológia

Ucrete: polyuretánovocementové podlahy
odolné proti chemickým vplyvom a vysokým
teplotám.

Zásady týkajúce sa korózie výstuže – zásady 7 až 11
Zásada č.

Definícia zásady

Metódy založené na zásadách

Odporučené produkty *

Zásada 7 [RP]

Ochrana alebo obnovenie
pasivácie
Vytvorenie chemických podmienok,
v ktorých je udržiavaná alebo
obnovená pasivácia povrchu výstuže.

7.1

Zväčšenie hrúbky krycej vrstvy
výstuže dodatočne nanesenou
cementovou maltou alebo betónom

MasterEmaco
- reprofilačné malty

7.2

Nahradenie kontaminovaného alebo
skarbonatizovaného betónu

7.3

Elektrochemická realkalizácia
skarbonatizovaného betónu (1)

-

7.4

Realkalizácia skarbonatizovaného
betónu difúziou

MasterSeal 550 / 588

7.5

Elektrochemické odstránenie
chloridov (1)

-

(1)

Tieto metódy môžu používať výrobky a systémy, ktoré nie sú obsiahnuté v EN 1504.

Metóda 7.1

Metóda 7.2

Metóda 7.4

Zvýšenie hrúbky krycej vrstvy výstuže
nástrekom MasterEmaco S 488 / S 5400.

MasterEmaco S 488 / S 5400 / S 5300:
náhrada chloridmi kontaminovaného betónu.

Realkalizácia difúziou: použitie MasterSeal
588 na báze cementu.

14

Európska norma EN 1504
Sanácie a hydroizolácie betónových a železobetónových konštrukcií

Zásada č.

Definícia zásady

Metódy založené na zásadách

Odporučené produkty *

Zásada 8 [IR]

Zvýšenie odporu
Zvýšenie elektrického odporu
betónu

8.1

MasterSeal M 336 / M 338 / 550
MasterProtect H 303
MasterSeal / MasterSeal Traffic
membrány

Obmedzenie obsahu vlhkosti
povrchovou ochranou, nátermi
alebo zakrytím

Metóda 8.1

Metóda 8.1

Metóda 8.1

MasterSeal - vodeodolné a ochranné nátery.

MasterSeal - vodeodolné systémy: bránia
prenikaniu vody a umožňujú betónu
vysýchať.

Hydrofóbne ošetrenie betónu prípravkom
MasterProtect H 303.

Zásada č.

Definícia zásady

Metódy založené na zásadách

Odporučené produkty *

Zásada 9 [CC]

Úprava katodickej oblasti
Vytvorenie podmienok,
v ktorých potenciálne
katodické oblasti výstuže nie sú
schopné vyvolávať anodickú reakciu

9.1

MasterSeal M 336 / M 338 /

(2)

Obmedzenie obsahu kyslíka (na
katóde) impregnáciou alebo
zakrytím (2)

MasterProtect
8000 CI / 8500 CI(3)

Zaradenie metódy do tejto normy neznamená jej schválenie.

Metóda 9.1

Metóda 9.1

Metóda 9.1

Korózii v anodických oblastiach výstuže
je možné zabrániť použitím prípravku
MasterProtect 8000 CI / 8500 CI.

MasterSeal: M 336 / M 338 nátery
obmedzujúce difúziu kyslíka do betónu.

MasterSeal nátery nanášané priamo
na betón chránia zabudovanú výstuž.

(3) MasterProtect 8000 CI / 8500 CI je registrovaná ochranná značka
* Uvedené výrobky sú dostupné vo všetkých európskych krajinách. Ohľadom informácií o metódach bez vymenovaných výrobkov alebo ohľadom iných
lokálne používaných výrobkov kontaktujte našu technickú podporu.

Európska norma EN 1504
Sanácie a hydroizolácie betónových a železobetónových konštrukcií

Zásada č.

Definícia zásady

Metódy založené na zásadách

Odporučené produkty *

Zásada 10 [CP]

Katodická ochrana

10.1 Aplikácia elektrického
potenciálu (1)

MasterProtect
815 CP / 830 CP / 860 CP

(1)
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Tieto metódy môžu používať výrobky a systémy, ktoré nie sú obsiahnuté v EN 1504.

Metóda 10.1

Metóda 10.1

Metóda 10.1

MasterProtect 815 CP / 830 CP / 860
CP vodivý anodický systém, nanášaný
nástrekom: používa sa od roku 1991 pri
všetkých situáciách katodickej ochrany, má
predpokladanú životnosť > 25 rokov.

Vodivý náter MasterProtect 815 CP /
830 CP / 860 CP: katodická ochrana
železobetónu bez podstatného zaťaženia
vlastnou tiažou.

Špeciálne navrhnutý systém pre optimálnu
kompatibilitu s CP titánovou anódou.

Zásada č.

Definícia zásady

Metódy založené na zásadách

Odporučené produkty *

Zásada 11 [CA]

Úprava anodickej oblasti
Vytvorenie podmienok, v ktorých
potenciálne anodické oblasti výstuže
nie sú schopné zúčastňovať sa
koróznej reakcie

11.1 Nátery výstuže látkami,
obsahujúcimi aktívne pigmenty

MasterEmaco P 5000 AP

11.2 Nátery výstuže bariérovými
povlakmi

-

11.3 Pridanie inhibítorov do betónu (1)(2)

MasterProtect
8000 CI / 8500 CI

(1)
(2)
(a)

(a)

Tieto metódy môžu používať výrobky a systémy, ktoré nie sú obsiahnuté v EN 1504.
Zaradenie metódy do tejto normy neznamená jej schválenie.
MasterProtect 8000 CI / 8500 CI bol nezávisle skúšaný na stavbách medzinárodne uznávanými metódami a preukázal schopnosť repasivovať
už korodujúcu výstuž.

Metóda 11.1

Metóda 11.1

Metóda 11.3

Aktívna protikorózna ochrana a spojovací
mostík s MasterEmaco P 5000 AP.

Aktívna protikorózna ochrana
s MasterEmaco P 5000 AP.

MasterProtect 8000 CI / 8500 CI –
technológia inhibítora korózie výstuže.

Európska norma EN 1504
Sanácie a hydroizolácie betónových a železobetónových konštrukcií

Po prvýkrát môžu byť vlastnosti výrobkov na ochranu
a opravu betónových konštrukcií porovnávané, pretože
európska norma EN 1504 nielen špecifikuje minimálne
požiadavky na vlastnosti, ale tiež uvádza skúšobné
metódy a prijateľné odchýlky hodnôt.
V mnohých situáciách je podstatné, že výrobky boli
skúšané pre zamýšľané použitie a že tieto minimálne
kritériá na vlastnosti boli splnené alebo prekročené.
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EN 1504 časť 2 – Systémy na ochranu
povrchu betónu
EN 1504-2 stanovuje požiadavky na identifikáciu, úžitkovosť, bezpečnosť
a posúdenie zhody výrobkov a systémov na ochranu povrchu betónu:
Hydrofobizujúca impregnácia (H):
• je ošetrenie betónu tak, by sa vytvoril vodeodpudzujúci povrch,
• póry a kapiláry sú vnútorne prekryté, ale nie sú vyplnené,
• na povrchu betónu nie je povlak,
• vzhľad betónu je zmenený len minimálne alebo vôbec,
• aktívnym spojivom môžu byť napr. silány alebo siloxány.
Požiadavky na parametre úžitkových vlastností hydrofobizujúcej impregnácie s ohľadom na „zásady“ definované
v EN 1504-9
Požiadavky úžitkových vlastností

Zásada 1:
Ochrana
proti prieniku
škodlivých látok

Zásada 2:
Ovplyvnenie
vlhkosti

Zásada 8:
Zvýšenie
odporu

Odolnosť betónu proti zmrazovacím cyklom
(stanovenie úbytku hmotnosti)
Hĺbka prieniku

Úbytok hmotnosti znížený o minimálne 20 cyklov v
porovnaní s neimpregnovaným povrchom
Trieda 1: < 10 mm
Trieda 1: ≥ 10 mm
Absorpcia vody: < 7,5 %
Odolnosť proti alkáliám: < 10 %
Trieda 1: > 30 %
Trieda 2: >10 %
Podlieha národným normám a predpisom

Nasiakavosť vody a odolnosť proti
alkáliám
Rýchlosť vysychania
Difúzia chloridových iónov
na všetky zamýšľané použitia

Minimálne požiadavky
(Tab. 3 v EN 1504 časť 2)

na určité zamýšľané použitia

Impregnácia (I):
• je úprava betónu na zníženie pórovitosti povrchu a na spevnenie povrchovej plochy,
• póry a kapiláry sú čiastočne alebo úplne vyplnené,
• ošetrenie zvyčajne vedie k vytvoreniu nesúvislého, tenkého povlaku na povrchu,
• spojivom môžu byť napr. organické polyméry.
Požiadavky na parametre úžitkových vlastností pre impregnácie s ohľadom na „zásady“ definované v EN 1504-9
Požiadavky úžitkových vlastností

Zásada 1:
Ochrana
proti prieniku
škodlivých látok

Zásada 5:
Odolnosť proti
fyzikálnym
a mechanickým
vplyvom

Minimálne požiadavky
(Tab. 4 v EN 1504-2)

Odolnosť proti opotrebovaniu

minimálne 30 % zlepšenie v porovnaní s neimpregnovanou vzorkou

Priepustnosť vodnej pary

Trieda I: Sd < 5 m
Trieda II: 5 m ≤ Sd ≤ 50 m
Trieda III: Sd > 50 m
w < 0,1 kg/m2.h0,5

Kapilárna nasiakavosť
a priepustnosť vody
Zmrazovacie cykly s ponorením do
posypovej soli
Cykly búrkového dažďa (teplotný šok)
Odstavec 4.1: starnutie: 7 dní pri 70°C

Starnutie po tepelných cykloch:
a) bez tvorby bublín, bez trhlín, bez odlupovania
b) prídržnosť v ťahu
- zvisle: ≥ 0,8 N/mm2
- vodorovne bez mechanického zaťaženia: ≥ 1,0 N/mm2
- vodorovne s mechanickým zaťažením: ≥ 1,5 N/mm2

Odolnosť proti chemikáliám

Žiadne viditeľné zmeny po 30 dňoch expozície

Odolnosť proti nárazu

Po namáhaní žiadne trhliny ani odlupovanie
Trieda I: ≥ 4 Nm
Trieda II: ≥ 10 Nm
Trieda III: ≥ 20 Nm
- namáhanie zvisle: ≥ 0,8 N/mm2
- vodorovne bez zaťaženia dopravou: ≥ 1,0 N/mm2
- vodorovne so zaťažením dopravou: ≥ 1,5 N/mm2
Eurotriedy

Teplotné cykly bez vplyvu posypovej soli

Prídržnosť v ťahu
Reakcia na oheň

Hĺbka prieniku

Trieda I: > 40, skúška za vlhka (mokré vnútorné povrchy)
Trieda II: > 40, skúška za sucha (suché vnútorné povrchy)
Trieda III: > 55,skúška za vlhka (exteriéry) alebo príslušné národné
predpisy
≥ 5 mm

Difúzia chloridových iónov

Podľa národných noriem a predpisov

Odolnosť proti šmyku

na všetky zamýšľané použitia

na určité zamýšľané použitia

* Podrobné informácie je možné nájsť v kompletnom dokumente EN 1504-2; objasnenie významu „na všetky zamýšľané použitia“ a „na určité zamýšľané použitia“ nájdete na
strane 8.
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Povrchová úprava (C):
•
•
•
•

je ošetrenie s cieľom vytvorenia súvislej ochrannej vrstvy na povrchu betónu,
typická hrúbka je 0,1 až 5,0 mm,
určité aplikácie môžu vyžadovať väčšiu hrúbku ako 5 mm,
spojivom môžu byť napr. organické polyméry, organické polyméry
s cementom ako plnivom alebo hydraulickým cementom modifikovaným
polymérovou disperziou

Požiadavky na parametre úžitkových vlastností povrchovej úpravy s ohľadom na „zásady“ definované v EN 1504-9 *
Požiadavky
úžitkových
vlastností

Zásada 1:
Ochrana
proti
prenikaniu

Zásada 2:
Ovplyvnenie
vlhkosti

Zásada 5:
Fyzikálna
odolnosť

Lineárne zmrašťovanie (pre tuhé
systémy s aplikačnou hrúbkou
≥ 3 mm)
Pevnosť v tlaku

Zásada 6:
Odolnosť
proti
chemikáliám

Zásada 8:
Zvýšenie
odporu

Minimálne požiadavky
(Tab. 5 v EN 1504 časť 2)

≤ 0,3 %
Trieda I: ≥ 35 N/mm2 (polyamidové pneumatiky)
Trieda II: ≥ 50 N/mm2 (oceľové kolesá)
Tuhé systémy pre použitie v exteriéri:
αT ≤ 30.10-6K-1
Úbytok hmotnosti menej ako 3000 mg
kotúč H22/1000 cyklov, zaťaženie=1000 g
Hodnota mriežkového rezu: α ≤ GT2

Súčiniteľ teplotnej rozťažnosti
(pre nátery s hrúbkou ≥ 1 mm)
Odolnosť proti potrebovaniu
(skúška podľa Tabera)
Priľnavosť pri mriežkovej
skúške
Priepustnosť CO2

Sd > 50 m
Trieda I: Sd < 5 m
Trieda II: 5 m ≤ Sd ≤ 50 m
Trieda III: Sd > 50 m
w < 0,1 kg/m2.h0.5

Priepustnosť vodnej pary
Kapilárna nasiakavosť
a priepustnosť vody
Zmrazovacie cykly
s rozmrazovacou soľou
Cykly búrkového dažďa
(teplotný šok)
Teplotné cykly bez
rozmrazovacej soli
Starnutie: 7 dní pri 70°C

Po teplotných cykloch / starnutie:
a) bez tvorby bublín, trhlín, bez odlupovania
b) prídržnosť v ťahu
pružné systém
prekleňujúce trhliny

resp.

tuhé systémy

Odolnosť proti
teplotnému šoku
Odolnosť proti chemikáliám

- bez dopravy: ≥ 0,8 N/mm2, resp. ≥ 1,0 N/mm2
- s dopravou: ≥ 1,5 N/mm2, resp. ≥ 2,0 N/mm2
Žiadne viditeľné zmeny po 30 dňoch expozície

Odolnosť proti silnému
chemickému vplyvu

Zníženie tvrdosti (Buchholz alebo Shore) < 50 %
Trieda I: 3 dni bez tlaku,
Trieda II: 28 dní bez tlaku
Trieda III: 28 dní s tlakom
V závislosti od triedy a podmienok pri skúške
(napr. podnebie, šírka trhliny a zmena šírky)
Po namáhaní bez trhlín, bez odlupovania
Trieda I: ≥ 4 Nm
Trieda II: ≥ 10 Nm
Trieda III: ≥ 20 Nm

Prekrytie trhlín
Odolnosť proti nárazu

Prídržnosť v ťahu

pružné systém
prekleňujúce trhliny

tuhé systémy

- bez dopravy: ≥ 0,8 N/mm2, resp. ≥ 1,0 N/mm2
- s dopravou: ≥ 1,5 N/mm2, resp. ≥ 2,0 N/mm2
Eurotriedy

Reakcia na oheň

Trieda I: > 40 skúška za vlhka (mokré vnútorné plochy)
Trieda II: > 40 skúška za sucha (suché vnútorné plochy)
Trieda III: > 55 skúška za vlhka (exteriéry)
alebo podľa národných predpisov
Po 2000 hodinách umelého starnutia:
žiadne bubliny, trhliny ani odlúpenie
Trieda I: > 104 a < 106 Ω (trhaviny)
Trieda II: > 106 a < 108 Ω (materiály, pri ktorých hrozí
nebezpečie výbuchu)
Po zaťažení:
a) žiadne bubliny, trhliny ani odlúpenie
b) prídržnosť ≥ 1,5 N/mm2 pri porušení v betóne viac
ako 50%
Podlieha národným normám a predpisom

Odolnosť proti šmyku

Reakcia po umelom starnutí
Antistatické vlastnosti
Priľnavosť na vlhký betón

Difúzia chloridových iónov
na všetky zamýšľané použitia

resp.

na určité zamýšľané použitia
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EN 1504 časť 3 – Opravy bet. konštrukcií
s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie
EN 1504-3 stanovuje požiadavky na identifikáciu, vlastnosti (vrátane trvanlivosti) a na bezpečnosť výrobkov a systémov
na opravu betónových konštrukcií s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie.
EN 1504-3 platí pre malty a betóny na opravu používané spoločne s inými výrobkami a systémami na obnovenie a/alebo
náhradu porušeného betónu a na ochranu výstuže s cieľom predĺžiť prevádzkovú životnosť betónovej konštrukcie vykazujúcej
prejavy degradácie.
V súlade s EN 1504-9 platí táto norma pre výrobky a systémy na nasledujúce oblasti použitia:
Zásada 3

Obnova betónu

Metóda 3.1: nanášanie malty ručne
Metóda 3.2: dobetónovanie
Metóda 3.3: nástrek malty alebo betónu

Zásada 4

Zosilnenie konštrukcie

Metóda 4.4: doplnenie malty alebo betónu – reprofilácia

Zásada 7

Ochrana alebo obnovenie
pasivácie

Metóda 7.1: zvýšenie hrúbky krycej vrstvy výstuže cementovou maltou alebo betónom
Metóda 7.2: nahradenie kontaminovaného alebo skarbonatizovaného betónu

Klasifikácia mált podľa EN 1504-3
EN 1504-3 definuje 4 triedy mált na opravu R4, R3, R2, R1. Delia sa na malty na opravy s nosnou funkciou a bez nosnej
funkcie, tzn. na oblasti, kde sa pri návrhu opravy musí vziať do úvahy prenos zaťaženia alebo oblasti, kde sa s prenosom
zaťaženia nepočíta.
Tento spôsob je výsledkom tridsiatich rokov skúseností s používaním cementových mált na opravu betónu. To umožňuje
pracovníkom zodpovedným za špecifikáciu vybrať vhodný výrobok alebo systém podľa špecifických vlastností betónu
konštrukcie, aby sa opravovalo „rovnaké rovnakým“. Je totiž dobre známe, že nekompatibilita medzi maltou na opravu
a opravovaným betónom môže viesť k predčasnému poškodeniu, napr. kvôli rozdielnej teplotnej rozťažnosti.
Rôzne triedy neznamenajú zlé, priemerné, dobré alebo vynikajúce vlastnosti výrobkov na opravu. Všetky materiály
na opravy, ktoré spĺňajú požiadavky normy majú požadovanú kvalitu. Norma len udáva, ktorá trieda opravnej malty
by sa mala použiť pre daný typ aplikácie napr.
- betón s vysokou pevnosťou vystavený veľkým zaťaženiam v tlaku by sa mal opravovať s výrobkami na opravu
s vysokou pevnosťou / vysokým modulom pružnosti, teda maltou triedy R4
- betón s nižšou pevnosťou vystavený zaťaženiu by sa mal opravovať s opravnou maltou na opravy s nosnou funkciou,
so strednou pevnosťou a modulom pružnosti, teda triedy R3
- všetky betóny pri opravách bez nosnej funkcie, t. j. tam, kde nie je potrebný prenos zaťaženia cez opravovanú oblasť,
je možné opravovať s maltou na opravy bez nosnej funkcie, triedy R2
Okrem posúdenia vhodnej triedy, je tiež veľmi dôležité poznať a vymedziť podmienky, ktorým bude výrobok vystavený.
Toto zatriedenie podľa podmienok, ktorým bude výrobok vystavený a odskúšanie malty na opravu vymedzí životnosť
naneseného systému napr.:
- malta, skúšaná len na redukciu zmrašťovania / rozťažnosti, nemôže byť použitá na konštrukcie vystavené mrazom
- malta osvedčená na použitie v mraze (vrátane pôsobenia posypových solí) sa môže použiť za každých podmienok.
Tieto dodatkové požiadavky na vlastnosti, ako napr. mrazuvzdornosť, by mali byť vždy špecifikované pre každú stavbu podľa
zoznamu sledovaných vlastností, ktorý je v norme uvedený ako „určité zamýšľané použitia“.
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Sledované vlastnosti výrobkov a systémov na opravu s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie*
Sledované vlastnosti

Zásady opravy
3

3

3.1; 3.2

3.3

4

7

4.4

7.1; 7.2

Metóda opravy
Pevnosť v tlaku
Obsah chloridových iónov
Prídržnosť
Viazané zmrašťovanie / rozťažnosť
Trvanlivosť: a) odolnosť proti karbonatizácii
Trvanlivosť: b) teplotná kompatibilita zmrazovacie
cykly; cykly búrkového dažďa; cykly suchého tepla
Modul pružnosti
Odolnosť proti šmyku
Súčiniteľ teplotnej rozťažnosti
Kapilárna nasiakavosť (priepustnosť vody)
na všetky zamýšľané použitia

na určité zamýšľané použitia

Poznámky:
• odolnosť proti karbonatizácii sa nevzťahuje na opravu nevystuženého betónu alebo ak systém na opravu obsahuje
osvedčený systém ochrany povrchu proti karbonatizácii
• ak sa robia cyklické skúšky suchým teplom, potom sa skúška viazaného zmrašťovania / rozťažnosti nepožaduje

Požiadavky na parametre výrobkov na opravu s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie*
Sledované vlastnosti

Skúšobná
metóda

Požiadavky (Tab. 3 EN 1504 -3)
S nosnou funkciou

Bez nosnej funkcie

Trieda R4

Trieda R3

Trieda R2

Trieda R1

Pevnosť v tlaku

EN 12190

≥ 45 MPa

≥ 25 MPa

≥ 15 MPa

≥ 10 MPa

Obsah chloridových iónov

EN 1015-17

≤ 0,05%

Prídržnosť

EN 1542

≥ 2 MPa

Viazané zmrašťovanie/rozťažnosť

EN 12617-4

Priľnavosť po skúške
≥ 2 MPa

≤ 0,05 %
≥ 1,5 MPa

≥ 0,8 MPa

≥ 1,5 MPa

≥ 0,8 MPa

nepožaduje sa

Odolnosť proti karbonatizácii

EN 13295

dk ≤ referenčný betón

Teplotná kompatibilita zmrazovacie cykly

EN 12617-4

Priľnavosť po 50 cykloch
≥ 2 MPa

nepožaduje sa

≥ 1,5 MPa

≥ 0,8 MPa

vizuálna
kontrola po
50 cykloch

≥ 0,8 MPa

vizuálna
kontrola po
30 cykloch

≥ 0,8 MPa

vizuálna
kontrola po
30 cykloch

Teplotná kompatibilita
cyklické zaťaženie búrkovým dažďom

EN 12617-4

Teplotná kompatibilita
cyklické skúšky suchým teplom

EN 12617-4

≥ 2 MPa

≥ 1,5 MPa

Modul pružnosti

EN 13412

≥ 20 GPa

≥ 15 GPa

EN 13036-4

Trieda I: > 40 jednotiek skúšané za vlhka
Trieda II: > 40 jednotiek skúšané za sucha
Trieda III: > 55 jednotiek skúšané za vlhka

Trieda I: > 40 prvky skúšané vo vlhkom stave
Trieda II: > 40 prvky skúšané v suchom stave
Trieda III: > 55 prvky skúšané vo vlhkom stave

EN 13057

≤ 0,5 kg/m2.h0,5

≤ 0,5 kg/m2.h0,5

Odolnosť proti šmyku
Kapilárna nasiakavosť

Priľnavosť po 30 cykloch
≥ 2 MPa

≥ 1,5 MPa

Priľnavosť po 30 cykloch

* Podrobnejšie informácie je možné získať z kompletnej normy EN 1504-3

nepožaduje sa

nepožaduje sa
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EN 1504 časť 4 – Konštrukčné lepenie
EN 1504-4 stanovuje požiadavky na výrobky a systémy, ktoré sa majú použiť na konštrukčné lepenie spevňujúcich
materiálov na existujúcu betónovú konštrukciu.
Táto norma zahŕňa:
1. Lepenie vonkajších oceľových príložiek alebo iných vhodných materiálov (napr. vláknami vystužených
kompozitov) na povrch betónovej konštrukcie za účelom jej zosilňovania, vrátane laminovania príložiek
pri takýchto aplikáciách.
2. Lepenie zatvrdnutého betónu na zatvrdnutý betón, zvyčajne spojené s použitím prefabrikátov pri oprave
a zosilňovaní.
3. Lepenie čerstvého betónu na zatvrdnutý betón s využitím lepenej škáry, ktorá súdržnosťou tvorí časť
konštrukcie.

Funkčné vlastnosti pre konštrukčné lepenie (obmedzené “na všetky zamýšľané použitia”)*
Funkčné vlastnosti

Zásada opravy 4: Zosilnenie konštrukcie
Metóda opravy 4.3:
Zosilnenie lepenými príložkami
Pre všetky aplikácie

Požiadavka
(Tab. 3.1
v EN 1504-4)

Metóda opravy 4.4:
Doplnenie malty alebo betónu - reprofilácia
Pre všetky aplikácie

Požiadavka
(Tab. 3.2
v EN 1504-4)

Vhodnosť na použitie
na vlhký podklad
Prídržnosť
príložky k príložke
príložky k betónu (a)

Skúška spoja ťahom
≥ 14 N/mm2
Skúška spoja ťahom
≥ 14 N/mm2

zatvrdnutého betónu
k zatvrdnutému betónu

Porušenie betónu

čerstvý betón na vytvrdnutý betón

Porušenie betónu

Odolnosť zloženého systému na
teplotné cykly
vlhkostné cykly

a. príložka na betón:
porušenie betónu
b. oceľ na oceľ:
bez porušenia

Po skúške:
Tlakové šmykové
zaťaženie pri porušení
betónu vzorky ≥ pevnosť
betónu v ťahu

Materiálové vlastnosti pre návrh
čas zavädnutia

Deklarovaná hodnota ± 20 %

Deklarovaná hodnota ± 20 %

čas spracovateľnosti

Deklarovaná hodnota

Deklarovaná hodnota

modul pružnosti v tlaku

≥ 2000 N/mm

≥ 2000 N/mm2

2

pevnosť v tlaku

≥ 30 N/mm2

pevnosť v šmyku

≥ 12 N/mm2

≥ 6 N/mm2

teplota sklovitého prechodu

≥ 40 C

≥ 40 oC

súčiniteľ teplotnej rozťažnosti

≤ 100 * 10 /K

≤ 100 * 10-6 /K

zmrašťovanie

≤ 0,1 %

≤ 0,1 %

o

-6

údaj sa nepožaduje alebo nie je relevantný

* Podrobnejšie informácie je možné získať z kompletného dokumentu EN 1504-4
(a) hodnota prídržnosti 14 N/mm2 pri situáciách príložka na betón sa nedá zmerať, pretože sa poruší betón. Mala by sa skúšať priamo v kontakte s príložkou.
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EN 1504 časť 5 – Injektáž betónu
EN 1504-5 stanovuje požiadavky a kritériá zhody injektážnych výrobkov na ochranu a opravu betónových konštrukcií použitých na:
• tvárne vyplnenie trhlín, dutín a škár v betóne (kategória D)
• vyplnenie trhlín, dutín a škár v betóne umožňujúce prenos zaťaženia (kategória F)
• rozpínavé vypĺňanie trhlín, dutín a škár v betóne (kategória S)
V EN 1504-5 sa berú do úvahy šírky trhlín v rozsahu od 0,1 mm do 0,8 mm, merané na povrchu.
Poznámka: Táto časť normy nezahŕňa vyplnenie trhlín ich rozširovaním a utesnením pružným tmelom, vonkajšie vyplnenie
dutín alebo prípravné injektážne práce na dočasné zastavenie prietoku vody.
Injektáž betónu tak, ako je definovaná v EN 1504-9 je používaná v nasledujúcich zásadách a metódach:
Zásada 1 (PI)

Ochrana proti prieniku

Metóda 1.4: vypĺňanie trhlín

Zásada 4 (SS)

Zosilnenie konštrukcie

Metóda 4.5: injektáž trhlín, dutín alebo medzier
Metóda 4.6: vyplnenie trhlín, dutín alebo medzier

Ciele injektáže betónu podľa tohto dokumentu sú nasledujúce:
- dosiahnuť nepriepustnosť a teda vodotesnosť
- zabrániť penetrácii škodlivých látok umožňujúcich koróziu oceľovej výstuže
- spevnenie konštrukcie spevnením betónu
Typická (ale nie výlučná) chemická báza výrobkov používaných na injektáž je nasledujúca:
(D) polyuretány a akryláty
(F) výrobky na báze epoxidov, polyesterov a cementu
(S) polyuretány a akryláty

Funkčné vlastnosti na tvárne vypĺňanie trhlín (D) (obmedzené “na všetky zamýšľané použitia”) *
Funkčné
vlastnosti

Požiadavky
(Tab. 3.b v EN 1504-5)

Základné vlastnosti

Priľnavosť a kapacita pretvorenia injektážnych
výrobkov (P)

Priľnavosť: deklarovaná hodnota
Pretvorenie: > 10 %

Spracovateľnosť

Injektovateľnosť do suchého prostredia (P)
šírky trhliny: 0,1 mm - 0,2 mm – 0,3 mm
šírky trhliny: 0,5 mm – 0,8 mm: injektáž medzi
betónové bloky

Trieda injektovateľnosti: čas, potrebný na vyplnenie štandardného
objemu štandardným pieskom
< 4 min (vysoká injektovateľnosť) pre trhliny so šírkou 0,1 mm
< 8 min (minimálne prípustná) pre trhliny so šírkou 0,2 – 0,3 mm

Injektovateľnosť do nesuchého prostredia (P)
šírky trhliny: 0,1 mm - 0,2 mm – 0,3 mm
šírky trhliny: 0,5 mm – 0,8 mm: injektáž medzi
betónové bloky

Injektáž medzi betónové bloky:
Percento vyplnenia trhliny: > 90 % (pre trhliny so šírkou 0,5 – 0,8 mm)

Vlastnosti reaktivity
Trvanlivosť

Viskozita (P)

Deklarovaná hodnota

Doba spracovateľnosti (P)

Deklarovaná hodnota

Kompatibilita s betónom (P)

Žiadne poškodenie pri skúške tlakom
Strata deformačnej práce < 20 %

* Poznámka: Na "D" injektáž je možné použiť len systémy s reaktívnym polymérnym spojivom.

* Podrobnejšie informácie je možné získať z kompletného dokumentu EN 1504-5
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EN 1504 časť 5 – Injektáž betónu
(pokračovanie)
Funkčné vlastnosti na vypĺňanie trhlín, umožňujúce prenos zaťaženia (F) (obmedzené “na všetky zamýšľané použitia”) *
Funkčné
vlastnosti
Základné vlastnosti

Spracovateľnosť

Vlastnosti reaktivity

Trvanlivosť

Požiadavky
(Tab. 3.b v EN 1504-5)
Priľnavosť vyjadrená pevnosťou spoja v ťahu
(H,P)

> 2,0 N/mm2 (H)
> 0,6 N/mm2 (H) na vypĺňanie dutín a škár
porušenie súdržnosti betónu

Objemové zmrašťovanie (P)

<3%

Odstoj - samovoľný odtok zámesovej vody zo zmesi (H)

Odstoj < 1 % z počiatočného objemu po 3 h

Objemová zmena (H)

-1 % < zmena objemu < + 5 % z počiatočného objemu

Injektovateľnosť do suchého prostredia (H, P)
Zistenie injektovateľnosti a skúška odolnosti
proti štiepeniu
Priľnavosť vyjadrená pevnosťou spoja v ťahu

Trieda injektovateľnosti: Čas, potrebný na vyplnenie štandardného objemu
štandardným pieskom
< 4 min (vysoká injektovateľnosť) pre šírky trhlín 0,1 mm
< 8 min (minimálne prípustná) pre trhliny so šírkou 0,2 – 0,3 mm

Injektovateľnosť do nesuchého prostredia (H, P)
Určenie injektovateľnosti a skúška odolnosti
proti štiepeniu
Prídržnosť v ťahu

skúška odolnosti proti štiepeniu: > 7 N/mm2 (P)
> 3 N/mm2 (H)

Viskozita (P)

Deklarovaná hodnota

Percento naplnenia trhliny:
> 90 % (pre trhliny so šírkou 0,5 – 0,8 mm)
splnenie požiadaviek na priľnavosť ako pri základných vlastnostiach

Doba výtoku (H)

Deklarovaná hodnota

Doba spracovateľnosti (H, P)

Deklarovaná hodnota

Vývoj pevnosti v ťahu pre polyméry (P)

Pevnosť v ťahu > 3 N/mm2 po 72 h pri minimálnej teplote použitia,
teda závisí od vyhlásenia výrobcu pokiaľ ide o minimálnu teplotu pri aplikácii a/alebo
pohyb trhliny - deklarovaná hodnota.

Doba tuhnutia (H)

Deklarovaná hodnota

Priľnavosť vyjadrená pevnosťou spoja v ťahu po
cykloch ohrevu a cykloch vlhkosti a sušenia (H, P)

H: úbytok priľnavosti: < 30 % počiatočnej hodnoty
P: porušenie súdržnosti v betóne

Kompatibilita s betónom (H, P)

H: úbytok priľnavosti: < 30 % počiatočnej hodnoty
P: porušenie súdržnosti v betóne

(H) Injektážny výrobok s hydraulickým spojivom

(P) Injektážny výrobok s reaktívnym polymérnym spojivom

Poznámka: Teplota sklovitého prechodu by sa mala vziať do úvahy, ak teplota vytvrdzujúceho výrobku (s reaktívnymi polymérmi) v trhline môže byť vyššia
ako 21°C. Požiadavka: teplota sklovitého prechodu > 40°C

Funkčné vlastnosti na rozpínavé vypĺňanie trhlín (S) (obmedzené “na všetky zamýšľané použitia”) *
Funkčné
vlastnosti

Požiadavky
(Tab. 3.b v EN 1504-5)

Základné vlastnosti

Vodotesnosť (P)

Vodotesný pri 2 x 105 Pa (normálne aplikácie)
Vodotesný pri 7 x 105 Pa (špeciálne aplikácie)

Spracovateľnosť

Pomer rozpínania a vývoj pri vodnom uložení

Deklarovaná hodnota

Spracovateľnosť - viskozita (P)

≤ 60 mPa.s
Percento vyplnenia trhliny > 95 %

Vlastnosti reaktivity

Doba spracovateľnosti (P)

Deklarovaná hodnota

Trvanlivosť

Citlivosť na vodu: pomer rozpínania zapríčinený
akumuláciou vody (P)

Pomer rozpínania musí dosiahnuť konštantnú úroveň počas ponorenia vo vode

Citlivosť na cykly vlhčenia a sušenia

Po cykloch vlhčenia a sušenia sa nesmie vyskytnúť žiadna zmena v pomere
rozpínania, keď sa vzorka ponorí do vody

Kompatibilita s betónom (P)

Pevnosti porovnané so vzorkou ponorenou do vody, by sa nemali líšiť viac ako
o 20 %. Pevnosti sa merajú pri zaťažení tlakom pri rýchlosti 100 mm/min
na vzorke s kužeľovou hlavou (Ø 20 mm; uhol 60°). Zaznamenáva sa krivka
zaťaženie/deformácia.

Poznámka: (P) Injektážny výrobok s reaktívnym polymérnym spojivom.
* Podrobnejšie informácie je možné získať z kompletného dokumentu EN 1504-5

Európska norma EN 1504
Sanácie a hydroizolácie betónových a železobetónových konštrukcií

25

EN 1504 časť 6 – Kotvenie výstužných
oceľových prútov
EN 1504-6 stanovuje požiadavky na identifikáciu, úžitkovosť a bezpečnosť výrobkov a systémov, ktoré sa používajú
na kotvenie oceľovej výstuže pri zosilňovaní s cieľom zabezpečiť spojitosť železobetónovej konštrukcie.
Táto časť normy zahŕňa aplikácie, ktoré sú špecifikované zásadou 4 (zosilnenie konštrukcie) – metóda 4.2 “Vlepovanie
výstuže do drážok v betóne” v EN 1504-9.
EN 1504-6 predpokladá, že posúdenie nosnej konštrukcie pred rekonštrukciou urobí kvalifikovaný odborník, a že výber
výrobkov a systémov a ich konštrukcia sa zakladajú na tomto posudku.
Na zalievanie výstužných oceľových prútov do betónových konštrukcií sa obvykle používajú nasledujúce výrobky:
• hydraulické spojivá (materiály na báze cementu)
• epoxidové živice
• alebo ich zmes v tekutom alebo pastovitom stave.

Parametre úžitkových vlastností kotevných výrobkov určených na všetky zamýšľané účely použitia *
Parametre úžitkových vlastností

Požiadavky
(Tab. 3 v EN 1504-6)

Odolnosť proti vytiahnutiu

posun ≤ 0,6 mm pri zaťažení 75 kN

Dotvarovanie pri ťahu (1)

posun ≤ 0,6 mm po nepretržitom zaťažení 50 kN po 3 mesiacoch

Teplota sklovitého prechodu (1)

≥ 45 °C alebo 20 °C nad maximálnou teplotou okolia pri prevádzke, rozhodujúca je vyššia hodnota

Obsah chloridových iónov

≤ 0,05 %

(1) Len pre výrobky zo syntetickej živice

* Podrobnejšie informácie je možné získať z kompletného dokumentu EN 1504-6
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EN 1504 časť 7 – Protikorózna ochrana
výstuže
EN 1504-7 stanovuje požiadavky na identifikáciu a vlastnosti (vrátane trvanlivosti) výrobkov a systémov určených na
ochranu oceľových prvkov v opravovaných betónových konštrukciách.
Popísané sú dva druhy výrobkov a systémov: aktívne a bariérové povlaky.
Ochrana výstuže, tak ako je popísaná v EN 1504-9, sa uvádza v:
Zásade 11

Úprava anodickej oblasti

Metóda 11.1: nátery výstuže látkami, obsahujúcimi aktívne pigmenty
Metóda 11.2: nátery výstuže bariérovými povlakmi

Náterový systém sa má vybrať podľa posúdenia príčin poškodenia (kde je to potrebné) a vhodných zásad a metód na
ochranu a opravu, špecifikovaných v EN 1504-9.
Popísané sú dva druhy náterov:
• Aktívne povlaky:
sú povlaky, ktoré obsahujú elektrochemicky aktívne pigmenty, ktoré môžu pôsobiť ako inhibítory, alebo ktoré
poskytujú miestnu katodickú ochranu. Portlandský cement sa považuje za aktívny pigment kvôli vysokej alkalite.
Typické výrobky: základné nátery výstuže na báze cementu
Norma popisuje prípravu výstuže: Sa2 podľa EN ISO 8501-1, ako je uvedené v EN 1504-10 pri použití tohto
druhu náterov.
• Bariérové povlaky:
sú povlaky, ktoré izolujú výstuž od pórovej vody v obklopujúcej cementovej matrici.
Typické výrobky: základné povlaky výstuže na báze polymérov.
Požadovaná príprava výstuže pre tento typ náterov: Sa21/2 podľa EN ISO 8501-1 ako je uvedené v EN 1504-10.
Poznámka: Norma nezahŕňa protikoróznu ochranu predpätej alebo nehrdzavejúcej ocele.

Funkčné vlastnosti výrobkov a systémov na ochranu výstuže proti korózii *
Funkčné
vlastnosti

Požiadavky
(Tab. 3 v EN 1504-7)

Ochrana proti korózii:
zabudovaná výstuž

výsledok vyhovuje, ak zabudovaná výstuž s povlakom je bez

zabudované príložky / voľné okraje

korózie a hrúbka hrdze na okraji vzorky je < 1 mm

Teplota sklovitého prechodu

najmenej 10 K nad maximálnou teplotou použitia

Súdržnosť (oceľ chránená povrchovou úpravou
s betónom)

Súdržnosť pri posune Δ 0,1 mm: súdržnosť výstuže s povlakom
minimálne 80 % súdržnosti výstuže bez povlaku

Poznámka: Môžu sa použiť len výrobky na ochranu výstuže proti korózii, ktoré sú odolné proti alkalite cementovej matrice.
na všetky zamýšľané použitia

na určité zamýšľané použitia

* Podrobnejšie informácie je možné získať z kompletného dokumentu EN 1504-7.

Metóda opravy

11.1

11.2
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EN 1504 časť 8 – Kontrola kvality
a hodnotenie zhody
EN 1504-8 je špeciálne určená výrobcom, inšpekčným
a certifikačným orgánom. Stanovuje postupy na kontrolu
kvality a hodnotenia zhody, vrátane označovania
a etiketovania výrobkov a systémov na ochranu a opravu
betónových konštrukcií.
Výrobky na opravu a ochranu betónových konštrukcií
používané pri stavebných prácach vyžadujú systém
preukazovania zhody 2+.
Požiadavka preukazovania zhody 2+ znamená, že musia
byť splnené minimálne nasledujúce úlohy:
Úlohy
Výrobca

Vnútropodniková kontrola výroby
(VPK)
Počiatočné skúšky typu

Inšpekčný orgán

Inšpekcia výrobne a VPK
Priebežný dozor, posúdenie
a kontrola VPK

Príklad certifikátu overenia zhody

Na základe uvedeného, certifikačný orgán vydáva “certifikát zhody”, zatiaľ čo výrobca je zodpovedný za “vyhlásenie
zhody”. Výrobca je tiež zodpovedný za označenie výrobku označením CE, napr. na balenie a/alebo na technické listy
výrobku, dodacie listy, atď.

- označovanie CE zhody, pozostáva z: „CE“-značky
1020

-

identifikačného čísla certifikačného orgánu
názvu alebo identifikačného znaku a sídla výrobcu
roku, v ktorom bola značka pripojená
čísla certifikátu vnútropodnikovej kontroly

- čísla európskej normy
- opisu výrobku
- informácie o regulovaných vlastnostiach
Tento príklad ukazuje rozšírenú verziu (podstatne
viac ako minimum požiadaviek stanovených v norme
“ na všetky zamýšľané použitia ”) rozsahu skúšok,
ktoré boli urobené.
Vymenujú sa len triedy alebo minimálne požiadavky,
nie aktuálne hodnoty.

Master Builders Solutions CZ s.r.o
Česká republika
K májovu 1244
537 01 Chrudim
13
CZ0042/01

EN 1504-3

Malta na báze cementu (CC) na opravy betónových
konštrukcií so statickou funkciou
EN 1504-3 metódy 3.1/3.2/3.3/4.4/7.1/7.2
Parametre
Podstatné vlastnosti
Pevnosť v tlaku
Obsah chloridových iónov
Súdržnosť
Odolnosť proti karbonatizácii
Modul pružnosti
Tepelná zlučiteľnosť:
časť 1 zmrazovanie a
rozmrazovanie
Kapilárna nasiakavosť
Reakcia na oheň
Nebezpečné látky

trieda R4
≤ 0,05 %
≥ 2,0 MPa
vyhovuje
≥ 20 GPa
≥ 2,0 MPa
≤ 0,5 kg/(m2.h0,5)
trieda A1
v súlade s 5.4
(EN 1504-3)

Príklad označenia CE v sprievodnej dokumentácii
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EN 1504 časť 10 – Používanie výrobkov
a kontrola kvality vyhotovenia
Po prvýkrát norma, teda EN 1504, popisuje nielen vlastnosti výrobku, ale aj
jeho aplikáciu a kompletné vyhotovenie ochrany a opravy.
Všetky úspešné projekty na ochranu a opravu betónu sú charakterizované:
• diagnostikou hlavných príčin porúch
• voľbou metód opravy na odstránenie príčin porúch a obnovenie
konštrukcie podľa požiadaviek vlastníka
• vhodnou prípravou betónového podkladu a výstuže
• správnou aplikáciou zvolených výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky
vybranej zásady a metódy, ktorú vykonávajú vyškolení, skúsení pracovníci
• dodržiavaním požiadaviek na ochranu zdravia, bezpečnosť a ochranu
životného prostredia pred aplikáciou aj počas nej.

Diagnostika hlavných príčin porušenia
Nie je možné vymenovať všetky metódy, ale najbežnejšie
sú nasledujúce:
1. Nedeštruktívne fyzikálne skúšky
• vizuálna kontrola: hľadanie trhlín, korózie,
pieskujúcich častí, atď.
• zvuková skúška poklepom: vyhľadávanie dier alebo
delaminácií
• skúška detektorom výstuže: vyhľadávanie výstuže
a určenie hrúbky krycej vrstvy výstuže
• meranie elektródového potenciálu: poskytuje
predikciu stavu výstuže
• meranie sklonu ku korózii: priame merania rýchlosti
korózie ocele
• tenzometer: meranie šírky a dynamiky šírky trhlín
2. Chemické skúšky
• stanovenie hĺbky karbonatizácie použitím indikátora
• meranie obsahu chloridových iónov vo vzorkách
odobratých z rôznych miest a rôznej hĺbky
• mikroskopická analýza na stanovenie podmienok
pre alkalicko-kremičitú reakciu
3. Deštruktívne skúšky
• jadrové vývrty na určenie pevností betónu
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Kontrola kvality vyhotovenia
Príprava podkladu
Betón musí byť čistý, neporušený a mať požadovanú kvalitu. Kvalita podkladového
betónu sa môže skúšať na stavbe meraním pevnosti povrchových vrstiev betónu
v ťahu.
Vysokotlakový vodný lúč s tlakom 400 až 2000 bar (40 až 200 MPa), v závislosti
od použitého množstva vody, je najefektívnejšou a technicky najlepšou metódou
na prípravu betónového podkladu, pretože povrch betónu zostane čistý, zbavený
nesúdržných čiastočiek, ale bez poškodenia mikrotrhlinami, ktoré sú typické pri
použití metódy silných úderov, ako napr. vysekávanie. Vylučuje tiež zranenia
spôsobené dlhodobou vibráciou ručne používaných nástrojov.
Vodorovné podklady je možné tiež jednoducho pripraviť pieskovaním a následným
vyčistením podkladu pred použitím ochranných a opravných výrobkov.
Lokálne opravy by mali byť ohraničené zárezom s uhlom 90° až 135° na minimálnu
hrúbku vrstvy malty použitej na opravu (pre MasterEmaco výrobky sa vyžaduje
min. 5 mm).
Oceľ sa očistí na stupeň Sa2 podľa EN ISO 8501-1 pre základné nátery
s aktívnymi pigmentami a Sa21/2 pre dvojzložkové epoxidové bariérové povlaky.
Je potrebné očistiť celý obvod a oprava by mala siahať 20 mm za oblasť viditeľnej
korózie. Pri jamkovej korózii ocele treba dôkladne odstrániť chloridmi/soľou
kontaminovaný materiál.
Používanie výrobkov
Musia sa dodržiavať pokyny výrobcov, hlavne čo sa týka:
• skladovania výrobkov
• potrebnej ochrany pred použitím, počas a po použití
• klimatických podmienok (teplota, vlhkosť, sila vetra, vodné zrážky a rosný bod)
• časov a metód aplikácie a ošetrovania
Práce by mali vykonávať vyškolení profesionálni pracovníci.
Kontrola kvality, ochrana zdravia a bezpečnosť
Projekt opravy musí obsahovať dohľad a kontrolu pred vyhotovením, počas neho
a po ňom.
Zabezpečenie kvality na stavbe môže pozostávať napríklad z týchto činností
a skúšok:
• kontrola prípravných prác
• skúšky ťahom na stanovenie prídržnosti alebo neporušenosti podkladu pred
použitím materiálov
• meranie polohy a stavu výstuže
• dohľad nad ochranným náterom: kontrola hrúbky mokrého a suchého náteru
a stavu nanesených vrstiev
• odoberanie vzoriek z jednotlivých dávok, atď.
Podrobnejší zoznam a opis skúšok a sledovania zabezpečenia kvality uvádza
EN 1504-10.
Keď sa odstraňujú veľké plochy betónu, musí sa dbať na to, aby (ak je to potrebné)
bola zaistená stabilita a bezpečnosť konštrukcie dočasným podoprením alebo
lokálnym zosilnením.
Zhotovenie prác a použité materiály a systémy musia zodpovedať požiadavkám
príslušných predpisov na ochranu zdravia, bezpečnosť pri práci, na ochranu
životného prostredia a protipožiarnu ochranu.
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Mnohé opravy vyžadujú široký rad výrobkov. Kompatibilita výrobkov
sa najlepšie dosiahne nákupom materiálov od jedného osvedčeného
dodávateľa so širokým spektrom výrobkov.
Táto kapitola udáva niekoľko príkladov použitia radu výrobkov Master
Builders Solutions na ochranu a opravu betónových konštrukcií, v súlade
so zásadami a metódami uvedenými v norme EN 1504. V každom príklade
sa uvádza:
1. odporúčaný postup diagnostiky betónovej konštrukcie (kvôli pochopeniu
príčin porúch)
2. typické poruchy, ktoré sa môžu vyskytovať v danom prostredí
3. odporúčané postupy prípravy povrchu
4. odporúčané aplikačné metódy využívajúce systémy Master Builders
Solutions s ohľadom na zásadu normy, ktorá je najvhodnejšia pre opísanú
situáciu
Informácie sú len orientačné. Nedostatok priestoru nedovoľuje uvádzať
úplné špecifikácie a metódy aplikácie. Ohľadne podrobnejších informácií
kontaktujte technickú podporu firmy Master Builders Solutions.
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Dopravné stavby:
Odporúčaná diagnostika:
• vizuálna prehliadka a zvuková skúška poklepom na
identifikáciu pieskujúcich alebo oddeľujúcich sa vrstiev
• zistenie stavu výstuže, najmä úbytok priemeru výstuže
• meranie elektródového potenciálu alebo iná
nedeštruktívna metóda na zistenie korózie výstuže
• analýza betónu na určenie obsahu chloridov a hĺbky
kontaminácie
• vypracovanie požiadaviek zákazníka: rozpočet,
životnosť opravy, požiadavky na očakávané zaťaženie,
praktické hľadiská, napr. organizácia dopravy, problémy
prístupu, atď.
Typické poškodenia vyskytujúce sa v tejto oblasti:
• veľké zaťaženie konštrukcie
• kontaminácia chloridmi z posypových solí – viditeľné
stopy korózie a veľké pieskujúce plochy
• škáry a krycie vrstvy nie sú vodotesné
• poškodenie povrchu betónových zvodidiel vplyvom
pôsobenia zmrazovacích cyklov
• nedostatočná únosnosť alebo preťaženie konštrukcie
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Mosty, opory a podpery, mostovky,
zvodidlá, škáry a hydroizolácie
Zásady, opravy a odporúčané výrobky:
Príprava podkladu
• Vyznačiť oblasť opravy zárezom do hĺbky 5 mm.
• Odstrániť poškodený a / alebo kontaminovaný betón
prúdom vody pod vysokým tlakom alebo iným vhodným
spôsobom.
• Očistiť oceľ v miestach obnaženia na stupeň Sa2 (EN
ISO 8501-1).
Aplikácia materiálu
• Nahradiť výstuž všade tam, kde je úbytok prierezu > 30
% použitím chemických kotiev MasterFlow (zásada 4
normy EN 1504-9).
(Poznámka: nepoužívať chemické kotvenie, ak bude
použitá katodická ochrana výstuže).
• Obnoviť pasivitu výstuže použitím náteru s aktívnymi
pigmentami MasterEmaco P 5000 AP alebo malty na
opravu s vyšším pH – MasterEmaco S 488 / S 5400
(zásada 7).
• Opravy podpier a nosníkov s nosnou funkciou buď:
Nástrek rozpínavej cementovej malty s vysokou
pevnosťou a vysokým modulom pružnosti na
požadovaný prierez: MasterEmaco S 488 / S 5400
alebo: Pri betóne s veľkou hustotou výstuže alebo na
rozsiahlych plochách použiť vodotesné debnenie
a dobetónovať tekutou, liatou, samozhutňujúcou maltou
na opravy MasterEmaco S 5450 PG (zásada 3).
• Reprofilácia betónových zvodidiel: použiť maltu na
opravy: MasterEmaco N 305 FC / N 5200 (zásada 3).
• Na ochranu a zlepšenie vzhľadu použiť ochranný náter
MasterProtect / (zásady 1 a 2).
• Obnoviť vodotesnosť krycej vrstvy tam, kde je to
potrebné s pružnou pojazdnou izoláciou (zásada 1).
• Obnoviť škáry. Podľa potreby opraviť zaoblené hrany
s MasterEmaco T 1100 TIX.
Voliteľné alternatívne systémy na doplnkové
ošetrovanie, resp. zosilňovanie:
• Chrániť zvyšok konštrukcie redukovaním rýchlosti
korózie výstuže nástrekom inhibítora korózie
(MasterProtect 8000 CI ) (zásady 2 a 11).
*Poznámka: vzhľadom na to, že MasterProtect 8000
CI / 8500 CI potláča anodické reakcie, stačí opraviť len
pieskujúce alebo oddeľujúce sa miesta.
• Alebo naniesť vhodnú katodickú ochranu MasterProtect
860 CP na 25+ rokov prevádzky bez údržby (zásada 10).
• Tam, kde je to potrebné, zosilniť konštrukciu s vláknami
vystuženými kompozitmi (FRP) (zásada 4).
• Zvýšiť kapacitu rozšírením dopravných pruhov
a zosilnením nosníkov konzolových dosiek uhlíkovými
lamelami (zásada 4).
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Obytné a administratívne budovy:
Odporúčaná diagnostika:
• vizuálna prehliadka a zvuková skúška poklepom na
identifikáciu pieskujúcich alebo oddeľujúcich sa vrstiev
• zistenie stavu výstuže, najmä úbytok priemeru výstuže
• analýza betónu na určenie obsahu chloridov a hĺbky
kontaminácie
• vypracovanie požiadaviek zákazníka: rozpočet,
životnosť opravy, praktické hľadiská: napr. čas
sprístupnenia užívateľom, prerušenia procesu opravy
Typické poškodenia vyskytujúce sa v tejto oblasti:
• nižšia pevnosť betónu
• karbonatizácia betónu a korózia výstuže v dôsledku
nedostatočnej hrúbky krycej vrstvy
• zle navrhnutá balkónová doska, malý sklon podlahy
(tvorba kaluží)
• trhliny na balkónovej doske v dôsledku objemových
zmien a nerovnomerného sadania
• podlaha balkóna si vyžaduje vodotesný a protišmykový
náter
• nekvalitné ukotvenie zábradlia spôsobuje jeho koróziu
a lokálnu degradáciu betónu
• dlažba a poter sú vážne poškodené
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Oprava obvodového plášťa a balkónov
Zásady, opravy a odporúčané výrobky:
Príprava podkladu
• Vyznačiť oblasť opravy zárezom do hĺbky 5 mm.
• Odstrániť poškodený a / alebo kontaminovaný betón
prúdom vody pod vysokým tlakom alebo iným vhodným
spôsobom.
• Očistiť oceľ v miestach obnaženia na stupeň Sa2 (EN
ISO 8501-1).
Nanesenie materiálu
• Nahradiť výstuž všade tam, kde je úbytok prierezu > 30
% použitím chemických kotiev MasterFlow (zásada 4).
(Poznámka: nepoužívať chemické kotvenie, ak bude
použitá katodická ochrana výstuže)
• Obnoviť pasivitu výstuže použitím náteru s aktívnymi
pigmentami MasterEmaco P 5000 AP (zásada 7).
• Reprofilácia balkónových hrán a priečelí: buď naniesť
vláknami vystuženú a zmrašťovanie kompenzujúcu
maltu MasterEmaco S 4488 /S 5300/ N 5200
(zásada 3) alebo reprofilovať balkónové hrany použitím
vodotesného debnenia a dobetónovať tekutou,
samozhutňujúcou, zmrašťovanie kompenzujúcou maltou
na opravy MasterEmaco S 5450PG (zásada 3).
• Spomaliť karbonatizáciu betónu ochranným náterom
MasterSeal 6100 FX (zásada 1).
• Vyplniť pasívne trhliny epoxidovými injektážnymi
systémami MasterInject (zásada 4).
• Nahradiť poškodené potery a / alebo spád vytvoriť
rýchlotuhnúcimi poterovými systémami MasterTop 560 RS
(EN 13813).
• Upraviť kotvenie zábradlia tak, aby nebolo v kontakte
s výstužou betónu. Zaliať nezmrašťujúcou maltou
na báze epoxidu radu MasterFlow.
• Naniesť pružnú pojazdnú izoláciu MasterSeal Traffic.
Voliteľné alternatívne systémy na doplnkové
ošetrovanie
• Chrániť konštrukciu redukovaním rýchlosti korózie
výstuže nástrekom inhibítora korózie (MasterProtect
8000 CI ) (zásady 2 a 11).
*Poznámka: pretože MasterProtect 8000 CI / 8500
CI potláča anodické reakcie, stačí opraviť len vlastné
pieskujúce alebo oddeľujúce sa miesta.
• Mnohé obytné budovy boli postavené v rokoch
stavebného boomu, v 60. a začiatkom 70. rokov, na
urýchlenie stavebného procesu s prísadami do betónu
obsahujúcimi chloridy. Na tieto konštrukcie sa môžu
použiť systémy katodickej ochrany MasterProtect 860 CP
(zásada 10).
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Viacpodlažné parkovacie domy:
Odporúčaná diagnostika:
• vizuálna prehliadka a / alebo zvuková skúška poklepom
na identifikáciu pieskujúcich alebo oddeľujúcich sa
vrstiev
• zistenie stavu výstuže, najmä úbytok priemeru výstuže
• meranie elektródového potenciálu alebo iná
nedeštruktívna metóda na zistenie aktívnej korózie
výstuže
• analýza betónu na určenie obsahu chloridov a hĺbky
kontaminácie
• vypracovanie požiadaviek zákazníka: rozpočet,
životnosť opravy, praktické hľadiská napr. organizácia
dopravy, problémy prístupu, strata tržieb počas
zatvorenia parkovacieho domu a pod.
Typické poškodenia vyskytujúce sa v tejto oblasti:
• kontaminácia betónu chloridmi vodou dopravenou
vozidlami – viditeľné stopy korózie výstuže a veľké
pieskujúce plochy na nižších úrovniach a rampách
• korózia výstuže na veľkých plochách v dôsledku
karbonatizácie betónu panelov obvodového plášťa
• škáry a podlahy vyžadujú hydroizolačné a protišmykové
nátery, voda presakuje do obchodných priestorov na
prízemí
• parkovací dom je veľmi tmavý a vystavený útokom
sprejerov
• kapacita parkovacieho domu už nie je postačujúca
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Panely obvodového plášťa, stropné dosky,
nosné stĺpy a trámy
Zásady, opravy a odporúčané výrobky:
Príprava podkladu
• Vyznačiť oblasť opravy zárezom do hĺbky 5 mm.
• Odstrániť poškodený a / alebo kontaminovaný betón
prúdom vody pod vysokým tlakom alebo iným vhodným
spôsobom
• Pripraviť vodorovné podklady pieskovaním a podobne.
• Očistiť oceľ v miestach obnaženia na stupeň Sa2 (EN
ISO 8501-1).
Nanesenie materiálu
• Nahradiť výstuž všade tam, kde je úbytok prierezu > 30
% použitím chemických kotiev MasterFlow (zásada 4).
(Poznámka: nepoužívať chemické kotvenie, ak bude
použitá katodická ochrana výstuže)
• Obnoviť pasivitu výstuže použitím náteru s aktívnymi
pigmentami MasterEmaco P 5000 AP alebo malty na
opravu s vyšším pH MasterEmaco S 488 / S 5400
(zásada 7).
• Reprofilácia prefabrikovaných dielcov a opravy
stykových príložiek: použiť maltu na opravu vystuženú
vláknami, s kompenzáciou zmrašťovania a možnosťou
nanášania v hrubých vrstvách MasterEmaco S 5300/ N
5200 (zásada 3).
• Chrániť a zlepšiť vzhľad betónu nátermi proti
karbonatizácii a graffiti MasterSeal (zásada 1).
• Tam, kde je potrebné obnoviť a vyrovnať rozsiahle
vodorovné plochy použiť MasterTop 544 (spolu s krycím
náterom) alebo MasterTop 560 RS (priamopojazdný)
rýchlotuhnúce potery s vysokou pevnosťou (EN 13813).
• Vytvoriť ochrannú hydroizolačnú vrstvu prekleňujúcu
trhliny nad obchodnými priestormi nanesením pružného
pojazdného hydroizolačného systému MasterSeal
Traffic (zásady 2 a 5).
• Chrániť medzipodlažia proti prenikaniu chloridov
z vozidlami dovlečenej vody penetrujúcim inhibítorom
korózie výstuže MasterProtect 8000 CI / 8500 CI
(zásady 1, 2 a 11).
• Naniesť protišmykový krycí náter, odolný proti
opotrebovaniu MasterTop (zásady 1 a 5).
• Obnovenie škár pružným tmelom MasterSeal NP 474.
Voliteľné alternatívne systémy na doplnkové
ošetrovanie
• Chrániť konštrukciu redukovaním rýchlosti korózie
výstuže nástrekom inhibítora korózie (MasterProtect
8000 CI / 8500 CI) zásady 2 a 11).
alebo
• Naniesť katodickú ochranu MasterProtect 860 CP
na 25+ rokov prevádzky bez údržby (zásada 10).
• Nadstavba ďalších podlaží: Zvýšiť odolnosť nosných
prvkov použitím kompozitov vystužených vláknami
MasterBrace (zásada 4).
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Morské a prímorské stavby:
Odporúčaná diagnostika:
• vizuálna prehliadka a zvuková skúška poklepom na
identifikáciu pieskujúcich alebo oddeľujúcich sa vrstiev
• zistenie stavu výstuže, najmä úbytok priemeru výstuže
• meranie elektródového potenciálu alebo iná
nedeštruktívna metóda na určenie korózie výstuže
• analýza betónu na určenie obsahu chloridov
• vypracovanie požiadaviek zákazníka: rozpočet,
životnosť opravy, praktické hľadiská napr. čas potrebný
na opravu / strata tržieb v čase, keď je konštrukcia
mimo prevádzky, atď.
• oprava je vždy výhodnejšie ako zbúranie a postavenie
nanovo
Typické poškodenia vyskytujúce sa v tejto oblasti:
• kontaminácia chloridmi z morskej vody - viditeľné stopy
korózie výstuže a veľké pieskujúce plochy na spodnej
strane nadstavby.
• ostrekované plochy / prílivové plochy a plochy tesne
pod hladinou vody – betón silne poškodený eróziou
a nárazmi, výskyt pieskujúcich plôch.
• žeriavové koľaje je potrebné nahradiť novými s novými
zálievkami a systémami kotvenia.
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Móla, morské hrádze a závody
na odsoľovanie vody
Zásady, opravy a odporúčané výrobky:
Príprava podkladu
• Vyznačiť oblasť opravy zárezom do hĺbky 5 mm.
• Odstrániť poškodený a / alebo kontaminovaný betón
prúdom vody pod vysokým tlakom alebo iným vhodným
spôsobom.
• Očistiť oceľovú výstuž v miestach expozície na stupeň
Sa2 (EN ISO 8501-1).
Nanesenie materiálu
• Nahradiť výstuž všade tam, kde je úbytok prierezu > 30
% použitím chemických kotiev MasterFlow (zásada 4).
(Poznámka: nepoužívať chemické kotvenie, ak bude
použitá katodická ochrana výstuže.)
• Obnoviť pasivitu výstuže použitím náteru s aktívnymi
pigmentami MasterEmaco P 5000 AP alebo malty na
opravu MasterEmaco S 488 / S 5400 s vyšším pH
(zásada 7).
• Opravy s nosnou funkciou zvislých a vodorovných
prvkov nadstavby: Nástrek rozpínavej, cementovej
malty, s vysokou pevnosťou, odolnej proti síranom
MasterEmaco S 488 / S 5400 na požadovaný tvar
(zásada 3).
• Oprava a ochrana stĺpov pod hladinou vody a ostrekovaných plôch systémom MasterEmaco a MasterSeal
(zásady 1, 5).
• Montáž nových žeriavových koľajníc a ochranného
zábradlia epoxidovou zálievkovou maltou, odolnou proti
chemikáliám, s vysokou pevnosťou, na veľké dynamické
zaťaženia, napr. MasterFlow 648.
Voliteľné alternatívne systémy na doplnkové
ošetrovanie:
• Pri konštrukciách silne znečistených chloridmi nastriekať
katodickú ochranu MasterProtect 860 CP na 25+ rokov
prevádzky bez údržby (zásada10).
• Chrániť konštrukciu redukovaním rýchlosti korózie
výstuže nástrekom inhibítora korózie výstuže na báze
silánu MasterProtect 8000 CI / 8500 CI (zásada 11).
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Priemyselné stavby:
Odporúčaná diagnostika:
• vizuálna prehliadka a zvuková skúška poklepom na
identifikáciu pieskujúcich alebo oddeľujúcich sa vrstiev
• vizuálna prehliadka vzhľadu povrchu betónu, najmä čo
sa týka napadnutia chemikáliami
• zistenie stavu výstuže, najmä úbytok priemeru výstuže
• meranie elektródového potenciálu (alebo iná
nedeštruktívna metóda) na určenie korózie výstuže
• meranie hĺbky karbonatizácie
• analýza betónu na určenie obsahu chloridov a hĺbky
kontaminácie
• vypracovanie požiadaviek zákazníka: rozpočet,
životnosť opravy, požiadavky na očakávané zaťaženie,
praktické hľadiská napr. čas potrebný na opravu / strata
tržieb, keď je konštrukcia mimo prevádzky, atď.
Typické poškodenia vyskytujúce sa v tejto oblasti:
• karbonatizácia na miestach s nedostatočnou hrúbkou
krycej vrstvy výstuže
• účinok kyselín z exhalátov komínov
• stále vlhké / mokré prostredie
• poškodenia vplyvom mäkkej vody, ktorá kondenzuje
na plášti chladiacich veží
• úbytok pevnosti povrchu prejavujúci sa kriedovatením
alebo nesúdržnosťou povrchu v dôsledku chemickej
a biologickej korózie betónu
• trhliny v betóne komínov, vyžadujúce utesnenie
a prípadne vonkajšie zosilnenie
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Chladiace veže, silá a komíny
Možné zásady a metódy opravy a odporúčané
výrobky:
Príprava podkladu
• Vyznačiť oblasť opravy zárezom do hĺbky 5 mm.
• Odstrániť poškodený a / alebo kontaminovaný betón
prúdom vody pod vysokým tlakom alebo iným vhodným
spôsobom.
• Očistiť oceľovú výstuž v miestach obnaženia na stupeň
Sa2 (EN ISO 8501-1).
Nanesenie materiálu
• Nahradiť výstuž všade tam, kde je úbytok profilu > 30 %
použitím chemických kotiev MasterFlow (zásada 4).
(Poznámka: nepoužívať chemické kotvenie, ak bude
použitá katodická ochrana konštrukcie.)
• Obnoviť pasivitu výstuže použitím náteru s aktívnymi
pigmentami MasterEmaco P 5000 AP alebo malty
MasterEmaco S 488 /S 5400 s vyšším pH na opravu
(zásada 7).
• Opravy s nosnou funkciou: nástrek rozpínavej,
cementovej malty, s vysokou pevnosťou, odolnej proti
síranom MasterEmaco S 488 / S 5400 na požadovaný
tvar (zásada 3).
• Tam, kde je to potrebné, použiť vláknami vystužené
tkaniny MasterBrace FIB (Sheet) alebo lamely
MasterBrace LAM (CFK) (zásada 4) na vystuženie,
spevnenie alebo zvýšenie únosnosti konštrukcie.
• Chrániť betón pred účinkami chemikálií použitím
ochranných náterových systémov, odolných proti
chemikáliám MasterSeal 588 alebo MasterSeal P 385
+ finálny náter MasterSeal, MasterTop (zásady 1 a 6).
Alternatívne systémy na doplnkové ošetrovanie:
• Na miestach s veľkým znečistením chloridmi, naniesť
katodickú ochranu MasterProtect 860 CPP na 25+
rokov prevádzky bez údržby (zásada 10).
• Pri menej kontaminovaných konštrukciách doplnkovo
chrániť nástrekom korózneho inhibítora na báze silánu
MasterProtect 8000 CI / 8500 CI (zásada 11).
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Čistiarne odpadových vôd
a kanalizačné potrubia
Odporúčaná diagnostika:
• vizuálna prehliadka a zvuková skúška poklepom na
identifikáciu pieskujúcich alebo oddeľujúcich sa vrstiev
• vizuálna prehliadka vzhľadu povrchu, najmä čo sa týka
napadnutia chemikáliami
• analýza vody a prípadné zmeny po čase
• posúdenie vodotesnosti konštrukcie, napr. priesaky cez
betón, trhliny, škáry, prestupy, atď.
• preskúmanie typu poškodenia t. j. chemická alebo
biologická povaha poškodenia
• vypracovanie požiadaviek zákazníka: rozpočet,
životnosť opravy, predpokladaná expozícia, praktické
hľadiská napr. čas potrebný na opravu / strata tržieb,
keď je konštrukcia mimo prevádzky, atď.
Typické poškodenia vyskytujúce sa v tejto oblasti:
• chemická korózia betónu vplyvom nízkej hodnoty pH
odpadovej vody
• pôsobenie kyseliny sírovej v odpadových potrubiach,
kanáloch alebo uzatvorených priestoroch následkom
anaeróbnej transformácie plynov oxidu siričitého
pôsobením mikroorganizmov
• chemické poškodenie betónu chemikáliami
rozpustenými v odpadovej vode
• erózia betónu vplyvom pevných častíc obsiahnutých vo
vode.
• mechanické opotrebenie pohyblivými zariadeniami.
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Možné zásady a metódy opravy a doporučené
výrobky:
Príprava podkladu
• Vyznačiť oblasť opravy zárezom do hĺbky 5 mm.
• Odstrániť poškodený a / alebo kontaminovaný betón
prúdom vody pod vysokým tlakom alebo iným vhodným
spôsobom
• Očistiť oceľ v miestach obnaženia na stupeň Sa2
(EN ISO 8501-1).
Nanesenie materiálu
• Nahradiť výstuž všade tam, kde je úbytok prierezu
> 30 % použitím chemických kotiev MasterFlow
(zásada 4). (Poznámka: nepoužívať chemické kotvenie,
ak bude použitá katodická ochrana konštrukcie.)
• Obnoviť pasivitu výstuže použitím náteru s aktívnymi
pigmentami MasterEmaco P 5000 AP alebo malty
MasterEmaco S 488 / S 5400 s vyšším pH na opravu
(zásada 7).
• Opravy s nosnou funkciou stien, podláh a stropov:
Nástrek alebo ručné nanesenie cementovej malty,
s vysokou pevnosťou, odolnej proti síranom
MasterEmaco S 488 / S 5400 na požadovaný prierez
(zásada 3).
• Obnoviť vodotesnosť konštrukcie vodeodpudivými
maltami s MasterSeal (zásada 1 a 2) a škárovacími
materiálmi MasteSeal NP 474, CR 170 alebo CR 171
(zásada 5 a 6).
• Chrániť betón pred účinkami chemikálií ochrannými
nátermi alebo membránami MasterSeal M odolnými
proti chemikáliám (zásada 1 a 6).
Voliteľné alternatívne systémy na doplnkové
ošetrovanie
• Použitie vodonepriepustných izolácií MasterSeal alebo
náterov, ktoré sú schválené na použitie v zariadeniach
na pitnú vodu (zásada 1 a 2).
• Trhliny by sa mali vyplniť injektážnymi materiálmi
MasterInjekt pred nanesením materiálov na opravu
alebo ochranu betónových konštrukcií.
• Lokálne trhliny alebo škáry je možné tiež utesniť
elastomérnymi pásmi MasterSeal 930 tam, kde je
to potrebné v kombinácii s maltami na opravu radu
MasterEmaco.
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Integrované systémy na opravu betónu:
Referencie projektov
Renovácia administratívnej budovy, Bratislava
Rekonštrukcia budovy Výskumného ústavu
zváračského na sídlo Ministerstva spravodlivosti.
Zosilnenie konštrukcií uhlíkovými lamelami MasterBrace
LAM 50/1,2 CFS a MasteBrace ADH 4000.

Čistička odpadových vôd, Liptovský Mikuláš
Rekonštrukcia ČOV: ochrana výstuže MasterEmaco
P 5000 AP, sanácia betónov MasterEmaco S 488, T 450,
1200 PG a N 305 FC, hydroizolácia PCI Barraseal®,
MasterSeal 501 a M 336, náter MasterProtect 320
a utesnenie dilatácií MasterSeal CR 462 TF

Most, Dolné Plachtince
Sanácia a výstavba novej lávky pre peších:
MasterEmaco P 5000 AP, S 5300, S 5400, S 5450 PG,
N 5100 FC, S 488, N 305 FC, T 1400 FR, T 1100 TIX,
PCI Repaflow®, MasterFlow 920 AN, MasterBrace
ADH 4000, MasterProtect 320, 330 EL, MasterTop P 603,
MasterSeal M 869, M 880, TC 258, NP 474, MasterTop
P 147, PCI DIN Polyband 25, MasterSeal 930
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Jadrová elektráreň, Mochovce
Dostavba 3. a 4. bloku
MasterFlow 928, 980, MasterEmaco P 5000 AP, N 5200,
S 5300, S 5400, N 5100 FC, N 305 FC, S 488,
MasterSeal 930, 910, 912, MasterBrace ADH 4000,
MasterProtect 8000 CI, Masterseal 550, 588,
MasterSeal 474 NP, 462 TF, PCI Pecimor® F

Hotel Carlton, Bratislava
Rekonštrukcia garáží
ochrana výstuže MasterEmaco P 5000 AP, sanácia
betónov MasterEmaco S 488, S 145 PG, katodická ochrana
MasterProtect 8000 CI, hydroizolácie MasterSeal M 689,
TC 268, MasterTop P 617

Vodná nádrž, Uherce
Sanácia hrádze a výtokového objektu
ochrana výstuže MasterEmaco P 5000 AP, sanácia
betónov MasterEmaco S 488, N 305 FC, hydroizolácia
MasterSeal 6100 FX
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Výber výrobkov na základe zásad a metód
EN 1504
Zásada č.

Definícia zásady

Zásada 1 [PI]

Ochrana proti prienikom
Obmedzenie alebo zabránenie prieniku škodlivých
činiteľov (napr. vody, iných kvapalín, vodnej pary, plynu, chemikálií
a biologických látok)

Zásada 1, metóda 1.2
MasterSeal / MasterProtect ochranné
nátery: pevné, pružné, akrylátové,
epoxidové alebo polyuretánové materiály.
Chránia proti všetkým druhom prienikov.

Zásada 2 [MC]

Ovplyvnenie vlhkosti
Nastavenie a udržiavanie obsahu vlhkosti
v betóne v daných medziach

Zásada 3 [CR]

Obnova betónu
- Obnovenie pôvodného betónu prvku konštrukcie do
pôvodne stanoveného tvaru a funkcie
- Obnovenie betónovej konštrukcie nahradením jej časti.

Zásada 4, metóda 4.3
MasteBrace zosilnenie konštrukcie: sklené
a uhlíkové lamely a tkaniny.

Zásada 4 [SS]

Zosilnenie konštrukcie
Zvýšenie alebo obnovenie únosnosti prvku betónovej konštrukcie

Zásada 5 [PR]

Fyzikálna odolnosť
Zvýšenie odolnosti proti fyzikálnym a mechanickým vplyvom

Zásada 6 [RC]
Zásada 7, metóda 7.1
Zväčšenie hrúbky krycej vrstvy výstuže
nástrekom malty MasterEmaco S 488 /
S 5400.

Zásada 11, metóda 11.3
Spomalenie korózie katodických oblastí
výstuže použitím MasterProtect 8000 CI /
8500 CI.
* Vymenované výrobky sú dostupné vo všetkých
európskych krajinách. Informácie o metódach
opravy bez použitia uvedených výrobkov, alebo
iných výrobkov používaných v danej lokalite
kontaktujte našu technickú poradňu.

Odolnosť proti chemikáliám
Zvýšenie odolnosti betónového povrchu proti poškodeniu
chemickými vplyvmi

Zásada 7 [RP]

Ochrana alebo obnovenie pasivácie
Vytvorenie chemických podmienok, v ktorých je udržiavaná alebo
obnovená pasivácia povrchu výstuže

Zásada 8 [IR]

Zvýšenie odporu
Zvýšenie elektrického odporu betónu

Zásada 9 [CC]

Úprava katodickej oblasti
Vytvorenie podmienok, v ktorých potenciálne katodické oblasti
výstuže nie sú schopné vyvolávať anodickú reakciu

Zásada 10 [CP]

Katodická ochrana

Zásada 11 [CA]

Úprava anodickej oblasti
Vytvorenie podmienok, v ktorých potenciálne anodické oblasti
výstuže nie sú schopné zúčastňovať sa koróznej reakcie

Európska norma EN 1504
Sanácie a hydroizolácie betónových a železobetónových konštrukcií

Metódy založené na zásadách

Odporučené produkty *

1.1 Impregnácia

MasterSeal 501

1.2 Povrchové úpravy so schopnosťou
prekleňovania trhlín a bez tejto schopnosti

MasterSeal 501 / 531 / 560 / 588 / 6100 FX / M 336 / M 338
MasterProtect 320 / 330 EL

1.3 Miestne bandážovanie trhlín

MasterSeal 930

1.4 Vypĺňanie trhlín

MasterInject

1.5 Premena trhlín na dilatačné škáry

MasterSeal NP 474 / CR 460 CR 462 TF / CR 170 / CR 171

1.6 Montáž vonkajších prvkov

-

1.7 Použitie membrán

MasterSeal / MasterSeal Traffic

2.1 Hydrofóbna impregnácia

MasterProtect H 303
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2.2 Povrchová ochrana (povlaky)

MasterSeal 501/531/560/588/6100 FX/M 336/M 338 / MasterProtect 320/330 EL

2.3 Krytie alebo opláštenie

-

2.4 Elektrochemická ochrana

-

3.1 Nanášanie malty ručne

MasterEmaco S 488 / S 5400 / S 5300 / N 5200 / N 5100FC / N 305 FC

3.2 Dobetónovanie

MasterEmaco S 5450 PG

3.3 Nástrek betónu alebo malty

MasterEmaco S 488 / S 5400 / S 5300

3.4 Nahradenie prvkov

-

4.1 Pridanie alebo nahradenie zabudovanej alebo
vonkajšej výstuže

MasterFlow

4.2 Vlepovanie výstuže do drážok v betóne

MasterFlow 920AN

4.3 Vystuženie lepenými príložkami

Systém MasterBrace / Lepidlá MasterBrace ADH

4.4 Doplnenie malty alebo betónu - reprofilácia

MasterEmaco

4.5 Injektáž trhlín, dutín alebo medzier

MasterInject

4.6 Vyplnenie trhlín, dutín alebo medzier
4.7 Dodatočné predpínanie

-

5.1 Povlaky alebo nátery

MasterTop - podlahové systémy / MasterEmaco - reprofilačné malty

5.2 Impregnácie

MasterTop CC 701 / 702 / 703 / 713 / 714/ 715

6.1 Povlaky alebo nátery

MasterSeal / MasterSeal Traffic
Ucrete - najodolnejšie podlahy
MasterSeal M 336 / M 338 / P 385 / 588 / 7000 CR

6.2 Impregnácie

-

7.1 Zväčšenie hrúbky krycej vrstvy výstuže dodatočne
nanesenou cementovou maltou alebo betónom

MasterEmaco S 488 / S 5400 / S 5300 / S 5450PG

7.2 Nahradenie kontamin. alebo skarbonat. betónu

MasterEmaco S 488 / S 5400 / S 5300 / S 5450PG

7.3 Elektrochemická realkalizácia skarbonat. betónu

-

7.4 Realkalizácia skarbonatizovaného betónu difúziou

MasterSeal 6100 FX / 588

7.5 Elektrochemické odstránenie chloridov

-

8.1 Obmedzenie obsahu vlhkosti povrchovou ochranou,
nátermi alebo zakrytím

MasterSeal M 336 / M 338 / 550 / MasterProtect H 303
MasterSeal / MasterSeal Traffic

9.1 Obmedzenie obsahu kyslíka (na katóde)
impregnáciou alebo zakrytím

MasterSeal M 336 / M 338 /
MasterProtect 8000 CI / 8500 CI

10.1 Aplikácia elektrického potenciálu

MasterProtect 815 CP / 830 CP / 860 CP

11.1 Nátery výstuže látkami, obsahujúcimi aktívne
pigmenty

MasterEmaco P 5000 AP

11.2 Nátery výstuže bariérovými povlakmi

-

11.3 Pridanie inhibítorov do betónu

MasterProtect 8000 CI / 8500 CI

