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Spárovací hmoty do vody, kyselého prostředí 
v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby

Výběr správné spárovací hmoty je rozhodující
pro životnost keramické nebo kamenné dlažby.
Spárovací hmota je ovlivňována zatížením užívané
podlahové plochy, kterému musí po dlouhou dobu
odolávat bez poruch.

Toto vyžaduje již při projektování analýzu
podmíněnou znalostí provozu na spárovaných
plochách tak, aby špatnou volbou materiálu
nedošlo ke vzniku škod. 

Přitom je potřeba dbát na:    

Vysoké/nízké dopravní
zatížení (skladovými
vozíky/pěším provozem,
atd.) a s tím spojený
obrus povrchu podlahy

Chemické zatížení 

Přenos napětí
způsobeného tepelnou
roztažností podlahových
vrstev

Různé metody čištění
(např. vysokotlaké čisti če)
a jeho intervaly

Různé dlažební materiály
(přírodní kámen, jemná
slinutá keramika, atd.)

Uložení pod vodou

Šířka/hloubka spár, barva
spáry

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zásady

výběr
spárovací
hmoty

analýza 

příklady
spárování 

Četnost různorodých požadavků vyvolala vývoj 
speciálních spárovacích hmot, které jsou představeny
na dalších stranách.

Kap. 2/1

Dlažba

Přírodní 
kámen

Dlažební kostky



Průmysl

Mechanicky a chemicky vysoce zatížené spáry
ve výrobních provozech (potravinářský průmysl) 

Sopro 
TitanFuge 
stříbřitě
šedá
TF 556
šedá beton  
TF 557
antracit
TF 593

Cementová, rychletvrdnoucí,
vysokopevnostní spárovací
hmota s obsahem trasu pro velmi
silně zatížené provozy. Vysoká
mechanická odolnost a odolnost
proti obrusu díky jemnému cementu
Sopro Mikrodur®.
Pro spárování dlažeb ze slinuté
keramiky, jemné slinuté keramiky,
klinkrů, štípaných desek, štípaných
pásků a přírodního kamene.
Obzvláště vhodné pro výrobny,
myčky a velkokuchyně jako
alternativa spárovacích hmot
z reaktivních pryskyřic.

Bazény

Sopro 
TitanFuge
bílá
TF 591
stříbřitě šedá 
TF 556
šedá
TF 554
šedá beton 
TF 557
antracit
TF 593

Cementová, rychletvrdnoucí,
vysokopevnostní spárovací
hmota s obsahem trasu pro velmi
silně zatížené provozy. Vysoká
mechanická odolnost a odolnost
proti obrusu díky jemnému cementu
Sopro Mikrodur®.
Pro spárování dlažeb ze slinuté
keramiky, jemné slinuté keramiky,
klinkrů, štípaných desek, štípaných
pásků a přírodního kamene.
Pro speciální použití v bazénech.

Vysokopevnostní, proudění vody odolné spáry, trvale
pod vodou (stavba bazénů)

Doporučené výrobky

Kap. 2/2

Spárovací hmoty do vody, kyselého prostředí
v průmyslu, pro keramic ké a kamenné dlažby

TF
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Speciálně zkoušené a osvědčené hydraulicky tvrdnoucí
spárovací hmoty pro nádrže s pitnou vodou.

Sopro Fugenbreit TW 
FTW 533
šířka spáry: 5 - 20 mm

Hydraulicky tvrdnoucí spárovací
hmota pro spárování
keramických dlaždic a desek
v nádržích na pitnou vodu,
v potravinářském průmyslu
a v plaveckých bazénech.

Sopro’s No.1 
Flexkleber 
400
flexibilní lepící
malta 
kvalita pro pitnou
vodu

Nádrže na pitnou vodu

Kanalizace

Sulfátům a fekáliím odolná spárovací hmoty pro
kanalizační stoky a chov dobytka.

Sopro 
TitanFuge 
spezial
TF 599

Cementová, rychletvrdnoucí
spárovací hmota pro pochozí
stavební konstrukce, veřejné
kanalizace, jako např. přepadové
kanály a rozbočky v čistírnách
odpadních vod a pro dna mísících
kanálů.
Také vhodná pro sanitární zařízení
a stáje dobytka. Vysoká odolnost
proti abrazivnímu zatížení
a působení agresivních látek.
Pro spárování slinutých desek
a tvarovek.

Certifikovaný systém pokládky
pro nádrže na pitnou vodu

Spárovací hmoty do vody, kyselého prostředí
v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby

Doporučené výrobky

No.1 400

FTW 533

TF 599

Kap. 2/3



Povrchy zatížené proudící vodou

Povrchy zatížené proudící vodou (např. bytové koupelny)
s vodu a nečistoty odpuzující spárovací hmotou.

Sopro 
Saphir® 5
PerlFuge

Cementová, flexibilní, vodu
a nečistoty odpuzující spárovací
hmota s perlivým efektem. Pro
spárování nasákavého kamene
a kameniny. S obzvláště dobrou
zpracovatelností a snadnou
omyvatelností po spárování. Také
vhodná pro spárování málo
nasákavých dlaždic. Jemná a hladká
plocha spáry stejně jako barevná
stálost vytváří dlouhotrvající pěkný
vzhled spáry. Obzvláště vhodná pro
vlhké a mokré provozy.

Cementová, rychletvrdnoucí,
flexibilní, vodu a nečistoty
odpuzující spárovací hmota
s perlivým efektem. Pro spárování
slabě nasákavého, proti změně
barevnosti odolného  kamene
a kameniny. S obzvláště dobrou
zpracovatelností a snadnou
omyvatelností po spárování. Také
vhodná pro spárování nasákavých
dlaždic. Deformace povrchu dlažby
vzniklé tepelnou roztažností nebo
zmrazovacím cyklem, popř.
položené na pružném podkladě se
vyrovnají v šířce spáry. Obzvláště
vhodná pro jemnou slinutou
keramiku na vytápěných podlahách,
pro vlhké a mokré provozy, stejně
jako nečistotami zatížený obytný
prostor.

Tepelně zatížené povrchy

Sopro
FlexFuge
breit 
FLF

Cementová, rychletvrdnoucí,
vysoce flexibilní spárovací hmota
s hladkým uzavřeným povrchem
a zvýšenou plasticitou. Pro spárování
keramických dlažeb, přírodního
kamene a betonu. Obzvláště vhodná
pro málo nasákavé dlaždice a desky
s velmi dobrou zpracovatelností, pro
vytápěné podlahy a exteriér.

Flexibilní, hydraulicky tvrdnoucí spárovací hmota pro
tepelně vysoce namáhané oblasti, např. balkony nebo
vytápěné podlahy.

Spárovací hmoty do vody, kyselého prostředí  
v průmyslu, pro keramic ké a kamenné dlažby

Doporučené výrobky

Sopro 
Saphir® 15
PerlFuge

Kap. 2/4

Sopro 
Saphir® 5
PerlFuge

Sopro 
Saphir® 15
PerlFuge

FLF



Spárování přírodního kamene

Spárování přírodního kamene bez změny barvy okrajů
desky a bez výkvětů. 

Sopro 
Saphir® M
Marmor-
PerlFuge

Cementová, rychletvrdnoucí,
flexibilní, vodu a nečistoty
odpuzující spárovací hmota
s obsahem trasu s perlivým
efektem. Pro spárování přírodního
kamene bez změny barevnosti,
např. žuly, mramoru, onyxu,
solnhofenských desek. 
Speciálně pro citlivý světlý krystalický
mramor. Obzvláště vhodná pro
vytápěné podlahy. Také optimální
pro spárování jemné slinuté
keramiky.

Spárovací hmoty z reaktivních pryskyřic pro
kyselé prostředí

Spárování reaktivními pryskyřicemi na plochách
zatížených kyselinami a chemikáliemi, např. nabíjecí
stanice baterií.

Sopro
FugenEpoxi
FEP

Dvousložková spárovací hmota
z epoxidové pryskyřice. Pro
spárování keramických dlaždic
a desek zatížených agresivními
vodami, chemikáliemi, kyselinami
(viz. tabulka odolnosti - k dispozici
u technického poradce Sopro),
přírodními tuky, tlakovým
omýváním, atd. Vhodná pro
balkony, terasy, výrobní
a průmyslové provozy, laboratoře,
velkokuchyně, plavecké bazény
(termální lázně).

Třísložková spárovací hmota
z epoxidové pryskyřice pro
vysoce zatížené plochy.
Pro spárování keramických dlaždic
a desek zatížených agresivními
vodami, chemikáliemi, kyselinami
(pozor na tabulku odolnosti -
k dispozici u technického poradce
Sopro), přírodními tuky, tlakovým
omýváním, atd. Vhodná pro
balkony, terasy, výrobní
a průmyslové provozy, laboratoře,
velkokuchyně, plavecké bazény
(termální lázně). Obzvláště vhodná
pro strojní zpracování.

Spárovací hmoty do vody, kyselého prostředí
v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby

Doporučené výrobky

Sopro
FugenEpoxi
schlank
speciální
typ 
FEP 505

Kap. 2/5

Saphir® M
Mramor-
PerlFuge

FEP

FEP 505



PFM

EPF

Spárovací hmoty do vody, kyselého prostředí
v průmyslu, pro keramic ké a kamenné dlažby

Kap. 2/6

Doporučené výrobky

Vysokopevnostní, cementová, solím a mrazuvzdorná
spárovací hmota pro provádění dlážděných ploch
s vysokým dopravním zatížením.

Cementová, rychletvrdnoucí
spárovací hmota speciálně pro
spárování dlažebních kostek
z kamene  a betonu na vysoce
zatížených plochách. V pojivu
obsažený tras snižuje možnost
vápenných výkvětů. Obzvláště
vhodná pro silně zatížené silnice, pěší
zóny, zpevněné plochy zatížené
tlakovým horkovodním mytím nebo
posypovými solemi.

Sopro
PflasterFug
Mörtel 
PFM

Vysokopevnostní spárování v silničním stavitelství

Dvousložková drenážní spárovací
hmota, bez obsahu ředidel na
bázi vodní emulze epoxidové
pryskyřice.
Pro spárování přírodního kamene,
dlažebních kostek a klinkrových
dlažeb ve dvorech, vjezdech,
zahradách, na chodnících,
na normálně dopravně zatížených
komunikacích, např. pěších zónách.

Sopro 
Epoxi -
PflasterFuge
EPF

Drenážní spárovací hmota pro provádění vsakovacích
dlážděných ploch v exteriéru.

Vodopropustné spárování

viz.  kapitola 14 "Spárování

drenážovaných a vysoce

zatížených venkovních

kamenných dlažeb.

viz.  kapitola 14 "Spárování 

drenážovaných a vysoce 

zatížených venkovních 

kamenných dlažeb.



Kontaktní hydroizolace pod obklady a dlažby

Kap. 3/1

Základní předpis y

Technika stěrkových hydroizolací se uplatňuje
při provádění obkladů a dlažeb přibližně
od roku 1988.

V květnu 1997 a srpnu 2000 byla v Německu
vydána technická směrnice "Pokyny pro
provádění stěrkových hydroizolací v souvrství
obkladů a dlažeb pro interiér a exteriér",
vysvětlující techniku stěrkových hydroizolací
v součinnosti s "Obecně uznávanými pravidly
techniky". Pokyny uvedené ve směrnici musí
projektanti a realizátoři respektovat. 

Použitím stěrkových hydroizolací v kontaktním
souvrství s obklady a dlažbami jsou podkladní
vrstvy (potěry, omítky, atd.) chráněny před
provlháním a tvorbou výkvětů. 

ZDB
směrnice

FBK I–IV

Klasifikace odpovídajícího zatížení vlhkostí je
formulována do 4 tříd zatížení vlhkostí:

FBK I: zatížení působí pouze občas
a krátkodobě jako proudící voda

●  koupelny bez podlahového odtoku se
sprchovou vaničkou

●  koupelnová vana (bytová koupelna)

FBK II: zatížení dlouhodobé až stálé proudem
vody s odtokem 
● sprchy bez sprchové vaničky 
● sanitární prostory ve veřejných 

lázních nebo velkoprostorové sprchy
v plaveckých bazénech

FBK III: vlhkostí zatížené stavební konstrukce
v exteriéru
● balkóny a terasy

FBK IV: zatížení dlouhodobé až stálé proudem
vody s odtokem. Dále při působení
agresivních látek, agresivních čistících
prostředků a/nebo vysokém
mechanickém zatížení.

● velkokuchyně
● výrobní prostory (pivovary, mlékárny 

apod.)                                            
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Základní předpis y

Od dubna 1999 podléhají stěrkové hydroizolace
stavebnímu dohledu DIBT (Německý institut pro
stavební techniku), tzn. že jsou uvedeny
na Listině stavebních pravidel A díl 2 číslo
1.10.S vydáním zkušebních pravidel v dubnu 2002
pro udělování Všeobecného osvědčení
o zkoušce stavebního dozoru (abP) pro
stěrkové hydroizolace v souvrství s obklady
a dlažbami se situace rozhodujícím způsobem
změnila. Od té doby existuje paralelně
k Osvědčení ZDB výše uvedené osvědčení abP.
Certifikované stěrkové hydroizolace jsou označeny
značkou Ü.

Listina
stavebních
pravidel

abP

Bk

s osvědčením
a pod
dohledem
zkušebny

minimální
tloušťky
suchých
vrstev

geprüft und 
güteüberwacht

Sopro
Bauchemie

GmbH

Zatížení povrchů je rozděleno do 4 tříd (Bk):

Bk A1: Stěny silně zatížené užitkovou a čistící
vodou

Bk A2: Podlahy silně zatížené užitkovou
a čistící vodou

Bk B: Plochy stěn a podlah plaveckých
bazénů v interiéru a exteriéru (viz. kap.
4 - Hydroizolace v bazénech).

Bk C: Plochy stěn a podlah ve výrobních
prostorách také chemicky zatížených

Minimální tloušťky suchých vrstev

- nutno dodržet:

Polymerní disperze Bk: A1 0,5 mm

Reaktivní hydroizolace     Bk: A1, A2, B, C 1,0 mm

Kombinace malty a disperze

Bk: A1, A2, B 2,0 mm

Stěrkové hydroizolace se nanášejí minimálně
ve dvou vrstvách.
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Provlhlý potěr v důsledku chybějící hydroizolace -
hygienický problém např. ve velkokuchyních.

Vylouhovaný potěr v důsledku trvalého protékání vody -
ztráta pevnosti.

Základní předpis y

Materiály použitelné pro podkladní 
konstrukce stanovuje projektant v závislosti 
na odpovídající třídě zatížení vlhkostí. Některé 
materiály, jako např. sádrové omítky, by neměly 
být vůbec uvažovány, protože reagují s vodou jako 
rozpouštědlem a nejsou proto do vlhkých provozů 
vůbec vhodné. 

Každý podklad na který bude prováděna stěrková 
hydroizolace ( omítky atd.) musí být suchý  
a splňovat určité požadavky. Pro potěry platí 
především:

● Cementové potěry max. 2% 
zbytkové vlhkosti

● Síranovápenaté potěry  0,5% 
vytápěné podlahy    0,3%
zbytkové vlhkosti

Tyto hodnoty musí být zjištěny a dokumentovány
s pomocí normovaného CM měřiče vlhkosti.

V případě použití pro vytápěnou podlahu je podle
DIN 4725 nutno zpracovat topný protokol. 

Důležitá je koordinace napojení vrstev
u vytápěných podlahových konstrukcí. Dále je
nutno respektovat pokyny Směrnice ZDB
"Keramické obklady a dlažby, přírodní a betonový
kámen na síranovápenatých potěrech" (viz. kap. 7
“Keramika a přírodní kámen na vytápěných
podlahách”) .

Podklady musí být před provedením stěrkové
hydroizolace náležitě připraveny, tzn. vystěrkovány,
znivelovány, provedeny spádové vrstvy, atd. (viz.
kap. 12 "Vyrovnání a nivelizace podkladů").

podkladní
konstrukce

CM -
měření

topný
protokol

koordinace
napojení

směrnice
ZDB

přípravné
práce
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Plastové disperze Kombinace dis perze
a cementové malty =
minerální hydroizolační
stěrka.

Reaktivní pryskyřice
polyuretanové
a epoxidové

PU-Flächendicht: Pigmentovaná,
dvousložková polyuretanová tekutá
pryskyřice, která je po vytvrdnutí odolná
proti vodě, odpadní a mořské vodě a také
proti vodným kyselinám, louhům,
roztokům solí, chlóru, vápnu a termálním
vodám. Použití jako trhliny překlenující
plošná hydroizolace v souvrství pod obklady
a dlažby v interiéru i exteriéru se silným
zatížením, jako např. v plaveckých
bazénech, velkokuchyních, průmyslových
a výrobních prostorách.

FlächenDicht flexibel: Bez obsahu
ředidel, jednosložková hydroizolace
z tekutého plastu, dodávaná k přímé
spotřebě. Pro hydroizolace v souvrství
obkladů a dlažeb, obzvláště pro rovinné
nestrukturované podklady jako např.
sádrokartonové a sádrovláknité desky
atd. materiál splňuje požadavek Směrnice
ZDB pro překlenutí trhlin. Použití
v interiéru pro bytové koupelny a sprchy. 

Dichtschlämme Flex: Jednosložková
popř. dvousložková hydraulicky tvrdnoucí
stěrka pro flexibilní hydroizolace. Materiál
překlenuje trhliny a má vysokou
přilnavost k podkladu. Je vhodný
obzvláště pro izolace balkónů a teras,
průmyslových a výrobních prostor
zatížených vlhkostí, pro vnitřní
hydroizolaci nádrží na užitkovou vodu.

minerální
hydroizolač
ní stěrky

plastová
disperze

pryskyřice

FDF 525

DSF 523
DSF 623
DSF 423

PU-FD

Doporučené hydroizolace

Sopro
FlächenDic ht
flexibel FDF 525

Sopro 
Dicht-
schlämme
Flex 2-K 
DSF 423

Sopro PU-FlächenDic ht 
PU-FD 570/ na stěnu
Sopro PU-FlächenDic ht 
PU-FD 571/ na podlahu
Sopro jednovrstvé
aditivum 
ESA 573

Sopro 
Dicht-
schlämme 
Flex 1-K
schnell 
DSF 623

Sopro 
Dic ht-
schlämme
Flex 1-K 
DSF 523 ESA 573

ZDB
FBK I

bytová 
koupelna

FBK II
veřejné sanitární prostory/

hromadné sprchy

FBK III
balkony
a terasy

FBK IV
potravinářské

prostory

bazény
oblasti pod

úrovní hladiny

DIBT
A1

(stěna)
A2

(podlaha) C B

FlächenDicht
flexibel
FDF 525

FlächenDicht
flexibel
FDF 525

Dicht-
schlämme Flex

1-K DSF 523

1-K schnell
DSF 623

2-K DSF 423

Dicht-
schlämme Flex

1-K DSF 523

1-K schnell
DSF 623

2-K DSF 423

Dicht-
schlämme Flex

1-K DSF 523

1-K schnell
DSF 623

2-K DSF 423

Dicht-
schlämme Flex

1-K DSF 523

1-K schnell
DSF 623

2-K DSF 423

Dicht-
schlämme Flex

1-K DSF 523

1-K schnell
DSF 623

2-K DSF 423

PU-Flächen-
Dicht

PU-FD 570
na stěnu

PU-FD 571
na podlahu

PU-Flächen-
Dicht

PU-FD 570
na stěnu

PU-Flächen-
Dicht

PU-FD 571
na podlahu

jednovrstvé
aditivum
ESA 573

PU-Flächen-
Dicht

PU-FD 570
na stěnu

PU-FD 571
na podlahu

jednovrstvé
aditivum
ESA 573

PU-Flächen-
Dicht

PU-FD 570
na stěnu

PU-FD 571
na podlahu

jednovrstvé
aditivum
ESA 573

PU-Flächen-
Dicht

PU-FD 570
na stěnu

PU-FD 571
na podlahu

jednovrstvé
aditivum
ESA 573

možné, není předepsané např. voda agresivní na beton (termální lázně)
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vhodné
podklady

skladba
hydroizolace
v koupelně

skladba
podlahy

nevhodné
podklady

vhodné  
podklady

● beton

● cementový potěr

● litý asfalt

● anhydritový potěr

● sádrokartonová deska

● extrudovaný polystyren

● zdivo (vyspárované)

● vápenocementová
a cementová omítka

● stavební sádrové desky

● starý, nosný keramický obklad

nevhodné 
podklady

● dřevěné hmoty

Třída zatížení vlhkostí I (FBK I)

Bytová koupelna

Sopro Grundierung 

hydroizolace ve 2 vrstvách  

bandážní pásky 

těsnící manžeta  

flexibilní tenkovrstvá lepící
malta 

cementová spárovací hmota 

elastická spárovací hmota 

tepelná izolace

potěr

obklad

omítka

PE - těsnící provazec
(výplňový materiál)

podkladní beton

Nejdůležitější kritéria
pro FBK I podle
Směrnice ZDB:

● zatížení občasné a krátkodobé
proudící vodou

● stékající vody je zachycována
do sprchové vaničky nebo
vany tj. není odváděna
podlahovou vpustí

Spárování obkladu bez ohledu
na druh spárovací hmoty není
klasifikováno jako vodotěsné.
Tzn. že i v bytových koupelnách
je nutno dbát na provedení
hydroizolace i pod sprchovou
vaničkou a vanou (viz. skica
vpravo) za účelem ochrany
podkladní konstrukce před
provlhnutím. 
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Sopro
stěnová
manžeta 
DMW 090

Sopro
podlahová
manžeta  
DMB 091

Sopro
bandážní
páska
DB 438

Sopro 
DE 014 
a DE 015

Sopro
Grundie rung 
GD 749
disperzní penetrace pro
nasákavé podklady 

Sopro
FlächenDic ht
flexibel FDF 525
disperzní tekutá
hydroizolace

Sopro Vario Flex
VF 413
cementová tenkovrstvá lepící malta 
s vlastnostmi tekutého lože, pouze pro
podlahy

Sopro
Dic htschlämme 
Flex 1-K schnell
DSF 623
cementová minerální
hydroizolační stěrka
rychletvrdnoucí

Sopro
Dic htschlämme 
Flex 1-K
DSF 523
cementová minerální
hydroizolační stěrka

Sopro’s No.1
Flexkleber 
400
flexibilní cementová
tenkovrstvá lepící malta
pro stěny i podlahy

Sopro FlexFuge
breit FLF

Sopro 
Saphir® 5 PerlFuge

FDF 525

VF 413

FLF

Saphir® 5 
PerlFuge

GD 749

DSF 523

DSF 623

No.1 400

DE 014
DE 015

DMB 091

DMW 090

DB 438

Třída zatížení vlhkostí I (FBK I)

Doporučené výrobkySkladba systému

podklad  

penetrace 

1.vrstva hydroizolace

2.vrstva hydroizolace

kontaktní vrstva   

hřebenové lože 

dlaždice
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Třída zatížení vlhkostí I (FBK I)

FlächenDicht flexibel - zpracování

1. Nejprve se utěsní kouty pomocí rohových bandážních pásků
Sopro Dichtecke a rohové spáry ve styku stěn a styku stěna -
podlaha pomocí Sopro Dichtband. Na napenetrovaný podklad
se nanáší Sopro FlächenDicht flexibel, do něj se vkládá Sopro
Dichtband a okraje pásu se zatřou štětcem nebo špachtlí. 

2. Vyústění vodovodního potrubí se utěsní pomocí Sopro
Dichtmanschette po předchozím odstranění zátky z koncovky
potrubí a eventuelním osazení prodlužovacího nástavce.
Manžeta se pevně obepne kolem nástavce.

4. Hydroizolace v ploše se nanáší pomocí válečku nebo
kletovacího hladítka rovnoměrně a v dostatečné tloušťce bez
pórů. Po zatvrdnutí první vrstvy se nanáší druhá vrstva. Po
zatvrdnutí druhé vrstvy lze provádět obklad do tenkovrstvého
lože.

3. Následně se okraje manžet opět uloží do hydroizolační stěrky
Sopro FlächenDichtflexibel.
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vhodné
podkady

skladba
hydroizolace
v hromadných
sprchách

nevhodné
podkady

protiskluzný
povrch

Protiskluzný povrch na mokrých pochozích plochách viz. DIN 51097
"Pochozí povrch zatížený vlhkostí".

vhodné 
podklady

● beton

● cementový potěr

● litý asfalt

● extrudovaný polystyren

● zdivo

● vápenocementové
a cementové omítky

● stávající nosný obklad

nevhodné 
podklady 

● stavební hmoty s obsahem 
sádry                   

● anhydritové potěry                  

● dřevěné konstrukce                 

Třída zatížení vlhkostí II (FBK II)

DIBT: zatížení povrchu A1/A2 (Bk A1/A2) 

penetrace

hydroizolace ve 2 vrstvách

bandážní pásky 

těsnící manžety na stěny  

těsnící manžety na podlahy
popř. výztužná tkanina 

flexibilní tenkovrstvá lepící
malta 

cementová spárovací hmota 

elastická spárovací hmota
(napojení stěn, dilatačních
spár)

podlahová vpusť
s nalisovanou těsnící
manžetou

tepelná izolace

potěr

dlaždice

omítka

Nejdůležitější kritéria
pro FBK II podle
směrnice ZDB a podle
DIBT - Bk A1/A2 

● dlouhodobé až stálé zatížení
proudící vodou

● sanitární buňky s podlahovými
vpustmi (žádné vany nebo
sprchové vaničky)

VVeeřřee jjnnéé  ssaannii ttáárrnníí
pprroossttoorryy//
hhrroommaaddnnéé  sspprrcchhyy

Při projektování sanitárních
buněk bez koupelnových van
nebo sprchových vaniček je
nutno mimo níže uvedených
kritérií dbát na výběr vhodné
podlahové vpusti (viz. kap.
3/9-10) s odpovídajícími
možnostmi napojení stěrkové
hydroizolace.
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sokl
s dutým
koutem

dilatační
spára

Třída zatížení vlhkostí II (FBK II)

DIBT: zatížení povrchu A1/A2 (Bk A1/A2)

Řešení detailů

Upozornění: 
při použití výše uvedené soklové
tvarovky se musí proříznout omítka
(obzvláště u plovoucích podlah), aby
nedošlo k přenosu tlaku soklové
obkladačky na vystupující části
stavebních dílců.

výhody

● přesunutí elastické spáry do
stěny

● zabraňuje poškození při čištění

● elastická spára není pod
vodou

● vytvoření izolační vany

penetrace 

hydroizolace ve 2 vrstvách 

bandážní páska 

zálivka podlahové vpusti se
Sopro Epoxi-Grundierung
+ křemičitý písek nebo Sopro
EpoxiEstrich-Mörtel 

flexibilní tenkovrstvá lepící
malta 

cementová spárovací hmota

elastická spárovací hmota
(napojení stěn, dilatačních
spár) 

beton

tepelná izolace

potěr

dlaždice

omítka

sokl s dutým koutem
podlahová vpusť s nalis ovanou
těsnící manžetou

Dilatační spára
variabi lně
provedena 
s použitím 
pryžového profilu.

podlahová vpusť
s nalisovanou těsnící
manžetou

PE - těsnící provazec
(výplňový materiál)

mřížka podlahové vpusti

podlahová
vpusť s
nalisovanou
těsnící
manžetou
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Třída zatížení vlhkostí II (FBK II)

DIBT: zatížení povrchu A1/A2 (Bk A1/A2)

Podlahové vpusti

Nástavný prvek s odnímatelnou přírubou pro přítlak
stěrkové hydroizolace.

Žádná možnost kontaktního napojení hydroizolace
na těleso podlahové vpusti.

Nástavec s posuvným roštem a flexibilní těsnící
manžetou pro připojení plošné stěrkové hydroizolace.

Netěsnost ponorné nádrže v prostupu zápachové
uzávěry, která byla způsobena chybějící přírubou pro
napojení stěrkové hydroizolace.
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Sopro
stěnová
manžeta
DMW 090

Sopro
podlahová
manžeta
DMB 091

Sopro
bandážní
páska
DB 438

Sopro 
DE 014 
a DE 015

Sopro Vario Flex
VF 413 (na podlahy)
cementová tenkovrstvá lepící malta 
s vlastnostmi tekutého lože, pouze pro podlahy

Sopro
Dic htschlämme 
Flex 1-K schnell
DSF 623
cementová minerální
hydroizolační stěrka
rychletvrdnoucí

Sopro
Dichtschlämme 
Flex 1-K DSF 523
cementová minerální
hydroizolační stěrka        

Sopro’s No.1
Flexkleber 400
flexibilní cementová
tenkovrstvá lepící malta
pro stěny i podlahy

FDF 525

VF 413

FLF

TF

Saphir® 5
PerlFuge

GD 749

DSF 523

DSF 623

No.1 400

DE 014
DE 015

DMB 091

DMW 090

DB 438

Třída zatížení vlhkostí II (FBK II)

DIBT: zatížení povrchu A1/A2 (Bk A1/A2)

Doporučené výrobkySkladba systému

FBK II
Bk A1

FBK II
Bk A1/A2

Sopro
FlächenDicht
flexibel FDF 525
disperzní tekutá
hydroizolace

Sopro 
FlexFuge breit FLF

Sopro 
Saphir® 5 PerlFuge

Sopro 
TitanFuge TF

Sopro
Grundie rung
GD 749
disperzní penetrace pro
nasákavé podklady 

podklad 

penetrace 

1.vrstva hydroizolace

2.vrstva hydroizolace 

kontaktní vrstva 

hřebenové lože   

dlaždice
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Třída zatížení vlhkostí II (FBK II)

DIBT: zatížení povrchu A1/A2 (Bk A1/A2)

Dichtschlämme Flex - zpracování

1. Podklad musí být rovnoměrně navlhčen, např. s pomocí
květinového kropítka nebo štětcem, popř. vlasovým koštětem
tak, aby před nanášením Sopro Dichtschlämme Flex byla plocha
vlhká, matná.

2. Nejprve se osadí rohové bandážní pásky Sopro Dichtecke,
které se uloží do hydroizolační stěrky a okraje se pečlivě
zastěrkují.

4. První vrstva hydroizolační stěrky se nanese válečkem
a do ní se uloží také okraje těsnícího pásku.

3. Následně se podobně provedou kouty v napojení stěna -
stěna a stěna - podlaha s pomocí bandážní pásky Sopro
Dichtband.

5.  Po zatvrdnutí první vrstvy se nanáší druhá vrstva. Celková
tloušťka obou vrstev po zatvrdnutí musí činit min 2 mm.
Na stěnách se hydroizolace provede do výšky soklu.



Kontaktní hydroizolace pod obklady a dlažby

Kap. 3/13

Třída zatížení vlhkostí III (FBK III)

Balkony a terasy

Vnější konstrukce s keramickými a kamennými
dlažbami jsou vystaveny velkému střídavému zatížení
působením deště, sněhu, mrazu a slunečního záření.
Tím mohou vzniknout trhliny v dlažbě a díky
rozpouštění minerálů v podkladu také vápenné
výkvěty. 

Kontaktní hydroizolační stěrka, celoplošná
bezdutinová  pokládka dlažby a flexibilní spárovací
hmota se na uvedených konstrukcích osvědčily
nejlépe. DIN 18157 díl 1 požadují ve vnějším
prostředí plnoplošnou bezdutinovou pokládku
dlažby provedenou kombinovaným způsobem.
Tento postup je nákladný a časově náročný. Pro
dosažení rovinné plochy venkovní dlažby je vhodné
použít systém tekutého maltového lože

DIN 18157

bezdutinová
pokládka

střídání teplot od -20°C do +80°C
mechanické zatížení

balkon s keramickou dlažbou

v jednoduchém floating-postupu. Při použití Sopro
Saphir® 15 PerlFuge (disperzí zušlechtěná
cementová spárovací hmota) se v důsledku
tepelných změn  vznikající napětí velmi dobře
kompenzují, spárovací hmota se vyznačuje navíc
velmi dobrou přilnavostí na bocích dlaždic a silnou
hydrofobizací. Pro rychlé odvodnění této
konstrukce se nabízí možnost  provedení
s drenážní maltou (viz. kap.3/16).

balkon/terasa (nad obytným
prostorem)

hydroizolace
terasy

změna teplot
-20°C do +80°C

mechanické zatížení



Kontaktní hydroizolace pod obklady a dlažby

Kap. 3/14

Třída zatížení vlhkostí III (FBK III)

Balkony a terasy

spádová stěrka                       

hydroizolace minerální/2
vrstvy

bandážní páska Sopro
Dichtband                      

flexibilní tenkovrstvé maltové
lože 

cementová flexibilní spárovací
hmota 

elastická spárovací hmota        

hydroizolace
balkónu

vhodné
podklady

nevhodné
podklady

hydroizolace
na stávající
dlažbě

Balkón (volná konzola) 

Nový obklad balkónu
na staré, nosné dlažbě

vhodné  
podklady

● beton

● cementový potěr

● zdivo

● cementová omítka

● stará, nosná dlažba

nevhodné 
podklady

● všechny ostatní

Při provádění balkónů a teras se
rozlišuje mezi volně vyloženou
konstrukcí a terasou nad
obytným prostorem.

DIN 18195

Novostavby

Sanace
Při pokládce dlaždic a desek
na balkónech a terasách nad
obytným prostorem je nutno
zabudovat hydroizolaci podle
stávajících směrnic pro ploché
střechy podle DIN 18195.

Na roznášecí vrstvě cementového
potěru se nedoporučuje
provedení stejné skladby jako
na výše popsané konzole.

stará dlažba

beton/balkónová konzola

tepelná izolace

dlažba

omítka

PE -  těsnící provazec
(výplňový materiál)

okapní žlab (např.
Gutjahr/Schlüter)



Kontaktní hydroizolace pod obklady a dlažby

Kap. 3/15

Třída zatížení vlhkostí III (FBK III)

Balkóny a terasy

Hydroizolace potěru na tepelné izolaci podle
DIN 18195, skladba s keramickou dlažbou. 

Potěr na separační vrstvě, skladba
s proměnlivou tloušťkou (spádová) v rámci
potěru bezproblémově proveditelná.

Skladba podle směrnic
pro ploché střechy.
malá skladebná tloušťka
roznášecí plovoucí vrstvy je
realizovatelná se Sopro
EpoxiEstrich  (tl. 2 cm)

Další oblasti použití Sopro EpoxiEstrich - viz. kap. 12 "Vyrovnání
a nivelizace podkladu".

2 cm

Díky rozdílným podmínkám jednotlivých staveb
nejsou již normou předepsané minimální tloušťky
roznášecí potěrové vrstvy dosažitelné. Plovoucí
konstrukce s cementovým potěrem a konstrukce
na separační vrstvě vyžadují v každém případě
určitou minimální tloušťku pro bezpečné roznesení
působícího zatížení.

Konstrukce s tloušťkou roznášecí vrstvy 2 cm jsou
bezproblémově realizovatelné pouze se Sopro
EpoxiEstrich. 

Nezávisle na tom je Sopro
EpoxiEstrich proveditelný
v rozdílných tloušťkách  (např.
jako spádová vrstva - viz. obr.
vlevo dole) bez vzniku napětí,
protože tvrdne bez smrštění.

Sopro EpoxiEstrich
pevnost v tahu za ohybu 20 N/mm2

pevnost v tlaku 60 N/mm2

skladba
balkónu

potěr
na tepelné
izolaci

potěr
na separační
vrstvě

Balkónová skladba s nízkou skladebnou tloušťkou

hydroizolace Sopro
Dichtschlämme Flex 1-K  

flexibilní tenkovrstvé maltové
lože

spárovací hmota Sopro
Flexfuge breit

potěr Sopro EpoxiEstrich

spádová stěrka

hydroizolace z asfaltových
pásů

beton

tepelná izolace

parotěsná zábrana

dlažba

2 cm
> 2 cm



Kontaktní hydroizolace pod obklady a dlažby 

Kap. 3/16

Skladba balkónu se Sopro DrainageMörtel 
- potěr

Pro rychlý odvod vody v konstrukci
s keramickou dlažbou a obzvláště přírodním
kamenem, a tím zabránění tvorby výkvětů
a změny barvy kamene, se doporučuje pokládka
s použitím Sopro DrainageMörtel. Tento materiál
obsahuje kamenivo stejné zrnitosti a tím vykazuje
velkou vodopropustnost a umožňuje tím rychlý
odvod vody až na úroveň hydroizolační vrstvy
(Sopro Dichtschlämme Flex 1-K).

Tato konstrukce je mrazuvzdorná, protože zde
nevzniká žádný kapilární efekt, a obsahuje
ve své krystalické struktuře takové množství dutin,
že zmrzlá voda nemůže způsobit destrukci
materiálu a následně odlupování dlažby.

Drenážní malta se může použít pro vytvoření
plovoucí nebo ukotvené kontaktní vrstvy a to jak
pro pokládku dlažby, tak pro vytvoření roznášecí
vrstvy odpovídající tloušťky.

viz. také kap. 6 "Pokládka přírodního kamene bez změny
barevnosti" kap. 6/5 "Drenážní potěr"

Třída zatížení vlhkostí III (FBK III)

Balkony a terasy

Sopro DrainageMörtel
vodopropustnost:
> 500 l/m2/hod (zkoušeno
beztlakově na 3 cm tlusté
maltové desce)

rychlý
odvod vody

Skladba s drenážním efektem

hydroizolace Sopro
Dichtschlämme Flex 1-K  

spárovací hmota Sopro
Flexfuge breit 

Sopro DrainageMörtel

kontaktní stěrka 

beton

dlažba

Drainage
Mörtel 
- potěr



Kontaktní hydroizolace pod obklady a dlažby 

Kap. 3/17

Třída zatížení vlhkostí III (FBK III)

Doporučené výrobky

Sopro Vario Flex 
VF 413
cementová tenkovrstvá
lepící malta s vlastnostmi
tekutého lože, pouze pro
podlahy                           

Sopro’s No.1
Flexkleber 
400
flexibilní tenkovrstvá lepící malta
pro stěny a podlahy

Sopro 
Saphir® 15
PerlFuge

Sopro
SanitärSilicon

Sopro Dicht -
schlämme Flex
1-K DSF 523
cementová minerální
hydroizolační stěrka        

Skladba systému

podklad   

1.vrstva hydroizolace

2.vrstva hydroizolace  

kontaktní vrstva  

hřebenové lože  

dlaždice

VF 413

DSF 523

DSF 623

Saphir® 15
PerlFuge

FLF

Sanitär-
Silicon

No.1 400

Sopro stěnová
manžeta
DMW 090

Sopro podlahová
manžeta 
DMB 091

Sopro
bandážní
páska DB 438

Sopro DE 014
a DE 015

DE 014
DE 015

DMB 091

DMW 090

DB 438

Sopro 
FlexFuge
breit FLF

Sopro Dichtschlämme
Flex 1-K schnell
DSF 623
cementová minerální  hydroizolační
stěrka rychletvrdnoucí



Kontaktní hydroizolace pod obklady a dlažby 

Kap. 3/18

Třída zatížení vlhkostí III (FBK III)

Dichtsch lämme Flex - zpracování

1.  Podklad musí být rovnoměrně navlhčen, např. s pomocí
květinového kropítka nebo štětcem, popř. vlasovým koštětem
tak, aby před nanášením Sopro Dichtschlämme Flex byla plocha
vlhká, matná.

2. Nejprve se osadí rohové bandážní pásky Sopro Dichtecke,
které se uloží do hydroizolační stěrky a okraje se pečlivě
zastěrkují.

4. První vrstva hydroizolační stěrky se nanese válečkem
a do ní se uloží také okraje těsnícího pásu.

3. Následně se podobně provedou kouty v napojení stěna -
stěna a stěna - podlaha s pomocí bandážní pásky Sopro
Dichtband.

5. Po zatvrdnutí první vrstvy se nanáší druhá vrstva. Celková
tloušťka obou vrstev po  zatvrdnutí musí činit min. 2 mm.
Na stěnách se hydroizolace provede do výšky soklu.



Kontaktní hydroizolace pod obklady a dlažby

Kap. 3/19

Třída zatížení vlhkostí IV (FBK IV)

DIBT: třída zatížení C (Bk C)

Potravinářský průmysl

Nejdůležitější kritéria
pro FBK IV podle
směrnice ZDB/Bk C
podle DIBT:

● dlouhodobé až stálé zatížení
proudící vodou

● působení agresivních médií,
agresivních čistících
prostředků a vysoké
mechanické zatížení
(vysokotlaké čističe)

vhodné  
podklady 

● beton

● vápenocementové
a cementové omítky

● pórobeton

● lehčený beton

● extrudovaný polystyren

● cementový potěr

● litý asfalt

● stará nosná dlažba

nevhodné
podklady 

● stavební hmoty s obsahem
sádry

● anhydritové potěry

● dřevo

Protiskluzná bezpečnost
ve vlhkých provozech  

Pro volbu keramické dlažby nutno respektovat
následující předpisy:

● DIN 51130 "Výrobní prostory"

● DIN 51097 "Vlhkostí zatížené pochozí plochy"

● ZH 1/571 "Směrnice pro podlahy v pracovních
prostorách a v oblasti výroby s nebezpečím
uklouznutí"

protiskluzná
bezpečnost

potravinářský průmysl/velkokuchyně

vhodné
podklady

nevhodné
podklady



Kontaktní hydroizolace pod obklady a dlažby 

3/20

Třída zatížení vlhkostí IV (FBK IV)

DIBT: třída zatížení C (Bk C)

Potravinářský průmysl

Hydroizolace v oblasti
tesařské zárubně

Podlahová vpusť osazená
do Sopro EpoxiEstrich 

Pata dveřní zárubně

Řešení osazení dveřní zárubně

Vysoká zatížení v průmyslových provozech, např.
trvalé zkrápění kapalinami nebo časté a intenzivní
čistící procedury, vyžadují při provádění plošných
hydroizolačních stěrek řádné provedení detailů.
Tzn. že napojení prostupů (potrubí), žlábky,
podlahové odtoky, sokly a podesty a také dveřní
zárubně musí být co nejprecizněji projektovány.

stěrková izolace
reaktivní pryskyřicí 

flexibilní tenkovrstvé
maltové lože   

potěr Sopro
EpoxiEstrich   

vysokopevnostní
spárovací hmota
Sopro TitanFuge 

bandážní páska
Dichtband     

beton

podlahová vpusť

tepelná izolace

dilatační spára

potěr

dlaždice

dveřní zárubeň

stěna

stěnový prostup

Hydroizolace tesařské zárubně před osazením dveřní zárubně
- optimální situace

tesařská
zárubeň

podlahová
vpusť

Řešení detailů

Kap. 3/20



Kontaktní hydroizolace pod obklady a dlažby

Kap. 3/21

Třída zatížení vlhkostí IV (FBK IV)

DIBT: třída zatížení C (Bk C)

Potravinářský průmysl

hydroizolace reaktivní
pryskyřicí Sopro Epoxi-
Grundierung/ PU-
FlächenDicht 

flexibilní tenkovrstvé maltové
lože

zálivka Sopro Epoxi-
Grundierung a křemičitý písek

vysokopevnostní cementová
spárovací hmota Sopro
TitanFuge 

elastická spárovací hmota 

Sopro FDP 558 - izolační
obkladová deska jako
separační vrstva
u plovoucích podlah

beton

tepelná izolace

potěr

dlažba

žlábek

Skladba izolace žlábku

Zpracování Sopro PU-FlächenDicht a napojení na přírubuNerezová tvarovka s obvodovým rámečkem z nerezové
oceli, který tvoří ochranu hrany dlažby a přechod mezi
žlábkem a keramickou dlažbou.

Prostor pro podlahový žlábek
izolovaný se Sopro PU-FlächenDicht,
připravený pro uložení tělesa žlábku.

prostor pro
podlahový
žlábek

hydroizlace
žlábku

PU-
FlächenDicht



Kontaktní hydroizolace pod obklady a dlažby

Kap. 3/22

flexibilní tenkovrstvé
maltové lože   

hydroizolace Sopro
Epoxi-Grundierung/
PU-FlächenDicht
s výztužnou tkaninou

zálivka Sopro Epoxi-
Grundierung
a křemičitý písek nebo
Sopro  EpoxiEstrich 

vysokopevnostní
cementová spárovací
hmota Sopro
TitanFuge

elastická spárovací
hmota Sopro
SanitärSilicon

Třída zatížení vlhkostí IV (FBK IV)

DIBT: třída zatížení C (Bk C)

Potravinářský průmysl

Trubní průchodka 
pro instalační vedení

průběh
hydroizolace
okolo
trubního
prostupu

beton

tepelná izolace

potěr

dlažba

trubní prostupka

instalační vedení

tlaková těsnící
příruba

Trubní průchodka  (atypický výrobek) pro vedení
instalačních vedení

trubní
průchodka



Kontaktní hydroizolace pod obklady a dlažby

Kap. 3/23

Třída zatížení vlhkostí IV (FBK IV)

DIBT: třída zatížení C (Bk C)

Doporučené výrobkySkladba systému

podklad

penetrace pískovaná 

1.vrstva hydroizolace
nepískovaná

2.vrstva hydroizolace

pískovaná

hřebenové lože

PU-FD
ESA 573

TF

EPG 522

DBE 500

No.1 400

VF 413

FEP

FDB 524

Sanitär-
Silicon

Sopro 
FugenEpoxi 
FEP

Sopro 
Dünnbett
Epoxi
DBE 500

SoproFlexDichtBand
FDB 524

Sopro’s No.1 
Flexkleber 
400

Sopro 
VarioFlex-
VF 413

Sopro TitanFuge TF

Sopro Epoxi-Grundie rung EPG 522

Sopro PU-FlächenDicht PU-FD
Sopro jednovrstvé aditivum ESA 573

Při vysokém
zatížení 
kyselinami:

Sopro 
SanitärSilicon



Kontaktní hydroizolace pod obklady a dlažby 

Kap. 3/24

Třída zatížení vlhkostí IV (FBK IV)

DIBT: třída zatížení C (Bk C)

PU-FlächenDicht - zpracování

1. Na opískovaný podklad nanést Sopro EpoxiGrundierung,
zasypat pískem a přelepit bandážním páskem Sopro Flex
Dichtband

2. Na svislé plochy nanést Sopro PU-FlächenDicht na stěnu
v tloušťce 1 mm zubovou stěrkou.

3. Po 16 - 24 hod. nanést druhou vrstvu PU-FlächenDicht, která
se zastěrkuje do 1."zubové" vrstvy. Tím se docílí požadované
množství materiálu na m2 a odstraní případné chyby. Po 10 -
20 min. se plocha posype žárem vysušeným křemičitým pískem.

4. Na podlaze může být Sopro PU-FlächenDicht po přidání Sopro
jednovrstého aditiva nanesena v jedné vrstvě zubovou stěrkou
3 mm. Materiál je samonivelační a vytváří jednolitou uzavřenou
vrstvu.

5. Pro velké plochy se použije hrablo se zubovým listem. 6. Čerstvou vrstvu hydroizolace homogenizovat provzdušňovacím
válečkem. Pro chůzi v ploše použít obuv s hřeby.

7. Po cca 60 min plochu zasypat žárem vysušeným křemičitým
pískem. Přebytečný písek po vytvrdnutí odsát. Takto
strukturovaná plocha vytváří přilnavý podklad pro následné
nanesení tenkovrstvé lepící malty.



Hydroizolace v bazénech 

Kap. 4/1

DIBT: třída zatížení B 

Zpravidla se provádí plavecké bazény
ze železobetonu podle DIN 1045 (vodotěsný
beton). V mnoha případech je nutno provést
přídavnou hydroizolaci obzvláště pokud se jedná
o sanaci stávajících objektů a nebo pokud nově
provedená konstrukce bazénu není vodotěsná.
V takovém případě se provádí kontaktní stěrková
hydroizolace podle obecně uznávaných
technických pravidel.  

směrnice
ZDB

DIN 1045

DSF 523

PU-FD

stavební
pravidla
/BkB

Lázeňský bazén pro terapii s vysoko položenou hladinou.

ZZáákkllaaddnníí   ppřřeeddppiissyy

Plavecké bazény jsou vysoce zatížené konstrukce
s částečně diferencovanými tvary
a komplikovanými detaily. Mechanická zatížení
(hydrostatický tlak, vysokotlaké čističe, atd.) a také
zatížení vlivem povětrnosti a v jednotlivých
případech agresivními látkami se solemi (např.
mořská voda, chemické čistící prostředky) působí
na keramiku, spáry a hydroizolaci buďto dočasně
nebo stále. Zabránit budoucím škodám lze pouze
důsledným projektováním, použitím správných
materiálů a jejich kvalitní aplikací.

Tématem plaveckých bazénů se speciálně zabývá
směrnice ZDB "Keramické obklady v plaveckých
bazénech - pokyny pro projektování a provádění". 

Minimální tloušťky suchých
vrstev hydroizolace
pod hladinou vody:

Hydroizolace z reaktivních pryskyřic       1,0  mm

Kombinace minerálně disperzní             2,0 mm

Poznámka:
Čištění a ošetřování veřejných lázní, speciálně ale
bytových koupelen, by mělo být prováděno podle
platných směrnic.

Pro normální zatížení lze požít flexibilní minerální
hydroizolační stěrky, jako např. Sopro
Dichtschlämme Flex 1-K.

V solných nebo termálních lázních je však
potřebné použít polyuretanové hydroizolace např.
PU- FlächenDicht, nebo systémy z epoxidové
pryskyřice.

Stěrkové hydroizolace pod hladinou vody podle
DIBT jsou uvedeny ve stavebních pravidlech třída
zatížení B (viz. kapitola 3 - "Kontaktní hydroizolace
pod obklady a dlažby"). 



Hydroizolace v bazénech

Kap. 4/2

DIBT: třída zatížení B

speciá lní požadavky

Při projektování a provádění
hydroizolací a pokládky dlažby
nutno zohlednit následující
hlediska:

● stáří betonu (minimálně
3 - 6 měsíců - viz. směrnice)

● vlastnosti podkladu - nosnost
(případě mechanicky zpevnit,
nebo provést odtrhové
zkoušky)

● šířka trhlin (v případě potřeby
provést jejich zainjektování)

● výška vodní hladiny (viz.
skica). Utěsnění kapilár
v podkladu, např. se Sopro
Epoxi Grundierung
s přídavkem křemičitého
písku mezi odtokové kanály
a betonové těleso za účelem
podvázání průniku vody
(v důsledku hydrostatického
tlaku) pod obklad ochozu
bazénu.

Vysoko položená hladina hydroizolace Sopro
Dichtschlämme Flex 1-K/2-K

bandážní páska Sopro
Dichtband 

flexibilní tenkovrstvé 
maltové lože

silnovrstvé maltové lože  

kapilárně utěsněná spára -
Sopro Epoxi-Grundierung
a křemičitý písek 

vysokopevnostní cementová
spárovací hmota - Sopro
TitanFuge 

elastická spárovací hmota

beton

tepelná izolace 

potěr

dlažba

PE-těsnící provazec 
(výplňový materiál)

stáří betonu

vlastnosti
podkladu

šířka trhlin

vysoko
položená
hladina

Vysoko položená hladina, která vyžaduje velmi kvalitní provedení kapilárního
utěsnění.



Hydroizolace v bazénech 

Kap. 4/3

● Zesílení stěrkové hydroizolace
v dílčích částech plochy
vložením výztužné tkaniny
popř. úprava kolem trubních
a jiných prostupů např.
tlakovou šroubovací přírubou
a těsnící manžetou.
V případě nemožnosti použití
příruby zálivka prostupů
směsí epoxidové pryskyřice
a křemičitého písku.

● Vkládání těsnících pásů
ve tvarované formě do všech
dilatačních a dělících spár.

● Po provedení hydroizolace
a před započetím pokládky
nutno provést zkoušku
vodotěsnosti v trvání
min. 2 týdny.

● Po osazení zhlaví bazénu
provést kapilárně utěsněné
spárování. Poloha je určena
systémem odvodnění.

DIBT: třída zatížení B

speciá lní požadavky

Nízko položená hladina např. systém "therapie" nebo systém "wiesbaden"

osazovací malta

flexibilní tenkovrstvé 
maltové lože

kontaktní hydroizolace

vyrovnávací stěrka

kapilárně utěsněná spára

vysokopevnostní cementová
spárovací hmota - Sopro
TitanFuge 

beton

dlažba

žlabová tvarovka/zhlaví
bazénu

voda

vkládání
výztužné
tkaniny

kapilárně
utěsněná
spára

dilatační
spáry

zkouška
vodotěsnosti

Zhlaví bazénu s nízko položenou hladinou v terapeutické části nemocnice



Hydroizolace v bazénech

Kap. 4/4

DIBT: třída zatížení B

speciá lní požadavky

Zatímco v sanitárních buňkách (sprchových
koutech) nebo v exteriéru (na balkonech a tera-
sách) působí voda pouze krátkodobě, v bazénech
pod úrovní hladiny působí vodní tlak stále.
Abychom se vyhnuli budoucím škodám, je nutné
pečlivé projektování v řešení detailu (styků a napo-
jení) atd.

Jednou z velmi častých příčin vzniku škod v bazé-
nech je průnik vody pod hydroizolaci v místech
spár a napojení (např. podlahové odtoky, trysky,
reflektory atd., s chybějícími možnostmi napojení
hydroizolačních vrstev a poddimenzovaná tloušťka
hydroizolací).

Vodotěsný beton umožňuje průnik vody do kapilár
a to do hloubky    5 cm. Nemá-li např. reflektor
žádnou přírubu pro kotvení hydroizolace (viz. skica
v kap. 4/6), je podtečení vody prakticky napro-
gramováno. Je-li hydroizolace (navíc často nane-
sená v nedostatečné tloušťce) namáhána vodou
z obou stran, vzniká tím v důsledku vztlaku vody
a efektu změknutí ztráta přídržnosti. 

Počáteční stadium vzniku poruchy v oblasti reflektoru-
tvorba trhlin a porucha přídržnosti

Porucha přídržnosti v důsledku průsaku vody
za hydroizolaci   

Vzorové napojení kontaktní hydroizolace na těleso
reflektoru pod úrovní vodní hladiny

oblast pod
úrovní vodní
hladiny 

beton

reflektor



Hydroizolace v bazénech

Kap. 4/5

Principielně se doporučuje provést v oblasti
průsaku kapiláry utěsňující stěrku v šířce 5-15 cm
do hloubky 2-5 cm (viz. skica kap. 4/6) a tím
zabránit průsaku vody v důsledku tlaku vodního
sloupce. Tloušťky vrstev hydroizolace musí být

Lehký průsak vody do betonu a počátek podmáčení.

DIBT: třída zatížení B

speciá lní požadavky

po zaschnutí přezkoušeny a zaprotokolovány
(hydroizolace se buď zkušebně prořízne nebo
se použije měřící přístroj).

Provedením utěsňující zálivky je znemožněno další prosakování vody do betonu a tím  vyloučeny další poruchy. 

Průsak a zavlhčení v oblasti pod hydroizolací a tím způsobené odloupnutí hydroizolační stěrky.

kapiláry utěsňující zálivka, popř. stěrka provedená
reaktivní pryskyřicí (Sopro Epoxi-Grundierung popř.
Sopro DünnbettEpoxi)

změkčení hydroizolace (rozsah µm),
nedostatečná tloušťka proces urychluje

průnik vody

kapiláry
utěsňující
zálivka

průnik vody

voda

reflektor

k
o
v
o
v
ý
 p

lá
šť

voda

reflektor

k
o
v
o
v
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 p

lá
šť

voda

reflektor

k
o
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o
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lá
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Hydroizolace v bazénech  

Kap. 4/6

2–4 cm

ca. 15 cm

Pozn.:
Pokud se neprovádí na podlaze
bazénu cementový potěr, je nutné
vytvořit kolem tělesa vpusti drážku,
která se následně zalije epoxidovou
pryskyřicí.

DIBT: třída zatížení B

speciá lní požadavky

Detail:
reflektor

Kapiláry utěsňující zálivka
v oblasti průsaku v podlaze.

Bednění: při
hrubé stavbě

Dřevěná deska jako vynechávka ve stěně bazénu pro
později provedenou utěsňující stěrku.

Vysekaná drážka okolo reflektoru pro později
provedenou utěsňující stěrku.

Vynechávka v podlaze pro později
provedenou zálivku epoxidovou
pryskyřicí.

Hydroizolační stěrka Sopro
Dichtschlämme Flex 1-K/2-K 

Cementový potěr/
vyrovnávací stěrka 

Kapiláry utěsňující zálivka
Sopro Epoxi-Grundierung
a křemičitý písek, popř.
stěrka Sopro DünnbettEpoxi 

vynechávka (dřevo/polystyren)

beton

podlahový odtok

vynechaný prostor pro
reflektor

bednění

reflektor

bednění

reflektor

těsnící
zálivka 



Hydroizolace v bazénech

Kap. 4/7

DIBT: třída zatížení B

speciá lní požadavky

Hydroizolační stěrka Sopro Dichtschlämme Flex
1-K/2-K, popř. Sopro PU- FlächenDicht  

Bandážní páska Sopro DichtBand

Kapiláry utěsňující zálivka Sopro Epoxi-
Grundierung a křemičitý písek, popř. stěrka
Sopro DünnbettEpoxi

vynechávka (dřevo/polystyren)

beton

bednění 

Novostavba a sanace:
hydroizolace se
zapouštěcí drážkou.

Sanace: napojení hydroizolace
do dodatečně provedeného dělícího
řezu ve vodotěsném tělese bazénu     

Otevřené zhlaví bazénu s podmáčenou hydroizolací a
poruchy v suterénu způsobené vlhkostí v důsledku chybějící
zapouštěcí drážky hydroizolace.

Řez zápustné drážky do zhlaví bazénu pro ukončení
hydroizolační stěrky.                                                              

Aby nebylo nutné rozšířit sanační práce na zhlaví
a ochozu bazénu na celý obvod, jsou možné
následující varianty napojení.

Rozhodující pro oblast pod úrovní hladiny je
napojení stěrkové hydroizolace do betonového
tělesa bazénu tak, aby nedocházelo k podmáčení.

zhlaví
bazénu

sanace



Hydroizolace v bazénech

Kap. 4/8

DIBT: třída zatížení B

Doporučené výrobky

Plavecké bazény

Termální a solné lázně

Sopro Ti t anFuge 
TF

Spárování hydraulicky tvrdnoucí
vysokopevnostní cementovou spárovací
hmotou, odolnou proti proudící vodě
a vysokotlakému čištění

Sopro‘s No.1 
Flexkleber 400

Pokládka keramické dlažby
do hydraulicky tvrdnoucí
flexibilní malty

Sopro Dichtschlämme Flex 
1-K DSF 523

Sopro Dichtschlämme Flex 
2-K DSF 423

Sopro DünnbettEpoxi 
DBE 500

Pokládka do epoxidové
pryskyřice- tenkovrstvé lože v
případě zatížení agresivními
látkami.

Sopro FugenEpoxi 
FEP

Spárování spárovací hmotou
z epoxidové pryskyřice

Praktické pokyny pro zpracování - viz. FBK IV/Bk C, kap. 3/24

Praktické pokyny pro zpracování - viz. FBK III, kap. 3/18

Sopro PU-FlächenDicht
PU-FD

Sopro jednovrstvé
aditivum
ESA 573

PU-FD
ESA 573

DSF 523

DSF 423

No.1 400

TF

DBE 500

FEP

FDB 524

Sopro FlexDichtBand 
FDB 524

bílá TF 591
stříbřitě šedá  TF 556
šedá TF 554
šedá-beton  TF 557
antracit TF 593

Minerální hydroizolační stěrka



Lepení obkladů a dlažeb na kritic ké
podklady při rekonstrukcích

Kap. 5/1

V porovnání s novostavbami je projektování
sanace starých budov mnohem náročnější.

Často se objevují překvapení až na stavbě
po otevření stávajících konstrukcí, kdy se objevují
podklady na které není možné přímo, bez
předchozích úprav, pokládat obklady a dlažby. 

Většinou musí obkladač řešit problém
nestabilních a kritických podkladních
konstrukcí.

Navíc je po něm požadováno položit relativně
tenký a křehký keramický střep na tyto nestabilní
podklady se zárukou dlouhé životnosti, bez
nebezpečí vzniku poruch. 

Aby mohly být dlažby položeny na tyto kritické
podklady (dřevo, smíšené konstrukce, atd.) je
nutné je vyztužit tak, aby byly schopny přenášet
napětí, byla zvýšena jejich ohybová tuhost a byly
odolné odpovídajícímu provoznímu zatížení.

Sopro FDP 558 - izolační obkladová deska je
deska z polyesterového vlákna pojená pryskyřicí,
která se vyrábí v tloušťkách 4 mm, 9 mm
a 15 mm. Může být použita jako vrstva oddělující
napětí jednotlivých vrstev, dále jako tepelná
izolace nebo pro útlum kročejového hluku.

Při větších nárocích na kročejovou neprůzvučnost
se použije Sopro TDP 565 -  obkladová deska
zvyšující útlum kročejového hluku, která je
kombinací desky z polyesterového vlákna
pojeného pryskyřicí a pryžové vrstvy o celkové
tloušťce 10 mm.

Sopro TDP 565 může být použita pro sanaci
starých dlažeb nebo dřevěných podlah
s požadavkem na zvýšení kročejové
neprůzvučnosti konstrukce, pro zvýšení tuhosti
a tepelné izolace podlah. Obzvlášť vhodné použití
je pro schodišťové konstrukce ve vícepodlažních
obytných budovách.

Zásady

Dřevěné podlahy jako podklad pod keramickou dlažbu

Sanace starých budov

nestabilní
podklady

FDP 558

TDP 565



Lepení obkladů a dlažeb na kritic ké
podklady při rekonstrukcích

Kap. 5/2

Sopro FDP 558 Sopro TDP 565
izolační obkladová deska obkladová deska

zvyšující útlum
kročejového 
hluku

Složení               

Tloušťka

Hmotnost 3,8 kg/m2 7,2 kg/m2 10,8 kg/m2 6,7 kg/m2

Balení 15 desek = 9 m2 10 desek = 6 m2 5 desek = 3 m2 5 desek = 3 m2

Snížení --- 9 dB s dlažbou 11 dB s dlažbou 16 dB s dlažbou
normalizované  
hladiny 
kročejového 
hluku

Tepelná 0,11 W/mK 0,1 W/mK 0,08 W/mK 0,10 W/mK
vodivost

Tepelný odpor 0,04 m2 K/W 0,16 m2 K/W 0,23 m2 K/W 0,095 m2 K/W

Koeficient 28,63 W/m2 K 11,46 W/m2 K 5,6 W/m2 K ---
prostupu tepla

Modul 240 N/mm2 100 N/mm2 100 N/mm2 109 N/mm2

pružnosti

Dynamická --- 186 MN/m3 135 MN/m3 50,6 MN/m3 

tuhost

Hustota 423 g/m2 d 218 g/m2 d 215 g/m2 d 115,6 g/m2 d
difúzního toku  
vodní páry

Třída hořlavosti B 2 B 2 B 2 B 2

Technic ká data

Pryskyřicí pojená, lisovaná, vodě- a hnilobě odolná deska
z polyesterových vláken, zdravotně nezávadná, bez obsahu
formaldehydu

Pryskyřicí pojená, liso-
vaná, vodě- a hnilobě
odolná deska z poly-
esterových vláken
s gumovým povlakem

4 mm 
výztužná 
podkladní deska

9 mm 
univerzální tepelně
izolační a podkladní
deska 

15 mm 
komfortní izolační
deska

10 mm 
deska zvyšujících
útlum kročejového
hluku



Lepení obkladů a dlažeb na kritic ké
podklady při rekonstrukcích

Kap. 5/3

Skladba podlahy
na dřevěném podkladu

Dřevěné fošnové podlahy nebo dřevotřískové
desky jsou staticky nestabilní. Mohou se prohýbat
nebo jinak deformovat. Tuhá keramická nebo
kamenná dlažba nemůže tyto deformace přenášet,
dochází k poruchám. Sopro FDP 558 - izolační
obkladová deska v tl. 9 mm nebo 15 mm zvyšuje
ohybovou tuhost, roznáší zatížení a odděluje
dlažbu od napětí v podkladu.

fixace vruty

adhezní můstek Sopro
Haftkraft 

flexibilní tenkovrstvé maltové
lože 

deska Sopro FDP 558       

flexibilní spárovací hmota
Sopro FlexFuge  

dlažba

podklad/fošnová podlaha

Dřevěné podklady

FDP 558



Lepení obkladů a dlažeb na kritic ké
podklady při rekonstrukcích

Kap. 5/4

Dřevěné podklady

Doporučené výrobky

Sopro
Flie senDämmPlatte
FDP 558

Sopro
VarioFlex
Marmor 
VF 411

Sopro
Vario Flex 
schnell VF 419

Sopro VarioFlex 
VF 413

Sopro FlexFuge breit FLF

Sopro Haftkraft
HK 553

Sopro
FaserFlie ßSpachtel
FAS 551

dřevo

Sopro Haftkraft

hřebenové lože

Sopro FDP 558

hřebenové lože

dlažba

FDP 558

HK 553

FAS 551

VF 411

VF 419

VF 413

FLF

Skladba systému



Lepení obkladů a dlažeb na kritic ké
podklady při rekonstrukcích

Kap. 5/5

Dřevěné podklady

Pokládka izolačních obkladových desek 

Sopro FDP 558

1. Problém: na prošlapaném, pružném a nestabilním podkladě
má být položena dlažba.

2. Osazení obvodového dilatačního pásku pro eliminaci
dilatačního napětí a akustických mostů.

4. Vytmelení spár se Sopro Dichtacryl pro zamezení odtoku
lepící malty. 

3. Fixace fošnové podlahy ocelovými vruty.

5. Nanášení adhezního můstku Sopro Haftkraft pro
zabezpečení přilnavosti lepící malty.

6. Stěrkování nerovné dřevěné podlahy samonivelační stěrkou
Sopro FaserFliessSpachtel vyztuženou vlákny pro vytvoření
vodorovné plochy (viz. kap. 12 "Vyrovnání a nivelizace
podlah").



Lepení obkladů a dlažeb na kritické                          
podklady při rekonstrukcích

Kap. 5/6

Dřevěné podklady

Pokládka izolačních obkladových desek 

Sopro FDP 558

7. Plnoplošná pokládka desek Sopro FDP 558 na sraz
do tekutého maltového lože ze Sopro VarioFlex - flexibilní
tenkovrstvá lepící malta.

8. Desky Sopro FDP 558 rozměrově upravíme např. přímočarou
pilou .

10. Pokládka dlažby (přírodní kámen nebo keramika)
do tenkovrstvé tekuté lepící malty Sopro VarioFlex. Pozn:
v sanitárních buňkách je potřeba před pokládkou provést
kontaktní hydroizolaci (viz. kap. 3 "Kontaktní hydroizolace
pod obklady a dlažby"). Spárování se Sopro FlexFuge breit.

9. Dřevěná fošnová podlaha se separační vrstvou Sopro FDP
558 připravená pro následnou pokládku dlažby.



Sopro FDP 558 - izolační obkladová deska 9 mm 9 dB

Sopro FDP 558 - izolační obkladová deska 15 mm 11 dB

Sopro TDP 565 - obkladová deska 10 mm  16 dB
zvyšující útlum kročejového hluku 

Lepení obkladů a dlažeb na kritické
podklady při rekonstrukcích

Kap. 5/7

Aby staré budovy dosahovaly moderních
parametrů normalizované hladiny kročejového
hluku musí se často spřažené nosné konstrukce,
jako např. podesty nebo schodiště, technicky
oddělit od dlažby. To umožňuje v rámci sanace
zabudování izolačních obkladových desek Sopro
FDP 558 nebo obkladových desek zvyšujících
útlum kročejového hluku Sopro TDP 565 mezi
podkladní konstrukci a keramickou dlažbu. Tímto
opatřením lze dosáhnout požadovaných hodnot
podle DIN 4109.

Pokud jsou při rekonstrukci vyměněny stávající
měkké dřevovláknité desky, které přispívají
k útlumu kročejového hluku, za nové s vhodnými
vlastnostmi, zůstane hladina kročejového hluku
zachována. Jako vhodné lze označit Sopro FDP
558 nebo Sopro TDP 565.

Útlum kročejového hluku
přídavná opatření podle ČSN 740532

směrnice
ZDB

DIN 4109

FDP 558

TDP 565

zlepšení
útlumu
kročejového
hluku

ochrana
proti
kročejovém
u hluku

Snížení normalizované hladiny kročejového hluku.

Sopro FliesenDämmPlatte FDP 558 Sopro TrittschallDämmPlatte TDP 565

Vyzkoušel
Fraunhofer Institut
Stuttgart:
DIN 52210



Lepení obkladů a dlažeb na kritic ké                        
podklady při rekonstrukcích

Kap. 5/8

penetrace Sopro Grundierung

flexibilní tenkovrstvé maltové
lože 

deska Sopro FDP 558  nebo
Sopro TDP 565

flexibilní spárovací hmota
Sopro FlexFuge 

elastická spárovací hmota
v koutové spáře Sopro
SanitärSilicon 

beton

dlažba

Ve schodišťovém prostoru nutno dodržet
následující požadavky proti kročejovému hluku:

1. Bytové domy, dvojdomy a řadové rodinné domy
(pouze bytové jednotky)
normalizovaná hladina kročejového hluku
max. L´n, w=58 dB (požadovaná hodnota)

2. Rodinné domy
normalizovaná hladina kročejového
hluku max. L´n, w=68 dB 

Tyto hodnoty lze docílit jen při provedení plovoucích
potěrů na podestách, popř.pružně uloženými
schodišťovými rameny.

U tuhých konstrukcí (schodišťová ramena a podesty
z monolitického betonu) a konstrukcí s kontaktními
potěry lze docílit výše uvedených parametrů při
použití Sopro FDP 558 - izolační obkladová deska
nebo Sopro TDP 565 - obkladová deska zvyšující
útlum kročejového hluku.

Schodišťové konstrukce z oceli, železobetonu nebo
dřeva s keramickými dlažbami jsou jako pochozí
konstrukce akusticky nevyhovující pokud neobsahují
žádnou izolaci proti kročejovému hluku. Se Sopro
FDP 558 v tl. 9 mm nebo 15 mm, popř. Sopro
TDP 565 v tl.10 mm lze dodatečně
útlum kročejového hluku významným
způsobem zvýšit.

Normalizovaná hladina kročejového hluku 
přídavná opatření podle ČSN 730532

požadavky
na normalizo-
vanou hladinu
kročejového
hluku

FDP 558

TDP 565

Pokládka Sopro TDP 565 na schodišťové podestě s
následnou pokládkou přírodního kamene.



Lepení obkladů a dlažeb na kritic ké
podklady při rekonstrukcích

Kap. 5/9

Normalizovaná hladina kročejového hluku

Skladba systému Doporučené výrobky

Sopro
Flie sen-
DämmPlatte
FDP 558

Sopro
Trittschall-
DämmPlatte
TDP 565

Sopro Vario Flex 
VF 413 

Sopro ’s  No.1
F lexkleber 400

Sopro Vario Flex 
Marmor VF 411 

Sopro 
Saphir® 15 
PerlFuge

Sopro 
FlexFuge
breit 
FLF

Sopro 
TitanFuge 
TF

Sopro Saphir ® M
Marmor-
PerlFuge

Sopro Grundierung 
GD 749

Sopro
AusgleichsMörtel
AMT 468

beton

penetrace

hřebenové lože

Sopro FDP 558  nebo

Sopro TDP 565

hřebenové lože

dlažba

VF 413

No.1 400

GD 749

AMT 468

VF 411

TDP 565

FDP 558

FLF

TF

Saphir® M
Marmor-
PerlFuge

Saphir® 15
PerlFuge



Lepení obkladů a dlažeb na kritické
podklady při rekonstrukcích

Kap. 5/10

Sopro FDP 558 - izolační obkladová deska se
používá pro oddělení podkladu a vrchní vrstvy
a ke zvýšení útlumu kročejového hluku, ale může
být použita také jako deska tepelně izolační.

Obzvláště v konstrukcích navazujících na rostlý
terén (podlahy v suterénech, popř. neizolované
potěry), na kterých má být položena dlažba a je
požadavek na nízkou skladbu podlahy, se při
použití Sopro FDP 558 zlepší tepelná izolace. 

Kombinace Sopro FDP 558 a keramická dlažba
zmírňuje efekt "studené podlahy". 

Při sanacích i v novostavbách se často objevuje
požadavek podlahového vytápění, přičemž
teplovodní podlahové vytápění není technicky
nebo z finančních důvodů realizovatelné. 

Proto se často, obzvláště při sanacích, volí
elektrické podlahové vytápění.

Pro zlepšení efektivity elektrických topných
podlahových těles se doporučuje jako podklad pod
topnou matraci použití Sopro FDP 558 v tl. 9 mm
nebo 15 mm. 

penetrace Sopro Grundierung

flexibilní tenkovrstvé maltové
lože 

izolační obkladová deska
Sopro FDP 558 

topná matrace Sopro Elektro-
Fussboden-Heizung         

flexibilní spárovací hmota
Sopro FlexFuge breit 

podklad/potěr

dlažba

Elektrické podlahové vytápění
přídavná tepelná izolace

Upozornění: 
Použití elektrického podlahového vytápění se neomezuje
pouze na keramické nebo kamenné dlažby, nýbrž je
vhodné i pro PVC, koberce nebo parkety.
Každých 8 m2 podlahové topné matrace je řízeno
samostatným regulátorem, je-li plocha větší než 8 m2,
zabuduje se ochranné relé. Elektrické podlahové vytápění
musí instalovat proškolený elektrikář.

tepelná
izolace

elektrické
podlahové
vytápění



Lepení obkladů a dlažeb na kritic ké
podklady při rekonstrukcích

Kap. 5/11

Sopro
Grundie rung
GD 749

Sopro
Flie senDämmPlatte
FDP 558

Sopro Vario Flex
schnell VF 419

Sopro’s No.1 schnell
Flexkleber 404

Sopro’s No.1 
Flexkleber 
400

Sopro elektrické
podlahové
vytápění
EFH 569

Sopro regulátor
teploty pro elektrické
podlahové vytápění

Elektric ké podlahové vytápění

Skladba systému           Doporučené výrobky

FDP 558

No.1 404

No.1 400

GD 749

VF 419

FLF

EFH 569

regulátor
teploty

Sopro 
FlexFuge breit
FLF

potěr

separační deska

elektrická topná matrace

hřebenové lože

stěrková vrstva

hřebenové lože

dlažba



Lepení obkladů a dlažeb na kritic ké
podklady při rekonstrukcích

Kap. 5/12

1. Na čistý pevný podklad se položí Sopro FDP 558 -
izolační obkladová deska do flexibilního tenkovrstvého
maltového lože (Sopro´s No 1 nebo Sopro VarioFlex).
Kladečský plán pro topnou matraci (různé velikosti)
musí být součástí projektu. Instalace musí obsahovat
i podomítkové krabice a instalační trubky.

2. Topné matrace se rozloží na podkladní desky, mezi ně
se umístí tepelné čidlo a kabel se zavede do krabice
přepínače. 

3. Topná matrace se zafixuje do stěrkové vrstvy. Přípojné
kabely (modrý a černý) se protáhnou instalační trubkou
do krabice přepínače.

4. Topná matrace se rovnoměrně pokryje stěrkovou
hmotou. 

5. Izolační odpor topné matrace musí přezkoušet revizní
technik. Výsledky měření musí být zaprotokolovány.

6. Po zatvrdnutí stěrkové vrstvy se položí dlažba
do flexibilního tenkovrstvého nebo tekutého lože.
Připojení regulátoru teploty provede opět odborník.

Elektrické podlahové vytápění
zpracování



Lepení obkladů a dlažeb na kritic ké
podklady při rekonstrukcích

Kap. 5/13

Velmi tenké roznášecí vrstvy (potěry)

Při sanacích a rekonstrukcích je zpravidla dána
skladebná výška podlahy stávajícími konstrukcemi
(dveřní zárubně, sousedící podlahy atd.).

Nově prováděné podlahové vrstvy (fólie, izolační
hmoty atd.) nebo také dodatečné instalace, které se
zpravidla dnes ukládají do podlahové konstrukce,
neumožňují často provedení normou předepsané
tloušťky plovoucího potěru.

2 cm

2 cm silný Sopro EpoxiEstrich na měkké izolační desce zatížený velkým
tlakem (vysokozdvižný vozík).

flexibilní tenkovrstvé maltové lože 

flexibilní spárovací hmota Sopro FlexFuge breit 

potěr Sopro EpoxiEstrich

tepelná izolace

dlažba

Pokud chceme přesto provést plovoucí podlahu,
která by odolávala trvale provoznímu zatížení, je
nutno použít malty na bázi reaktivních pryskyřic.
Při použití Sopro EpoxiEstrich je možné docílit velmi
únosnou plovoucí roznášecí vrstvu již
při tloušťce 2 cm.

roznášecí
vrstva

vysoké
zatížení 

Sopro EpoxiEstrich
pevnost v tahu za ohybu: 20 N/mm2

pevnost v tlaku: 60 N/mm2



Lepení obkladů a dlažeb na kritic ké
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Velmi tenké roznášecí vrstvy (potěry)

Skladba systému Doporučené výrobky

Sopro EpoxiEstrich
EE 771

Sopro
Dic htschlämme 
Flex 1-K 
DSF 523 (optimální
pro vlhké provozy)

Sopro Vario Flex
VF 413

Sopro’s No.1 
Flexkleber 
400

Sopro Saphir® 15
PerlFuge

DSF 523

DSF 623

VF 413

No.1 400

EE 771

FLF

Saphir® 15
PerlFuge

Sopro 
FlexFuge breit
FLF

potěr

1. hydroizolační

vrstva

2. hydroizolační

vrstva

kontaktní vrstva

hřebenové lože

dlažba

Sopro Dic htschlämme
Flex 1-K schnell
DSF 623 (optimální
pro vlhké provozy)



Lepení obkladů a dlažeb na kritické
podklady při rekonstrukcích

Kap. 5/15

Maximální výškové vyrovnání lehčeným potěrem
Sopro Leicht Estr ich

15–20 cm3 cm

U stropních konstrukcí starých rekonstruovaných
budov (dřevěné stropy, zděné klenby, atd.) je
v důsledku jejich velkých rozměrových nepřesností
velmi často potřebné provádět značné výškové
vyrovnání.

Přitom je potřeba vzít v úvahu, že statická únosnost
těchto stropních konstrukcí snese jen malé přídavné
zatížení novými konstrukcemi.

Vzhledem k tomu, že Sopro LeichtEstrich má oproti
běžným cementovým potěrům zhruba pouze 50%
hmotnost, lze jím provádět poměrně silné
vyrovnávací vrstvy (až 20 cm).

Při zabudovaných tloušťkách
potěru od 2 do 5 cm na separační
vrstvě popř. jako plovoucí, nutno
použít Sopro FDP 558 v tl. 9 mm
jako přídavnou roznášecí vrstvu.

Jednoduché strojní zpracování Sopro LeichtEstrich, který
je samonivelační a samozhutnitelný.

flexibilní tenkovrstvé maltové
lože 

flexibilní spárovací hmota
Sopro FlexFuge breit

adhezní můstek Sopro
Haftkraft 

potěr Sopro LeichtEstrich

dlažba

dřevěná stropní konstrukce

Sopro
LeichtEstrich
hustota: 0,9 kg/l
samonivelační a lehce
zpracovatelný

FDP 558

lehčený
potěr



Lepení obkladů a dlažeb na kritic ké                       
podklady při rekonstrukcích

Kap. 5/16

Maximální výškové vyrovnání lehčeným potěrem
Sopro Leicht Estr ich

Skladba systému Doporučené výrobky

Sopro
stěnová
manžeta
DMW 090

Sopro
podlahová
manžeta
DMB 091

Sopro
bandážní
páska
DB 438

Sopro 
DE 014 
a DE 015

Sopro Grundie rung 
GD 749
disperzní penetrace 
pro nasákavé podklady

Sopro LeichtEstrich LE 768

Sopro Haftkraft
HK 553
při použití Sopro LeichtEstrich
na dřevěné podklady

Sopro Vario Flex VF 413
flexibilní cementová tenkovrstvá lepící
malta tekuté konzistence, pouze pro
podlahy

Sopro
Dic htschlämme 
Flex 1-K schnell
DSF 623
cementová minerální
stěrková hydroizolace
(optimální pro vlhké
provozy)

Sopro
Dic htschlämme 
Flex 1-K
DSF 523
cementová minerální
stěrková hydroizolace 

Sopro’s No.1 
Flexkleber 400
flexibilní cementová tenkovrstvá
lepící malta, pro stěny a podlahy

Sopro 
FlexFuge breit FLF

Sopro 
Saphir®  15 PerlFuge

VF 413

FLF

Saphir® 15
PerlFuge

GD 749

HK 553

LE 768

DSF 523

DSF 623

No.1 400

DE 014
DE 015

DMB 091

DMW 090

DB 438

lehčený potěr 

penetrace

1. hydroizolační

vrstva 

2. hydroizolační

vrstva

kontaktní vrstva

hřebenové lože

dlažba



Lepení obkladů a dlažeb na kritické
podklady při rekonstrukcích

Kap. 5/17

Kritické podklady

Speciálně v oblasti sanací nemáme možnost ovlivnit
kvalitu podkladu ani při projektování ani při
provádění. Tzn., že stávající podklady musí být
přezkoušeny na statickou únosnost, aby mohla být
garantována bezpečná skladba systému.  

Tyto podklady jsou, hlavně co se týká přilnavosti
nových vrstev, velmi obtížně posouditelné a skladba
systému se stanovuje individuálně. 

Interiér popř. suché provozy
(např. obývací pokoje)

Exteriér popř. mokré provozy
(viz. kap. 3.1, 3.2 a 3.3)

Doporučené výrobkyPodklad:
stará, únosná dlažba

Sopro
Vario Flex
VF 413
flexibilní cementová
tenkovrstvá tekutá
lepící malta, pouze
pro podlahy

Sopro’s No.1
Flexkleber
400
flexibilní cementová
tenkovrstvá lepící
malta, pro stěny
i podlahy

Sopro
VarioFlex
VF 413
flexibilní cementová
tenkovrstvá tekutá
lepící malta, pouze
pro podlahy

Sopro’s
No.1
Flexkleber
400
flexibilní
cementová
tenkovrstvá lepící
malta, pro stěny
i podlahy

Sopro
Haftkraft
HK 553
adhezní můstek
pro nesavé
podklady

Sopro 
Dic ht-
schlämme
Flex 1-K 
DSF 523
adhezní můstek
a hydroizolace

HK 553

No.1 400 

VF 413

DSF 523

No.1 400 

VF 413

V případě potřeby technického poradenství
volejte tel. 775 590 292



Lepení obkladů a dlažeb na kritické
podklady při rekonstrukcích

Kap. 5/18

Kritické podklady

Doporučené výrobkyPodklad: suchý potěr,
sádrovláknitá nebo
sádrokartonová deska

Podklad: zbytky lepidel
z koberců a PVC 

Podklad: litý asfalt*

GD 749

No.1 400 

VF 413

HK 553

No.1 400 

VF 413

HK 553

No.1 400 

VF 413

Sopro
Vario Flex
VF 413
flexibilní cementová
tenkovrstvá tekutá
lepící malta, pouze
pro podlahy

Sopro’s
No.1
Flexkleber
400
flexibilní
cementová
tenkovrstvá lepící
malta, pro stěny
i podlahy

Sopro
Grundierung
GD 749
disperzní penetrace
pro nasákavé
podklady

Sopro
Vario Flex
VF 413
flexibilní cementová
tenkovrstvá tekutá
lepící malta, pouze
pro podlahy

Sopro’s
No.1
Flexkleber
400
flexibilní
cementová
tenkovrstvá lepící
malta, pro stěny
i podlahy

Sopro
Haftkraft
HK 553
adhezní můstek
pro nesavé
podklady

Sopro
VarioFlex
VF 413
flexibilní cementová
tenkovrstvá tekutá
lepící malta, pouze
pro podlahy

Sopro’s
No.1
Flexkleber
No.1 400
flexibilní
cementová
tenkovrstvá lepící
malta, pro stěny
i podlahy

Sopro
Haftkraft
HK 553
adhezní můstek
pro nesavé
podklady

*pro vyrovnání litého asfaltu - viz. kapitola 12
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Kap. 5/19

Kritické podklady

EPG 522

No.1 400 

VF 413

Doporučené výrobky

Sopro
Vario Flex
VF 413
flexibilní cementová
tenkovrstvá tekutá
lepící malta, pouze
pro podlahy

Sopro’s
No.1
Flexkleber
400
flexibilní
cementová
tenkovrstvá lepící
malta, pro stěny
i podlahy

Sopro
Epoxi-
Grundie rung
EPG 522
posypaný
křemičitým
pískem
adhezní můstek
a uzavření (pečeť)
podkladu

Suché provozy

Mokré provozy

Sopro
Vario Flex
VF 413
flexibilní cementová
tenkovrstvá tekutá
lepící malta, pouze
pro podlahy

Sopro’s No.1
Flexkleber
400
flexibilní cementová
tenkovrstvá lepící
malta, pro stěny
i podlahy

Sopro
VarioFlex
VF 413
flexibilní cementová
tenkovrstvá tekutá
lepící malta, pouze
pro podlahy

Sopro’s
No.1
Flexkleber
400
flexibilní
cementová
tenkovrstvá lepící
malta, pro stěny
i podlahy

Sopro
Haftkraft
HK 553
adhezní můstek
pro nesavé
podklady

Sopro 
Dic ht-
schlämme
Flex 1-K 
DSF 523
adhezní můstek
a hydroizolace

HK 553

No.1 400 

VF 413

DSF 523

No.1 400 

VF 413

Podklad: xylolitový potěr

Podklad: emailový nebo
olejový nátěr



Lepení obkladů a dlažeb na kritické
podklady při rekonstrukcích

Kap. 5/20

penetrace Sopro Grundierung
(pro nasákavé podklady)

flexibilní tenkovrstvé maltové
lože

Trhliny které se objevují v potěru (např. s nízkou krycí
výškou nad topnými hady) se mohou objevit i v dlažbě.
Sopro FDP 558 - izolační obkladová deska v tl. 4 mm
vytváří separační vrstvu a odstraňuje nebezpečí vzniku
trhlin. Díky malé tloušťce není ovlivněn tepelný výkon
topení.

Kritické podklady

Smíšené podklady jsou díky svým rozdílným
deformacím, dilatacím a často nepevným spojům, velmi
kritické podklady, které obvykle vykazují řadu trhlin.
Sopro FDP 558 - izolační obkladová deska v tl. 4mm,
9 mm nebo 15 mm separuje nově prováděné keramické
a kamenné dlažby od napětí v podkladu. 

potěr
s trhlinami

smíšený
podklad

Doporučené výrobkySmíšené podklady

Potěr s trhlinami

Sopro FDP 558 - izolační
obkladová deska

adhezní můstek Sopro Haftkraft
(pro nenasákavé podklady)

flexibilní spárovací hmota
Sopro FlexFuge  breit

potěr s trhlinami

dlažba

smíšený podklad (nasákavý
a nenasákavý)

Sopro 
FDP 558 - izolační
obkladová deska

FDP 558

HK 553

GD 749

No.1 400

VF 413

FLF

Saphir® 15
PerlFuge

Sopro
Grundie rung
GD 749
disperzní penetrace pro
nasákavé podklady

Sopro
Haftkraft
HK 553
adhezní můstek pro
nesavé podklady

Sopro Vario Flex
VF 413
flexibilní cementová
tenkovrstvá tekutá lepící
malta, pouze pro podlahy

Sopro’s No.1
Flexkleber 
400
flexibilní cementová
tenkovrstvá lepící malta,
pro stěny i podlahy

Sopro 
FlexFuge breit FLF

Sopro 
Saphir® 15 PerlFuge



Verfärbungsfreie 
Natursteinverlegung 

Kap. 6/1

Nové druhy opracování a dělení kamene umožňují
v současnosti výrobu jakéhokoliv formátu
a tloušťky s vysokou rozměrovou přesností. 

V minulosti bylo možné v důsledku velkých
tolerancí tloušťky (štípané nebo lámané desky)
pokládat kámen jen do silnovrstvého lože.

Zavedením kalibrovaných desek z přírodního
kamene (přesný přířez/stejná tloušťka) je možno
pokládat kámen i do tenkovrstvého lože.

Mimo volbu vhodného druhu pokládky má
přírodní kámen, díky své vysoké citlivosti, speciální
požadavky na kladeče a způsob kladení.

Pokládka přírodního
kamene bez změny barevnosti

Zásady

Druhy pokládky

Přírodní kámen v interiéru

Přírodní kámen v exteriéru

silnovrstvé
lože

tenkovrstvé
lože



Pokládka přírodního kamene 
bez změny barevnosti

Kap. 6/2

silnovrstvé maltové lože

*)  Zohlednit technický list ZDB "Keramické dlaždice a desky, přírodní kámen a lisovaný beton na síranovápenatých potěrech"
- kap. 7. "Keramika a přírodní kámen na vytápěných podlahách" a kap. 8. "Zaručená přídržnost na anhydritových potěrech".

výhody nevýhody

● velkoformátové desky ● vhodné pouze pro malé až střední plochy
● pokládka možná jedním pracovníkem ● větší nebezpečí změny barvy

● zpravidla nedostatečné uložení podlahového vytápění
● dlouhodobé otevření spár
● na podlahové izolace pouze pro malé dopravní zatížení
● na síranovápenaté potěry nevhodné

tenké a středněvrstvé lože

výhody nevýhody

● malé nebezpečí změny barvy ● dva pracovní takty (1. potěr/2. pokládka)
● vhodné pro velké plochy ● pouze kalibrované desky  
● krátká doba zasychání popř. jen malé rozměrové tolerance v tl. dlažby
● rychlé tempo spárování ● větší nerovnosti podkladu 
● u středněvrstvého lože možnost  nutno předem vyrovnat

vyrovnání různých tlouštěk

přípustný obsah vlhkosti v podkladu u tenko, středně
a silnovrstvého lože (bez podlahového vytápění) 
měřeno CM -  metodou
druh dlažby obsah vlhkosti obsah vlhkosti

cementového potěru síranovápenatého potěru

kamenné a keramické dlažby do                           2 % 0,5 % *)
tenkovrstvého maltového lože

kamenné a keramické dlažby 2 % 0,5 %
do maltového lože na separační vrstvě

kamenné a keramické dlažby 3 % nevhodné
do silnovrstvého lože

Zásady

Srovnání různých druhů pokládky

silnovrstvé
lože

tenké
a středně-
vrstvé lože

přípustný
obsah
vlhkosti
v podkladu

Poznámka:
Drenážní skladba - viz. kap. 5



Pokládka přírodního kamene 
bez změny barevnosti 

Kap. 6/3

Tradiční pokládka přírodního kamene nebo
lisovaného betonu - popsaná v DIN 18332
a DIN 18333 - se použije v případě, že dlažby
vykazují velké tolerance v tloušťce.

I v případě, že DIN předepisuje použití trasového
cementu pro výrobu kladečské malty, často to
nestačí pro kvalitní pokládku.

V minulosti se ukázalo, že specielně při pokládce
do silnovrstvého lože docházelo při použití běžné
metody k poruchám přídržnosti (mezi
pokládkovou maltou a podkladem, popř. maltou
a kamenem), změnám barvy a prosvítání malty
hmotou kamene.

Tyto vady, vznikající zvláště v důsledku vlhkosti
obsažené v silnovrstvém maltovém loži, lze
odstranit při použití adhezních můstků, které
zároveň slouží jako hydroizolace.

Změny barvy
přírodního
kamene
v důsledku
nasáknutí vody.

Změny barvy
kamene
v důsledku
v něm
obsažených
minerálů
a záměsové
vody, např. při
pokládce
do silnovrstvého
lože.

Pokládka do silnovrstvého lože

Časté chyby při pokládce

Sopro Haftschlämme Flex pro lepší přilnavost 

Silnovrstvé maltové lože ze směsi písku
a trasového cementu vyrobené s použitím
Sopro TrassBinder

Sopro MarmorSchlämme jako hydroizolační
vrstva a adhezní můstek pro přírodní kámen
náchylný ke změně barvy. Alternativně: Sopro
Haftschlämme Flex pro kámen odolný změně
barvy.

Spárování se Sopro Saphir M
MarmorPerlFuge/MeisterFuge breit Trass.
Alternativně: Sopro TitanFuge.

Elastická spára - Sopro MarmorSilicon.

Betonový podklad

Dlažba z přírodního kamene

Změny barvy
přírodního
kamene
v důsledku volby
chybné
silikonové
spárovací hmoty
pro elastickou
spáru.

DIN 18332
DIN 18333

Haft-
schlämme



Pokládka přírodního kamene 
bez změny barevnosti

Kap. 6/4

Bílá, jednosložková cementová
adhezní a těsnící hmota pro
pokládku přírodního kamene.

Bezpečná izolace proti změně
barevnosti vyvolané substancemi
v podkladní konstrukci nebo
v silnovrstvém maltovém loži.
Zlepšuje přilnavost pokládkové malty.
Sopro Marmorschlämme se nanáší
buď na rub desek z přírodního
kamene a nebo "čerstvé
do čerstvého" na rozprostřenou
pokládkovou maltu.

Cementové, speciální pojivo
s obsahem trasu pro výrobu
pokládkových malt - silnovrstvé lože.

Pro výrobu dobře roztíratelných
a lehce zpracovatelných únosných
a hutných malt pro interiér i exteriér,
obzvláště pro pokládku přírodního
kamene náchylného na změnu
barvy. Pro keramické dlaždice
a desky stejně jako pro režnou
dlažbu a lisovaný beton. 

S vysokým podílem trasu pro
výrazné snížení nebezpečí
vápenných výkvětů a změny barvy.

Pojivo se na stavbě smíchá
s pískem (frakce písku je určena
tloušťkou maltového lože).

Jednosložková, vysoce disperzí
zušlechtěná adhezní a kontaktní
hmota s obsahem trasu. Jako
flexibilní adhezní můstek pro výrobu
kamenných nebo keramických
dlažeb vibrační nebo konvenční
metodou. Obzvláště pro dlažby
s velmi nízkou nasákavostí (jemná
slinutá keramika), pro přírodní
kámen nenáchylný ke změně
barevnosti. Jako adhezní můstek
na podklad a pro kontaktní
cementové potěry. 

Bez ochrany - rychlé probarvení

Sopro 
Marmor-
Schlämme
MAS 418

Sopro 
TrassBinder 
TRB 421

Sopro
Haftschlämme 
Flex 
HSF 748

Pro srovnání - žádné probarvení při použití 
Sopro Marmorschlämme

Pokládka do silnovrstvého lože

MAS 418

TRB 421

HSF 748



Pokládka přírodního kamene 
bez změny barevnosti 

Kap. 6/5

Drenážní potěr

Zásady

Drenážní systémy pro exteriér

Směrnice ZDB s pokyny pro
provádění drenážních
systémů

Polygonální pokládka desek z přírodního kamene
v drenážním systému

Pro zabezpečení dobrého odvodu vody ve
skladbě venkovní dlažby z přírodního kamene
a tím vyloučení tvorby výkvětů a změny barevnosti
kamene se doporučuje provést pokládku
s použitím Sopro DrainageMörtel. Díky jednozrnné
skladbě malty je vysoce vodopropustná
a umožňuje rychlý odvod vody až na úroveň
vodotěsné izolace. 

Sopro Dicht-
schlämme Flex 1-K 

Sopro Flexfuge breit 

Sopro
DrainageMörtel 

kontaktní lepící
stěrka

spádový potěr    

beton

dlaždice

směrnice
ZDB

rychlý
odvod vody

Drainage-
Mörtel

Tato malta je použitelná pro
pokládku popř. v odpovídající
tloušťce pro provedení roznášecí
vrstvy (potěru)   na separační
podložku jako plovoucí nebo jako
kontaktní - podle normy DIN
18195 popř. směrnic pro provádění
plochých střech.

Sopro
DrainageMörtel 
kontaktně
na hydroizolaci
(skladba
drenážního
potěru)



Pokládka přírodního kamene
bez změny barevnosti

Kap. 6/6

Drenážní potěr

Skladba systému Doporučené výrobky

1. hydroizolační

vrstva

2. hydroizolační

vrstva

drenážní potěr

kontaktní lepící
vrstva
(na podklad popř. rubovou stranu
desek)

přírodní kámen

DM 610

DSF 623

DSF 523

HSF 748

MAS 418

MFK 446

VF 411

Sopro
DrainageMörtel
DM 610

Sopro
DrainageMörtel*
DM 610

Sopro
Haft-
schlämme
Flex  
HSF 748

Sopro
Marmor-
schlämme
MAS 418

Sopro 
Marmor-
FlexKleber
MFK 446

Sopro 
DichtSchlämme Flex 1-K
schnell DSF 623 

Sopro 
DichtSchlämme Flex 1-K
DSF 523 

Sopro
VarioFlex
Marmor 
VF 411

pokládka “čerstvé
do čerstvého”

* Po 3 dnech je dosažena kvalita 
ZE - 20 a zralost pro pokládku

pokládka
na separační vrstvu

Sopro Saphir ® M
Marmor-
Per lFuge

Saphir® M
Marmor-
PerlFuge



Pokládka přírodního kamene 
bez změny barevnosti

Kap. 6/7

Zpracování Sopro DrainageMörtel

1. Příprava schodišťového stupně spádovou
stěrkou/Sopro AusgleichsMörtel

2. Schodišťové stupně se spádem a kontaktní
hydroizolací připravené pro pokládku dlaždic

3. Nanášení Sopro Haftschlämme Flex na hydroizolační
vrstvu jako kontaktní vrstva pod Sopro DrainageMörtel

4. Příprava obkladových desek nanesením Sopro
Haftschlämme Flex popř. Sopro MarmorSchlämme



Pokládka přírodního kamene 
bez změny barevnosti

Kap. 6/8

5. Pokládka podstupnicových desek do Sopro
DrainageMörtel

6. Připravená drenážní malta pro položení stupnice

7. Hotový schodišťový stupeň osazený s pomocí Sopro
DrainageMörtel

Zpracování Sopro DrainageMörtel



Pokládka přírodního kamene 
bez změny barevnosti 

Kap. 6/9

Paralelně k tradiční pokládce do silnovrstvého lože
se přírodní kámen stále častěji ukládá do tenkého
a středněvrstvého lože (DIN 18157), podobně jako
keramika.

Toto je možné na základě dnešních technických
možností výroby desek z přírodního kamene.

I přesto že neexistuje mezi pokládkou kamene
a keramiky žádný zásadní rozdíl,
je nutné při výběru pokládkové
a spárovací malty dbát na to,
aby nedocházelo k tvorbě
výkvětů nebo změnám barvy
kamene, popř. k poruchám
přídržnosti. 

Nezapomenout na správnou
volbu přírodního silikonu pro
spárování.

Tloušťka vrstvy lepící malty činí u tenkovrstvého
lože 2 - 5 mm, u středněvrstvého  5 - 20 mm.

Středněvrstvé lože se použije v případě potřeby
vyrovnání malých nerovností podkladu nebo
diferencí v tloušťce desek.

Tenké a středněvrstvé lože

Sopro Grundierung 

tenkovrstvé lože:

přírodní kámen náchylný na změnu barvy    = Sopro MarmorFlexKleber (stěna a podlaha)

= Sopro VarioFlex Marmor (podlaha)

středněvrstvé lože:
přírodní kámen náchylný na změnu barvy    = Sopro MarmorMörtel schnell flexibel 
přírodní kámen nenáchylný na změnu barvy = Sopro Trass flexibel

spárovací hmota: Sopro Saphir® M MarmorPerlFuge nebo MeisterFuge breit Trass
alternativně: Sopro TitanFuge pro vysoká zatížení

elastická spára - Sopro Marmor Silicon 

přírodní kámen 

podklad - beton/cementový potěr

DIN 18157

výběr
pokládkové
a spárovací
malty



Pokládka přírodního kamene 
bez změny barevnosti

Kap. 6/10

Spárování

Sopro Saphir® M
MarmorPerlFuge

Sopro MeisterFuge 
breit Trass MFb 530

Sopro
TitanFuge 
TF

Tenkovrstvé lože         Doporučené výrobky

Sopro 
VarioFlex
Marmor VF 411
tenkovrstvé maltové
lože s vlastnostmi
tekutého lože

Sopro
MarmorFlexKleber
MFK 446
flexibilní tenkovrstvé
maltové lože pro stěnu
a podlahu

Sopro Grundierung
GD 749

Tenkovrstvé lože

Sopro
MarmorSi l icon

penetrace

kontaktní vrstva

hřebenové lože

přírodní kámen

VF 411

GD 749

MFK 446

MFb 530

Saphir® M
Marmor-
PerlFuge

TF

Marmor-
Silicon

Skladba systému



Pokládka přírodního kamene 
bez změny barevnosti 

Kap. 6/11

Středněvrstvé lože       Doporučené výrobky

Sopro Mar-
morMörtel
schnell
flexibel 
MM 445
bílá, flexibilní,
středněvrstvá
lepící malta pro
průsvitný kámen 

Sopro Trass
flexibel 
TR 414
flexibilní,
středněvrstvá lepící
malta s obsahem
trasu pro přírodní
kámen náchylný
na změnu barvy 

Sopro Trass
schnell
flexibel 
TR 429
rychletvrdnoucí,
středněvrstvá lepící
malta s obsahem
trasu

Středněvrstvé lože

Sopro Grundierung
GD 749

Spárování

Sopro Saphir® M
MarmorPerlFuge
e

Sopro MeisterFuge 
breit Trass MFb 530

Sopro TitanFuge 
TF

Sopro
MarmorSilic on

penetrace

kontaktní vrstva

hřebenové lože

přírodní kámen

TR 429

MM 445

GD 749

TR 414

MFb 530

Saphir® M
Marmor-
PerlFuge

TF

Marmor-
Silicon

Skladba systému



Keramika a přírodní kámen 
na vytápěných potěrech 

Kap. 7/1

Podle normy DIN 18 560 rozdělujeme teplovodní
podlahová vytápění podle polohy topných hadů
v průřezu cementového potěru.

Vztaženo na četnost použití a odbornou informaci
"Koordinace kontaktních míst v konstrukcích
vytápěných podlah" vydání listopad 1998 jsou
zmiňovány tyto dva druhy potěrů, se kterými se
denně na stavbě setkáváme.

Jedná se o síranovápenaté potěry a tradičně
osvědčené cementové potěry. 

Zásady 

DIN 18560

koordinace
kontaktních
míst

Skladba A1 Skladba A2

Skladba A3 Skladba B

Skladba C

potěr

topné těleso

krycí folie

tepelná izolace

nosný podklad

potěr

separační vrstva

vyrovnávací
potěr

topné těleso

krycí folie

tepelná izolace

nosný podklad

d

15 mm

d

5 - 15 mm



Keramika a přírodní kámen 
na vytápěných potěrech    

Kap. 7/2

V minulosti docházelo k velkým škodám
v potěrových vrstvách vytápěných podlah.

Jednou z příčin je nedodržení minimální tloušťky
konstrukce. Při nedostatečné výšce skladby
podlahy podle DIN 17 560 je možno použít
povrchového podlahového vytápění elektrickými
topnými kabely ( viz. kapitola 5 "Elektrické
podlahové vytápění"). Mnohem větší množství
poruch se objevuje ve velkoplošných
síranovápenatých nebo cementových potěrech
vlivem smršťovacích procesů a z toho vyplývajících
deformací po dlouhém vysychání. 

Zásady 

DIN 18157

Bylo zjištěno že teplovodní podlahové vytápění se
musí mnohem pečlivěji projektovat, provádět a
provozovat než bylo dříve obvyklé. To vedlo k výše
popsané koordinaci kontaktních míst všech
navržených vrstev. Toto umožňuje správný návrh
a provedení bezchybné a projekčně správné
konstrukce.

Předepsané protokolární formuláře pro každého
účastníka výstavby určují, které práce je nutno
provést. 

Ve srovnání s nevytápěnými potěry
(síranovápenatými a síranovými) platí zde pro
pokládku keramických a kamenných dlažeb
příslušné technologické přestávky podle
DIN 18 157.

Každopádně stáří potěru nevypovídá o jeho
vyzrálosti, tzn. také přeměření zbytkové vlhkosti
(CM měření) je kritérium, které se nesmí
opomenout a pro ostatní povrchy (parkety, PVC)
se musí bezpodmínečně akceptovat.

Pro nevytápěné potěry platí tato kritéria zbytkové
vlhkosti:

● síran vápenatý  = 0,5 %
● cement = 2,0 %

smrštění

zbytková
vlkost

Tvorba trhlin v síranovápenatých potěrech po ukončení
schnutí.



Keramika a přírodní kámen 
na vytápěných potěrech 

Kap. 7/3

Mimo stáří potěru a zbytkovou vlhkost nutno
zohlednit ještě třetí kritérium. Tzv. první topný
cyklus, který slouží pro přezkoušení funkčnosti
podlahového vytápění a termicky podmíněných
napětích působících na potěr.

První topný cyklus se provádí podle DIN 4725 díl 1,
při kterém se začíná s teplotou média +25°C,
která se udržuje po dobu 3 dnů.

Poté se zahřeje topné médium na maximální
teplotu a ta se udržuje po dobu 4 dnů. Vedle
údajů normy DIN nutno respektovat pokyny
výrobce potěru. 

Je nutno respektovat, že teprve splnění všech
třech kritérií (stáří, zbytková vlhkost, první
topná perioda) vypovídá o vyzrálosti potěru.

To ale také znamená, že první topná perioda
nemusí přinést požadované hodnoty zbytkové
vlhkosti. Pokud tato hodnota není dosažena
existuje možnost opakovat topný cyklus až do
splnění kritérií zbytkové vlhkosti.

Další topné cykly předepíše investor.

Požadavky na maximální zbytkovou vlhkost potěrů s podlahovým vytápěním

Maximální obsah vlhkosti v potěru v % měřeno CM metodou

Vrchní podlahová vrstva Cementový   Síranovápenatý
potěr-max.     potěr-max.

OL1 elastické povlaky 1,8 0,3
textilní povlaky - paronepropustné 1,8 0,3
textilní povlaky - paropropustné 3,0 1,0

OL2 parkety 1,8 0,3

OL3 laminátové podlahy 1,8 0,3

OL4 keramické dlaždice, popř. - silnovrs. lože 3,0 –
přírodní/umělý kámen      - tenkovr. lože 2,0 0,3

Zásady

Zjištění zbytkové vlhkosti je určitě nejdůležitější
kritérium pro posouzení vyzrálosti potěru.

V neposlední řadě díky mnoha známým poruchám
bylo kritérium zbytkové vlhkosti sníženo pro
síranovápenaté potěry z 0,5% na 0,3%.

Měření zbytkové vlhkosti potěru se má provádět na
místech určených projektem výrobce topení.
Podle tohoto projektu se vyznačí měřící místa na
ploše podlahy, platí pravidlo, že nesmí být žádné
topné těleso položeno blíže než 10 cm od měřícího
místa.

Technicky nazíráno je nutno pro pokládku dlažby
použít zušlechtěná flexibilní lepidla. To lze vysvětlit
také termickými napětími vznikajícími v potěru. 

funkční
vytápění

DIN 4725

další topné
cykly

10 cm

měřící místo



Keramika a přírodní kámen 
na vytápěných potěrech    

Kap. 7/4

Na síranovápenaté
potěry
(anhydritové potěry)

Na cementové
potěry

Doporučené výrobky

Sopro
SanitärSilicon

Sopro FlexFuge breit 
FLF

Sopro
Vario Flex 
VF 413

Sopro 
AnhydritKleber flexibel
AHK 560
"nejbezpečnější řešení"

Sopro 
Vario Flex
Marmor
VF 411

Sopro’s No.1
Flexkleber
400

Sopro Grundie rung GD 749Sopro Grundierung
GD 749

Sopro 
MarmorSilicon

VF 413

VF 411

No.1 400

GD 749

AHK 560

FLF

Sanitär-
Silicon

Marmor-
Silicon

Viz. kap.8 "Zaručená
přídržnost na anhydritových
potěrech"



Zaručená přídržnost 
na anhydritových potěrech 

Kap. 8/1

Síranovápenaté potěry (anhydritové) mají dnes
v pozemním stavitelství široké uplatnění
v neposlední řadě z důvodu nízké ceny suroviny
(odsíření elektráren).

Vlastnosti jako dobrá rovinnost, bezesparé
zpracování, vysoká pevnost a dobrý přenos tepla
u vytápěných potěrů hovoří na první pohled pro
síranovápenaté potěry a rychle přesvědčí investory
a projektanty.

Vzdor dobrým vlastnostem existují omezení oblasti
použití síranovápenatých potěrů. 

Stavebně fyzikální a chemické hranice pojiva -
síranu vápenatého (anhydritu) - je potřebí vždy
respektovat , aby nedošlo k poruchám přídržnosti.   

Síranovápenaté (anhydritové )
potěry nelze použít v exteriéru,
ve vlhkých provozech, v krytých
bazénech, v okolí nádrží nebo
ve velkokuchyních.

Zásady

Porucha přídržnosti na síranovápenatém potěru

Síranovápenatý potěr s trhlinami vzniklými smrštěním při
vysychání.

vhodné    
použití

● obytné prostory

● kancelářské prostory

● chodby

nevhodné 
použití 

● exteriér

● vlhké prostory

● plavecké bazény

● okolí nádrží

● velkokuchyně

Při vyšší vlhkosti okolního prostředí, vzlínající
vlhkosti z podloží, popř. zvýšené vlhkosti vyplývající
z provozu, by měl projektant použití
síranovápenatých potěrů pečlivě zvážit, protože
vyžaduje zvláštní opatření jako parotěsné zábrany
a hydroizolace.

vlastnosti

oblasti
použití

zatížení
vlhkostí



Zaručená přídržnost 
na anhydritových potěrech   

Kap. 8/2

I při dodržení úrovně zbytkové vlhkosti 0,5 CM% -
u vytápěných potěrů 0,3 CM% - jsou opakovaně
pozorovány poruchy vznikající v důsledku
opakovaného zavlhnutí.

Pokud dojde k opakovanému zavlhnutí
síranovápenatého potěru, probíhají chemické
procesy, které mohou vést ke ztrátě pevnosti
a nakonec i k destrukci použitého tenkovrstvého
lepidla.

Tato destrukce vzniká tvorbou tzv.
"cementbazilusu" tzn. tvorba ettringitu
v cementové lepící maltě.

Pronikající voda rozpouští sádrové částice v potěru. 

Tvorba ettringitu
na styku
tenkovrstvé
lepící malty
a anhydritového
potěru.

Sopro
AnhydritKleber
flexibel - žádná
tvorba ettringitu
na styku lepidla
a anhydritového
potěru.

Porucha přídržnosti v důsledku tvorby ettringitu.

Díky vývoji speciálních produktů existuje možnost
zajistit bezpečnou pokládku dlažeb
na síranovápenaté potěry:

● penetrace za účelem zpevnění a uzavření
podkladu  

● samonivelační vyrovnávací stěrka na alfa -
polohydrátové bázi (2 - 30 mm) pro vyrovnání
nerovností atd.

● flexibilní tenkovrstvá cementová lepící malta
které chybí příslušné reaktivní partnerské
částice pro tvorbu ettringitu

Pro nevytápěné systémy je při
vlhkosti podkladu 1,0 CM%
zajiš těna bezpečná pokládka
s výše uvedeným systémem.

V případě požadavku krátkých termínů stavebních
prací je toto neopomenutelné hledisko.

Pokud je obsah zbytkové vlhkosti větší než
1,0 CM%, měla by být zaručena technologická
přestávka před pokládkou dlažby, protože
síranovápenatý potěr za této situace ztrácí
na pevnosti a má sklon k napěnění. Toto může
později  při procesu vysychání vést ke smrštění
a tvorbě trhlin.  

Zásady

V důsledku kapilární aktivity prostupuje tento
roztok do cementového maltového lože, kde
reaguje s částicemi cementu a vytváří ettringitové
krystaly. Tato krystalizace je spojena
s osminásobným zvětšením objemu, které vede
k destrukci cementové lepící malty a tím k poruše
přídržnosti dlažby k potěru.

opakované
zavlhnutí

tvorba
ettringitu

max.
zbytková
vlhkost

krystaly
ettringitu

poruchy
přídržnosti
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Zásady

I v případě, že anhydritový potěr je označen jako
chudý na smrštění a neprovádí se dilatační spáry,
měly by být v závislosti na použitém materiálu
dlažby (keramika/přírodní kámen) provedeny
dilatační spáry dle projektu. 

V oblasti domovních vstupů by měly být v linii pod
otevřeným dveřním křídlem  provedeny smršťovací
spáry potěru následným prořezem za účelem
vyloučení nekontrolovatelné tvorby trhlin (viz.
Směrnice ZDB "Keramické dlaždice a desky,
přírodní a umělý kámen na síranovápenatých
potěrech").

Speciálně síranovápenaté potěry by měly být před
pokládkou dlažby přebroušeny, prach odsát
a provedena penetrace i přes to, že technologické
předpisy výrobce znějí jinak.

Při provádění síranovápenatého potěru dochází
k efektu vyplavování pojiva a ztekucovače, což
vede ke snížení přídržnosti. Přebroušení
a odstranění této vrstvy je zvláštní pracovní úkon,
který je nutno provést pro vyloučení poruch
přídržnosti.

Umístění dilatační spáry                     

Rozmístění spár v nevytápěném potěru (obr. nahoře)
a ve vytápěném potěru (obr. dole) (viz. Směrnice ZDB)

Tato vrstva (vyplavené pojivo, popř. ztekucovač) se
velmi často podobá tvrdé krustě, která se jeví
na první pohled jako velmi dobrý podklad pod
dlažbu. Toto zdání velmi často zakrývá skutečnost,
že pod krustou se nachází měkký materiál, který
při následném zatížení selže a vede k poruchám
přídržnosti.

Upozornění: Zkouška abrazivosti, zkouška
pevnosti Schmidtovým kladívkem pro průkaz
nosnosti povrchu podkladu.

Umístění pracovní spáry                    

zkouška
podkladu

ZDB-
směrnice

přebroušení
podkladu

rozdělení
dilatačních
spár

1 > 5 m

1 > 5 m

0,5 m

0,5 m

0,2 m

0,2 m

dveřní křídlo

smršťovací spára

dlažba

tenkovrstvá lepící malta

potěr

tepelná izolace

žb. strop

dilatační spára

dlažba

potěr

tepelná izolace

žb. strop

smršťovací spára

dilatační spára
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Zásady

Sopro Grundierung

Sopro AnhydritFließSpachtel 

Sopro AnhydritKleber flexibel 

Sopro FlexFuge breit 

beton

tepelná izolace

podklad - anhydritový potěr

dlažba 

trubky topení

Síranovápenaté (anhydritové) potěry se na rozdíl
od jiných potěrů rozdělují na větší dilatační pole.
Přitom je potřeba obzvlášť dbát na správnou
dimenzi obvodového dilatačního pásku, protože
u těchto potěrů může být koeficient roztažnosti
silně závislý na druhu použitého výrobku. Toto má
velký význam, protože změny teplot v interiéru
mohou dosahovat až 40 °C.
Koeficienty roztažnosti se podle druhu výrobku
pohybují v rozmezí: 

0,008 mm/m/K až 0,016 mm/m/K

Obvodový dilatační pás nesmí být
ve stlačeném stavu tenčí než 4 mm.

Výpočtový příklad se dvěma produkty αT1 = 0,008
mm/m/K a αT2 = 0,016 mm/m/K

Zadání stavby:

10 m délka prostoru/délka pole  (= L)
40°C teplotní rozdíl  (= T)

d1 = 10 x 40 x 0,008 = 3,2 mm + 4 mm = 7,2 mm
d2 = 10 x 40 x 0,016 = 6,4 mm + 4 mm = 10,4 mm

Výpočet ukazuje zřetelně, že tloušťka obvodového
dilatačního pásku je závislá na druhu použitého
výrobku.

d = tloušťka obvodového dilatačního pásu    
v mm

L = délka prostoru v m
T = rozdíl teplot 40 K

αT = koeficient tepelné roztažnosti

obvodový
dilatační
pás

příklad
výpočtu

koeficient
roztažnosti
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Doporučené výrobky

Sopro 
SanitärSilic on

Sopro FlexFuge
breit
FLF

Sopro Saphir® 15 
PerlFuge 

Sopro
AnhydritFließSpachtel
AFS 561

Samonivelační, čerpatelná,

rychletvrdnoucí stěrka na alfa -

polohydrátové bázi pro vyrovnání

sádrových, síranovápenatých

(anhydritových) potěrů a suchých

podlah a dále pro výrobu rovinných,

hladkých podkladů pod dlažby

všeho druhu. Tloušťka nanesené

vrstvy 1 - 30 mm.

Sopro AnhydritKleber 
flexibel AHK 560

Vysoce flexibilní cementová

tenkovrstvá lepící malta podle DIN

EN 12004, obzvlášť vhodná pro

pokládku dlažeb na anhydritové

potěry.

Sopro Grundierung 
GD 749

Světle modrá, transparentně

schnoucí, vodou ředitelná, disperzní

penetrace pro silně a nestejně savé

podklady, obzvláště vhodná

na anhydritové potěry

Skladba systému

síranovápenatý
(anhydritový) potěr

penetrace

vyrovnávací stěrka

hřebenové lože

dlažba

AFS 561

AHK 560

GD 749

FLF

Sanitär-
Silicon

Saphir® 15
PerlFuge



Elektricky vodivé keramické podlahy 
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V prostorách, ve kterých se pracuje s explozivními
plyny, párami nebo výbušnými směsemi je  nutno
provést speciální opatření, která zabezpečí
elektrickou vodivost podlahové krytiny.

Např: výroba výbušnin, nabíjecí
stanice baterií, plynové stanice,
chemický průmysl, výroba laků
a jejich zpracování, laboratoře,
počítačové sály, operační sály,
atd.

Následující normy a pravidla jsou závazné 
pro projektování a provádění elektricky vodivých 
podlah:

DIN 18352 Pokládka dlaždic a desek

DIN 51953 Zkoušení elektrické vodivosti
elektrostatických nábojů pro
podlahové krytí v prostorách
s nebezpečím výbuchu

ZH 1/200 Směrnice pro vyloučení nebezpečí
vznícení v důsledku
elektrostatického výboje                 

Elektrotechnic ké zásady:

Při  chůzi po některých podlahových krytinách
a následném dotyku dveřního zvonku může
přeskočit jiskra statické elektřiny. Tyto bleskové
výboje, které každý z nás zažil, nepředstavují pro
člověka žádné nebezpečí, pokud v důsledku úleku
nejedná chybně.

Ve shora uvedených prostorách je nutno vyloučit
elektrické výboje, protože by mohly vést
k poškození elektronických součástek nebo
k explozi v prostoru.

Určující velikost nebezpečí v prostoru je elektrický
náboj. Všechny předměty a osoby mají pozitivní
nebo negativní náboj, které se za normálních
okolností nachází v rovnovážném (neutrálním)
stavu.

Statická elektřina vzniká při pohybu pevných
izolátorů nebo kapalných substancí v důsledku

Zásady

Operační sál

Laboratoře s nebezpečím exploze

DIN 18352

DIN 51953

ZH 1/200

elektrostatické
náboje

mechanického tření, např. při zvedání, posuvu,
dělení a vysypávání pevných předmětů a látek
nebo kapalin, nebo při proudění plynu a par, které
obsahují nepatrné množství jemných pevných
částic.

Posuny elektrostatických nábojů vedou k rozdílným
potenciálům a ke vzniku tzv.
"elektrostatického náboje".



Elektricky vodivé keramické podlahy    

Kap. 9/2

Nestejné potenciály se vždy snaží o vzájemné
vyrovnání, tzn. že při dotyku elektrostaticky nabité
osoby/předmětu s elektricky vodivou
osobou/předmětem dochází ke spontánnímu
vyrovnání náboje. 

Toto vyrovnání rozdílných napětí (jiskra) může
vyvolat v explozivní atmosféře zápal.

Dalším doprovodným znakem elektrostatických
nábojů jsou elektrická pole, která ovlivňují funkci
citlivých přístrojů a nebo je ruší.

Vznik statické elektřiny nelze nikdy zcela vyloučit,
ale její působení lze při volbě vhodných materiálů
významně snížit. 

Vyhnout se lze vysokému statickému náboji osob
a předmětů v tom případě, že nedojde k jejich
shromažďování a načítání, nýbrž že se rovnoměrně
prostřednictvím podlahy odvedou. Tzn. že přes
uzemnění se statická elektřina odvede a vyloučí se
vznik bleskového výboje.

Vodivost je závislá na elektrickém odporu R.
Vodivá je taková podlahová krytina, jejíž vodivý
odpor R < 109 . Často jsou také požadovány nižší
odpory (ZH 1/200) v závislosti na užití daného
prostoru.

Zásady

Prostory Požadovaný elektrický

odpor RE podlahy

Prostory s elektronickými přístroji, např. počítačová centra,, RE < 1x109

provozní prostory počítačů, kancelářské prostory se zvláštním
vybavením

Nechráněné elektronické stavebnicové skupiny nebo komponenty RE < 1x108

s požadavky na ochranu osob, např. zkušební pole ve výrobnách
elektroniky

Nechráněné elektronické stavebnicové skupiny nebo komponenty, RE < 1x108

např. laboratorní prostory pro výrobu a opravy elektronických
přístrojů

Explozivní atmosféry, např. v laboratořích  RE < 108

nebo regulačních stanicích plynu

Ve zdravotnických zařízeních
čerstvě položeno RE < 107

po 4 letech RE < 108

HF chirurgie RE > 5x104

Explozivní látky, výrobny výbušnin a munice a sklady RE < 106

Podlahové systémy musí splňovat následující požadavky:

elektrická
vodivost

požadavky
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Skladba systému

podklad: 
beton, cementový potěr, anhydritový potěr,
stará dlažba atd.

uzemnění:
elektricky vodivé lišty (každých 50 m2) podle
VDE pravidel (příprava a instalace odborným
pracovníkem)

členění rastru:
měděné pásy v rastru s maximálním odstupem
4 - 5 m
minimální průřez pásu 1 mm2

např.:
SE-CU 58 č. materiálu 20070
E-CU 58 č. materiálu 20065
3M elektricky vodivý pásek č. 1181, š. 19 mm

výběr keramické dlažby

nevodivý keramický střep glazovaný 
speciální vodivou glazurou    

keramický střep s vodivostí ve hmotě 

nevodivá dlažba s vodivou spárou          
a vodivým maltovým ložem

Sopro Electra Le i t d ispers io n ELD
458 ...

... disperze pro výrobu elektricky vodivých,
hydraulicky tvrdnoucích, flexibilních tenkovrstvých
lepících a spárovacích malt

Pro odvedení elektrostatického náboje v:

● operačních sálech, výpočetních střediscích
a kancelářích

● elektrárnách, chemických provozech

● výrobnách a skladovacích prostorách výbušnin

Pokládka Spárování

Skladba systému

Doporučené výrobky

Lepící a spárovací malty:
Lepící a spárovací malty keramických dlažeb
v závislosti na druhu dlažby (viz. bod 4).

ELD 458

No.1 400

VF 413

TF

FLF

Sopro FlexFuge
breit 
FLF

Sopro Vario Flex
VF 413 
jen podlaha

Sopro’s No.1
Flexkleber
400
stěna a podlaha

Sopro 
TitanFuge TF

vysoce

mechanicky

zatížené

plochy
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Postup práce:

● vyčištění podkladu

● penetrace se Sopro Grundierung (nasákavý
podklad) popř. Sopro Haftkraft (nenasákavý
podklad)

● pokládka měděného pásku (samolepícího)
na potěr v rastru s odstupem max. 4 - 5 m,
pokud není pásek samolepící - přilepit se
Sopro VarioFlex s přídavkem Sopro Electra
Leitdispersion

● připojení rastru na uzemnění (elektroinstalatér)

● pokládka dlažby do hydraulicky tvrdnoucího
flexibilního lepidla (Sopro VarioFlex,
Sopro´s No 1 Flexkleber, atd.) s přídavkem
Sopro Electra Leitdispersion

● spárování se Sopro TitanFuge nebo Sopro
FlexFuge breit s přídavkem Sopro Electra
Leitdispersion

Nevodivý keramic ký střep glazovaný
speciá lní vodivou glazurou 

Skladba systému

potěr

měděný pásek
samolepící
- odstup 
max. 4 - 5 m

tenkovrstvé maltové lože
Sopro Vario Flex se 
Sopro Electra Leitdispersion

vodivá spára 
Sopro TitanFuge nebo 
Sopro FlexFugebreit se
Sopro Electra Leitdispers ion

keramický
střep nevodivý

glazura dlažby
elektricky vodivá
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Postup práce:

● vyčištění podkladu

● penetrace se Sopro Grundierung (nasákavý
podklad) popř. Sopro Haftkraft (nenasákavý
podklad)

● pokládka měděného pásku (samolepícího)
na potěr v rastru s odstupem max. 4 - 5 m,
pokud není pásek samolepící - přilepit se
Sopro VarioFlex s přídavkem Sopro Electra
Leitdispersion

● připojení rastru na uzemnění (elektroinstalatér)

● pokládka dlažby do hydraulicky tvrdnoucího
flexibilního lepidla (Sopro VarioFlex, Sopro´s No.1
Flexkleber, atd.) s přídavkem Sopro Electra
Leitdispersion

Dlažba s elektricky vodivým keramickým
střepem 

● spárování se Sopro TitanFuge nebo Sopro
FlexFuge breit bez přídavku Sopro Electra
Leitdispersion, protože elektricky vodivý je
keramický střep

● alternativně: pro vysokou kyselinovzdornost
spárování se Sopro FugenEpoxi

Skladba systému

potěr

tenkovrstvé maltové lože
Sopro VarioFlex se
Sopro Electra Leitdispersion

nevodivá spára 
Sopro TitanFuge nebo 
Sopro FlexFugebreit

keramický
střep vodivý

měděný pásek
samolepící
- odstup 
max. 4 - 5 m
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Postup práce:

● vyčištění podkladu

● penetrace se Sopro Grundierung (nasákavý
podklad) popř. Sopro Haftkraft (nenasákavý
podklad)

● pokládka měděného pásku (samolepícího)
na potěr v rastru s odstupem max. 4 - 5 m,
pokud není pásek samolepící - přilepit se Sopro
VarioFlex s přídavkem Sopro Electra
Leitdispersion

● připojení rastru na uzemnění (elektroinstalatér)

● pokládka dlažby do hydraulicky tvrdnoucího
flexibilního lepidla (Sopro VarioFlex,
Sopro´s No 1 Flexkleber, atd.) s přídavkem
Sopro Electra Leitdispersion

● spárování se Sopro TitanFuge nebo Sopro
FlexFuge breit s přídavkem Sopro Electra
Leitdispersion

Nevodivý keramický střep s elektricky vodivou spárou
a maltovým ložem max. formát 240 x 115 mm  nebo 150 x 150 mm

Důležité upozornění:

Protože elektrickou vodivost zajišťuje spárovací
hmota, nesmí se překročit formát dlažby
240 x 115 mm nebo 150 x 150 mm.

Spárovací hmota ve spárách musí
být bez přerušení.

Vodivá dlažba s nevodivými dlaždicemi (vodivost
zajišťuje spára) je obtížné řešení, které vyžaduje
100% vyplnění spáry bez přerušení.

Skladba systému

potěr

tenkovrstvé maltové lože
Sopro VarioFlex se 
Sopro Electra Leitdispersion

vodivá spára 
Sopro TitanFuge nebo 
Sopro FlexFugebreit
s Sopro Electra Leitdispersion

keramic ký
střep nevodivý

měděný pásek
samolepící
- odstup 
max. 4 - 5 m
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Skladba systému

Sopro Grundierung 

měděný pásek, připojený k podlahové krytině

elektricky vodivé maltové lože se Sopro Electra
LeitDispersion 

dlaždice (detail: keramický střep vodivý/ detail:
glazura vodivá) 

keramický střep vodivý = spárovací hmota
nevodivá 
glazura nevodivá = spárovací hmota vodivá

koutová spára elastická

uzemnění s připojením pásků 

sokl

podklad, popř. potěr

Skladba systému elektric ky vodivé dlažby

Přemostění dilatačních spár
v elektricky vodivých dlažbách

odstup
4–5 m

kyselinovz-
dorné 
dlaždice
nebo 
desky

PE - těsnící provazec
(výplňový materiá l)

elastická
spára

pokládková
malta elektricky
vodivá

měděné
lanko

bandážní
páska

kontaktní
hydroizolace potěr



Obklady a dlažby 
na kovových podkladech 

Kap. 10/1

Relativně vzácně jsou pokládány keramické
a kamenné dlažby na kovový podklad.

Praxe ukazuje, že poptávka obzvláště v pozemním
stavitelství existuje, např. u nákladných fasádních
opláštění ocelových konstrukcí přírodním

Zásady

Výtah s dlažbou z přírodního kamene položenou
na ocelový podklad.

kamenem nebo pokládka dlažeb ve výtahových
kabinách, na ocelových schodištích a v neposlední
řadě i ve speciálních oblastech lodního stavitelství. 

smykové
napětí

systémy
reaktivních
pryskyřic

Loď pro osobní přepravu.

V důsledku pružného chování konstrukce vzniká
potřeba přenosu napětí lepící maltou.

Jak se podaří sladit pružný ocelový podklad
s  vysokým koeficientem tepelné roztažnosti
(vysoké smykové napětí ) s tuhou keramikou
a docílit požadovanou přídržnost? 

Vzhledem k vysokým napětím a možné ztrátě
přídržnosti nejsou hydraulicky tvrdnoucí lepící
malty vhodné.

Volbou jsou systémy z reaktivních pryskyřic,
přičemž se obzvláště doporučují polyuretanová
lepidla, která mají ve srovnání s epoxidovými
pryskyřicemi i po vytvrdnutí trvale vysokou
elasticitu.

Tato pozitivní vlastnost - vedle velmi dobré
a vysoké lepící schopnosti - vede k tomu, že
vzniká velmi elastické přikotvení s přídržností
v odtrhu cca 4 N/mm2.



Obklady a dlažby  
na kovových podkladech       

Kap. 10/2

Dvousložkové polyuretanové lepidlo na bázi
reaktivních pryskyřic pro pokládku keramických,
betonových a kamenných dlaždic a desek,
obzvláště na kovové a dřevěné podklady.

Pro zvýšené požadavky na přídržnost a smykovou
pevnost, elasticitu a vodotěsnost na kritických
podkladech.

Zásady

Doporučené výrobky

Dvousložkové lepidlo Sopro PU-Fliesenkleber je ve
výše popsaných případech často jediné technické
řešení.

Zpracování je jednoduché, je potřeba dbát na to,
aby obě složky lepidla byly homogenně smíchány,
a aby byl kovový podklad zbaven nečistot,
mastnoty a prachu.

Nepozinkované ocelové prvky, které jsou vystaveny
vlhkosti, musí být opatřeny antikorozním
základním nátěrem.

PUK 503

Sopro PU-Kleber PUK 503

Průhyb podlahy výtahové kabiny v důsledku
zatížení setrvačností hmoty při transportu osob
vzhůru.

Vzdutí podlahy výtahové kabiny při pohybu
směrem dolů.

jízda vzhůru

jízda dolů



Sanace dutin v podlahových vrstvách 

Kap. 11/1

Dutiny pod dlažbami keramickými, kamennými
a pod potěry se vyskytují velmi často. 

To vyžaduje ze strany obkladačské firmy nákladná
sanační opatření, která končí většinou úplnou
sanací s vysokými finančními i časovými náklady.

Alternativou k těmto opatřením spojených
s vysokými náklady jsou sanační a renovační
postupy, které často jdou vstříc přáním investora.

Závady jsou odstraňovány bez demontáže dlažby
popř. bez poškození dlažby.

To přináší výraznou úsporu nákladů a stávající
dlažba zůstává opticky zachována.

Odstranění závad (dutých míst)

Nabízí se otázka jak sanovat dutiny pod dlažbou
a jaký materiál je pro takovou sanaci vhodný.

Řešení tkví v použití cementové suspenze, která je
vyrobena z velmi jemně mletých cementů. 

Tato cementová suspenze je
schopna zaplnit nejjemnější trhliny
v tenkovrstvém loži, póry
v silnovrstvém loži a dutiny
pod potěry.

Výhody Sopro Soprodur®

technologie :

● úplná sanace není nutná

● žádný odpad a nečistoty

● žádné odstávky provozu

● podlaha je příští den opět použitelná

Soprodur® MicroHohlraumSchlämme

Dutina pod dlažbou

Porézně otevřený cementový potěr

Zaplněná struktura po použití
Soprodur® MicroHohlraumSchlämme 

sanace
a renovace

vznik
dutých míst

cementová
suspenze

Srovnání velikosti zrn 

"normální"
cementové
zrno 0,04 mm

jemně mleté
cementové zrno
0,0095 mm



Sanace dutin v podlahových vrstvách  

Kap. 11/2

1. Mikrozálivková technika

Zálivková technika je nejjednodušší postup jak
zaplnit dutá místa pod dlažbou. Namíchaný
materiál se nalévá otevřenými nebo vyčištěnými
spárami do předem navlhčených dutin. Materiál se
nalévá tak dlouho, až je dutina zcela vyplněna.
Přebytečná suspenze na dlažbě se následně setře
mokrou houbou. Zatuhlá suspenze musí být ze
spár odstraněna a spáry vyplněny spárovací
hmotou.

2. Mikrovstřikovací technika

S pomocí ruční stříkačky je možné suspenzi rychleji
a cíleněji  dopravit přes otevřenou spáru nebo
vyvrtaný otvor do dutiny.Stříkačka vlastní konstrukce
Sopro umožňuje vyplnit dutiny tlakem až 2 bary.

Zálivka přes otevřenou spáru.

Injektáž pomocí ruční stříkačky na malých plochách.

Soprodur® MicroHohlraumSchlämme

mikrozálivková
technika

mikrovstřikovací
technika

dlaždice

pokládková
malta/potěr

betonová
deska/podkladní
konstrukce

dlaždice

pokládková
malta/potěr

betonová deska/podkladní
konstrukce



Sanace dutin v podlahových vrstvách 

Kap. 11/3

3. Mikroinjektážní technika

Pokud výše uvedené postupy nevedou k úspěchu,
je nutné použít injektážní techniku.

Suspenze je injektována pod tlakem až 20 barů.

Aby suspenze neunikala nekontrolovaně mimo
dutá místa, provádí se injektáž přes pevně
našroubované trysky.

Počet vyvrtaných otvorů a množství osazených
trysek se určí dle druhu konstrukce a velikosti
dutiny (cca. 1 - 5 otvorů/m2).

Injektáž injektážní pistolí (20barů).

Soprodur® MicroHohlraumSchlämme

U všech dutin, kde má dojít
k bočnímu úniku injektážní
suspenze je nutno použít trysky
Sopro FliesenPacker.

Při zpevňování konvenčních
pokládkových malt nebo potěrů
s dutinami se používají dole
otevřené trysky Sopro
MörtelPacker.

Na trysky se připojí injektážní
pistole, kterou se vtlačuje
suspenze do dutiny tlakem
až 20 barů.

Před injektáží se dutiny zavlhčí
s pomocí téhož mechanismu.

Po ukončení injektáže se
injektovaná plocha zatíží (např.
pytli s maltou), trysky se odstraní
a dlažba se očistí vodou.

Správná volba vstřikovací trysky

tryska

Fliesen
Packer

Mörtel
Packer

mikroinjektážní
technika

dlaždice

pokládková
malta/potěr

betonová deska/
podkladní konstrukce

Sopro MörtelPacker

Sopro FliesenPacker

pokládková
malta/
vyrov. vrstva

dlaždice

injektáž

injektáž

dlaždice

kontaktní
vrstva/
vyrov. vrstva
těsnící
hmoždinka

malta

těsnící 
hmoždinka

potěr

betonová
deska/podkladní konstrukce

těsnící
kroužek

těsnící
kroužek



Sanace dutin v podlahových vrstvách  

Kap. 11/4

● Dutá místa se předem
lokalizují poklepem a označí
křídou.

● Potěry na separační vrstvě
podlahové vpusti a podobné
stavební konstrukce vyžadují
kontrolu, zda suspenze
neproniká do oblasti izolace,
obvodových dilatačních pásků
nebo jiných dutých prostor,
např. přes vodopropustné
nebo neodborně provedené
vrstvy. Známkou úniku je
mimo jiné vysoká spotřeba
materiálu.

● U vytápěných podlah je nutno
dbát na to, aby při injektáži
nebylo poškozeno vedení
podlahového vytápění.

● Sopro  Soprodur®

MicroHohlraumSchlämme
není vhodná pro podklady
citlivé na vlhkost, jako např.
dřevěné konstrukce.

Upozornění Sopro Soprodur®-přístojová technika:

Soprodur® MicroHohlraumSchlämme

Mísící zařízení Profi míchací nástavec

Ruční stříkačka Injektážní pistole
Propojovací sada k injektážní pistoli

FliesenPacker 6 mm/8 mm MörtelPacker 6 mm/8 mm

Sopro Soprodur®

MicroHohlraumSchlämme

podlahové
vytápění

Soprodur®

podklady
citlivé
na vlhkost



Sanace dutin v podlahových vrstvách 

Kap. 11/1

Dutiny pod dlažbami keramickými, kamennými
a pod potěry se vyskytují velmi často. 

To vyžaduje ze strany obkladačské firmy nákladná
sanační opatření, která končí většinou úplnou
sanací s vysokými finančními i časovými náklady.

Alternativou k těmto opatřením spojených
s vysokými náklady jsou sanační a renovační
postupy, které často jdou vstříc přáním investora.

Závady jsou odstraňovány bez demontáže dlažby
popř. bez poškození dlažby.

To přináší výraznou úsporu nákladů a stávající
dlažba zůstává opticky zachována.

Odstranění závad (dutých míst)

Nabízí se otázka jak sanovat dutiny pod dlažbou
a jaký materiál je pro takovou sanaci vhodný.

Řešení tkví v použití cementové suspenze, která je
vyrobena z velmi jemně mletých cementů. 

Tato cementová suspenze je
schopna zaplnit nejjemnější trhliny
v tenkovrstvém loži, póry
v silnovrstvém loži a dutiny
pod potěry.

Výhody Sopro Soprodur®

technologie :

● úplná sanace není nutná

● žádný odpad a nečistoty

● žádné odstávky provozu

● podlaha je příští den opět použitelná

Soprodur® MicroHohlraumSchlämme

Dutina pod dlažbou

Porézně otevřený cementový potěr

Zaplněná struktura po použití
Soprodur® MicroHohlraumSchlämme 

sanace
a renovace

vznik
dutých míst

cementová
suspenze

Srovnání velikosti zrn 

"normální"
cementové
zrno 0,04 mm

jemně mleté
cementové zrno
0,0095 mm



Sanace dutin v podlahových vrstvách  

Kap. 11/2

1. Mikrozálivková technika

Zálivková technika je nejjednodušší postup jak
zaplnit dutá místa pod dlažbou. Namíchaný
materiál se nalévá otevřenými nebo vyčištěnými
spárami do předem navlhčených dutin. Materiál se
nalévá tak dlouho, až je dutina zcela vyplněna.
Přebytečná suspenze na dlažbě se následně setře
mokrou houbou. Zatuhlá suspenze musí být ze
spár odstraněna a spáry vyplněny spárovací
hmotou.

2. Mikrovstřikovací technika

S pomocí ruční stříkačky je možné suspenzi rychleji
a cíleněji  dopravit přes otevřenou spáru nebo
vyvrtaný otvor do dutiny.Stříkačka vlastní konstrukce
Sopro umožňuje vyplnit dutiny tlakem až 2 bary.

Zálivka přes otevřenou spáru.

Injektáž pomocí ruční stříkačky na malých plochách.

Soprodur® MicroHohlraumSchlämme

mikrozálivková
technika

mikrovstřikovací
technika

dlaždice

pokládková
malta/potěr

betonová
deska/podkladní
konstrukce

dlaždice

pokládková
malta/potěr

betonová deska/podkladní
konstrukce



Sanace dutin v podlahových vrstvách 

Kap. 11/3

3. Mikroinjektážní technika

Pokud výše uvedené postupy nevedou k úspěchu,
je nutné použít injektážní techniku.

Suspenze je injektována pod tlakem až 20 barů.

Aby suspenze neunikala nekontrolovaně mimo
dutá místa, provádí se injektáž přes pevně
našroubované trysky.

Počet vyvrtaných otvorů a množství osazených
trysek se určí dle druhu konstrukce a velikosti
dutiny (cca. 1 - 5 otvorů/m2).

Injektáž injektážní pistolí (20barů).

Soprodur® MicroHohlraumSchlämme

U všech dutin, kde má dojít
k bočnímu úniku injektážní
suspenze je nutno použít trysky
Sopro FliesenPacker.

Při zpevňování konvenčních
pokládkových malt nebo potěrů
s dutinami se používají dole
otevřené trysky Sopro
MörtelPacker.

Na trysky se připojí injektážní
pistole, kterou se vtlačuje
suspenze do dutiny tlakem
až 20 barů.

Před injektáží se dutiny zavlhčí
s pomocí téhož mechanismu.

Po ukončení injektáže se
injektovaná plocha zatíží (např.
pytli s maltou), trysky se odstraní
a dlažba se očistí vodou.

Správná volba vstřikovací trysky

tryska

Fliesen
Packer

Mörtel
Packer

mikroinjektážní
technika

dlaždice

pokládková
malta/potěr

betonová deska/
podkladní konstrukce

Sopro MörtelPacker

Sopro FliesenPacker

pokládková
malta/
vyrov. vrstva

dlaždice

injektáž

injektáž

dlaždice

kontaktní
vrstva/
vyrov. vrstva
těsnící
hmoždinka

malta

těsnící 
hmoždinka

potěr

betonová
deska/podkladní konstrukce

těsnící
kroužek

těsnící
kroužek



Sanace dutin v podlahových vrstvách  

Kap. 11/4

● Dutá místa se předem
lokalizují poklepem a označí
křídou.

● Potěry na separační vrstvě
podlahové vpusti a podobné
stavební konstrukce vyžadují
kontrolu, zda suspenze
neproniká do oblasti izolace,
obvodových dilatačních pásků
nebo jiných dutých prostor,
např. přes vodopropustné
nebo neodborně provedené
vrstvy. Známkou úniku je
mimo jiné vysoká spotřeba
materiálu.

● U vytápěných podlah je nutno
dbát na to, aby při injektáži
nebylo poškozeno vedení
podlahového vytápění.

● Sopro  Soprodur®

MicroHohlraumSchlämme
není vhodná pro podklady
citlivé na vlhkost, jako např.
dřevěné konstrukce.

Upozornění Sopro Soprodur®-přístojová technika:

Soprodur® MicroHohlraumSchlämme

Mísící zařízení Profi míchací nástavec

Ruční stříkačka Injektážní pistole
Propojovací sada k injektážní pistoli

FliesenPacker 6 mm/8 mm MörtelPacker 6 mm/8 mm

Sopro Soprodur®

MicroHohlraumSchlämme

podlahové
vytápění

Soprodur®

podklady
citlivé
na vlhkost



Vyrovnání a nivelizace podkladu

Kap. 12/1

Sopro
Haftemulsio n 
HE 449

Sopro
Grundierung
GD 749

Sopro Haftkraft
HK 553

Tabulka přípravy podkladu

Termínované stavby
(bez času schnutí)

čerstvý do čerstvého po vyschnutí

Haftemulsion Grundierung Haftkraft

Druh podkladu neředěný ředěný

nenasákavý:

staré keramické dlažby ● ●

teraco ● ●

pevné nátěry ● ●

litý asfalt ● ●

přírodní kámen ● ●

beton nenasákavý ● ●

stará lepidla ●

nasákavý:

cementové potěry ● ●

beton nasákavý ● ●

síranovápenaté potěry ●

suché potěry ●

Příprava podkladu

HE 449

GD 749

HK 553

Pro docílení optimální přídržnosti hydraulicky
vázaných maltových systémů k podkladu je nutné
předem podklad ošetřit (napenetrovat, provést
adhezní můstek). Přitom se rozlišuje nasákavý
a nenasákavý podklad a k němu příslušná

penetrace/adhezní můstek, na kterou se pak
nanáší lepící malta. Alternativně lze v mnoha
případech použít výrobek Haftemulsion, na který
se nanese další vrstva "čerstvé do čerstvého".



Vyrovnání a nivelizace podkladu

Kap. 12/2

Velmi často neodpovídají podklady určené pro následnou pokládku
dlažby nebo jiný druh podlahové krytiny přípustným tolerancím
podle platných norem, popř. pro pokládku do tenkovrstvého lože.

To znamená, že je nutné předem provést vyrovnávací stěrku.
Pro volbu správné stěrky jsou rozhodující následující údaje:

1. zabudovaná tloušťka vrstvy

2. druh podkladu (jeho vlastnosti)

3. tvar povrchu - ve spádu nebo vodorovný

Samonivelační materiály

Samonivelační stěrky

Sopro
FließSpachtel FS15
do 40 mm

Sopro
FließSpachtel FS30
do 50 mm

Možnost zpracování Sopro FS30
na velkých plochách.

Hotová plocha.

Doporučené výrobky
Výrobní řada samonivelačních stěrek:

Tloušťky vrstev stěrekVlastnosti: 

● podlaha

● interiér

● samonivelační

● velmi dobrá zpracovatelnost
a pevnostní vlastnosti díky
Sopro Microdur® technologii

● rychletvrdnoucí, tzn. pochozí
po 2 - 3 hod

● zatížitelné kolečkovými
židlemi

● pro vytápěné podlahy

● chudé na chromáty podle
TRGS 613

Sopro
FließSpachtel FS5
do 5 mm

DIN 18202
DIN 18157

Kennwerte

FS 5

FS 15

FS 30

FS 5
0,5 - 5 mm

FS 15
2 - 40 mm

FS 30
5 - 50 mm potěr



Vyrovnání a nivelizace podkladu 

Kap. 12/3

Samonivelační materiá ly

Ti t an - systém

Sopro
TitanFliessSpachtel 
TFS 563

5 mm

25 mm

Pokud je v závislosti na druhu stavby a jejím využití
požadována vysoká otěruvzdornost povrchu, je
potřebné pracovat s podlahovou stěrkou vysoké
konečné pevnosti  a otěruvzdornosti povrchu. 

Sopro TitanFliessSpachtel je a hydraulicky rychle
tvrdnoucí samonivelační stěrka vyrobená na bázi
technologie Sopro Microdur®. Vhodná pro finální
úpravu průmyslových podlah (skladových hal),
popř. pro prostory s požadavkem na hladkou
nenasákavou, hutnou a homogenní podlahu
(např. obchodní objekty).

Snadné strojní nanášení Sopro TitanFliessSpachtel. Vodorovná, po vytvrdnutí vysoce otěruvzdorná podlaho-
vá plocha.

Tloušťka vrstev 
Sopro TitanFliessSpachtel

TFS 563

Doporučené výrobky

Otěruvzdorné stěrkové hmoty 

(Sopro TitanFliessSpachtel)



Vyrovnání a nivelizace podkladu

Kap. 12/4

Samonivelační materiá ly

Titan - systém

TitanLack

TitanFliessSpachtel

Skladba systému
Sopro TitanFliessSpachtel/Sopro
TitanLack

Hrubý-

beton Sopro TitanLack
TL 513
složka A

Sopro TitanLack 
TL 513
složka B

Sopro TitanLack podlahový povlak v prostoru pro odpa-
dy v kombinaci s obkladem.

Mnohostranné možnosti ztvárnění povrchu Sopro
TitanLack.

Sopro TitanLack pro jednoduché ztvárnění a zušlechtění
garážových a sklepních podlah.

Na přání je možné opatřit
Sopro TitanFliessSpachtel povlakem z epoxidové
pryskyřice - Sopro TitanLack. Plochu je možné dále
ztvárnit vsypem křemičitého písku, barevných
chipsů atd.

TL 513

Doporučené výrobky

Reaktivní pryskyřic e - povrchová úprava 

(Sopro TitanLack)



Vyrovnání a nivelizace podkladu

Kap. 12/5

Rychletvrdnoucí, čerpatelná,
samonivelační stěrka na alfa -
polohydrátové bázi vhodná pro
vyrovnání anhydritových potěrů
a ostatních suchých podkladů
stejně jako pro výrobu rovinných,
hladkých podkladů pod dlažbu
nebo jiné druhy podlahových
krytin.

● podlaha

● interiér

● tloušťka vrstvy: 1 - 30 mm,
od 10 mm výše může být
míchána s křemičitým pískem
zrnitosti 0 - 2 mm

● doba zpracovatelnosti:
cca 40 min

● pochozí po cca 3 hod

● pokládka dlažby: při tloušťce
vrstvy do 10 mm
po cca 24 hod

● neškodí pokožce

● vhodná pro vytápěné podlahy

Speciálně na anhydritový potěr, vyvinutá samonivelační stěrka
zamezí porušení přídržnosti vyloučením tvorby etringitu.

Síranovápenaté podklady a lité asfalty

Sopro
AnhydritFliessSpachtel
AFS 561

Rozlévání Sopro AnhydritFliessSpachtel

Síranovápenaté (anhydritové) potěry vyžadují
speciální samonivelační stěrky pro vyloučení tvorby etringitu,
který porušuje přilnavost (viz. kap. 8).

Doporučené výrobky

Skladba
Sopro AnhydritFlie ssSpachtel

AFS 561

tvorba
etringitu

lité asfalty

tl. vrstvy
1–30 mm

AnhydritFließSpachtel
síranovápenatý
(anhydritový) potěr

Lité asfalty:
V důsledku termoplastického chování (při procesu chladnutí) se
mohou lité asfalty vyrovnávat cementovými samonivelačními
stěrkami jen velmi omezeně a v tenkých vrstvách (max. 10 mm).
V důsledku velmi malého vnitřního pnutí
Sopro AnhydritFliessSpachtel je tato stěrka použitelná pro vyrovnání
litého asfaltu až do tloušťky 30 mm. Litý asfalt se opatří adhezním
můstkem Sopro Haftkraft.



Vyrovnání a nivelizace podkladu

Kap. 12/6

Rychletvrdnoucí, cementová,
vlákny armovaná, flexibilní
samonivelační stěrka pro
vyrovnání dřevěných a
minerálních podkladů, obzvláště
při renovacích a sanacích.

● podlaha

● interiér

● tloušťka vrstvy: 3 - 30 mm,
nad 10 mm musí být
přimíchán písek zrnitosti
0 - 4 mm

● vysoce flexibilní

● doba zpracovatelnosti
cca 30 min:

● pochozí: po cca 2 hod

● pokládka dlažby: při tl. vrstvy
do 10 mm po cca 24 hod

● chudá na chromáty podle
TRGS 613

Pokud je potřeba vyrovnat nerovný dřevěný
trámový strop s fošnovou podlahou použije se
Sopro FaserFliessSpachtel.

Nivelizace dřevěných podkladů

Sopro
FaserFließ-
Spachtel
FAS 551 
3–30 mm

Nerovný, zdeformovaný dřevěný trámový strop
s fošnovou podlahou

Samonivelační, rychletvrdnoucí,
cementová suchá směs pro výrobu
potěru se sníženou plošnou hmotností.
Dlažbu možno pokládat přímo na potěr.
Materiál je vhodný jako kontaktní potěr,
plovoucí potěr nebo potěr na separační
vrstvě. Zvýšená tepelná izolace
a kročejový útlum. Ideální pro
rekonstrukce a sanace dřevěných
trámových stropů. Jednoduché
zpracování, rychlý postup prací. 
Objemová hmotnost čerstvé
směsi: cca 0,9 kg/dm3.

Doporučené výrobky

Rozprostření a odvzdušnění samonivelační stěrky Sopro FaserFliessSpachtel
s pomocí jehličkového válečku na dřevěném trámovém stropu.

FAS 551

LE 768

dřevěný
podklad

15–20 cm3 cm

Tenkovrstvé,
vlákny
armované
vyrovnání
na dřevěné
fošnové
podlaze

tl. vrstvy
3 - 30 mm

Dřevěný trámový strop
s deformovanou fošnovou
podlahou

dlažba
tenkovrstvá lepící malta
(např. Sopro´s No.1)

fošnová
podlahaSopro LeichtEstrich

Sopro Haftkraft

Sopro
LeichtEstrich
LE 768
30 - 200 mm, pro
větší tloušťky se
statickým
omezením

Silnovrstvý, lehčený potěr pro staticky
limitované konstrukce (dřevěný trámový
strop), 
(viz. kap. 5.5)



Vyrovnání a nivelizace podkladu 

Kap. 12/7

Vedle rovinných vodorovných ploch (např. obytné
prostory atd.) se specielně při požadavku na odvod
vody (balkony, výrobní prostory atd.) provádí stěrky
ve spádu.

Z toho vyplývá požadavek na modelovací, tvarově
stálou stěrku, vhodnou pro vytvoření spádu
na podlahách nebo vyrovnání nerovností stěn.

Spádová stěrka na balkónové konzole.
Příprava podkladu se Sopro Haftemulsion.

Příprava podkladu se Sopro Haftemulsion pro další
zpracování "čerstvé do čerstvého".

Zhotovení spádové stěrky se Sopro AusgleichsMörtel.

Cementová, rychletvrdnoucí, šedá, tvarově stálá
stěrková malta pro vysprávku a vyhlazení
podlahových a stěnových ploch z betonu, omítky,
zdiva, potěru. Obzvláště vhodná jako spádová
stěrka ve vlhkých a mokrých provozech nebo na
balkonech a terasách. Mimo to je možné Sopro
AusgleichsMörtel použít jako vyrovnávací omítku
na stěny.

● podlaha, stěna

● interiér i exteriér

● s obsahem trasu

● tloušťka vrstvy: 2 - 30 mm

● zpracovatelnost: cca 45 min

● pochozí: po cca 6 hod

● pokládka dlažby: po cca 12 hod

● nízký obsah chromátů podle TRGS 613

Stěrka ve spádu

Sopro Ausgleichs-
Mörtel Trass
AMT 468

Řez spádovou stěrkou

Doporučené výrobky

AMT 468

tvarově
stálá
stěrková
malta

Sopro AusgleichsMörtel

beton nebo cementový potěr

2 m
m

30 m
m



Vyrovnání a nivelizace podkladu

Kap. 12/8

Rychlá omítka

Sopro SchnellPutz
SP 466
pokládka: po cca 2 hod 

Sopro SchnellSpachtel
SP 770
pokládka: po cca 2 hod 

SP 466

SP 770

Při sanacích je požadováno pod keramický obklad
do tenkovrstvého lože vyrovnání podkladu
a eventuelní zaplnění výlomů a prohlubní ve stěně.

Pro dosažení co nejrychleji vyzrálého vyrovnaného
podkladu se doporučuje použití Sopro SchnellPutz.

Vyrovnání zdiva se Sopro
SchnellPutz pro následný
keramický obklad do
tenkovrstvého lože.

min. 2–3 mm

max. 30 mm

Vyrovnání zdiva se Sopro SchnellPutz, popř Sopro
SchnellSpachtel pro následný obklad obkladačkami
a deskami do tenkovrstvého lože.

zdivo

Sopro Grundierung/
Haftemulsion

Sopro
SchnellPutz
popř. Sopro

SchnellSpachtel

kontaktní stěrková
hydroizolace

tenkovrstvé 
maltové lože

obklad

Disperzí zušlechtěná šedá
cementová
rychletvrdnoucí stěrková
malta. Použitelná
obzvláště jako rychlá
omítka maltové třídy
P II/P III pro vyrovnání
a vysprávku stěnových
ploch z betonu, omítky
a zdiva. Dále je použitelná
jako spádová stěrka
vytápěných podlah. Ideální
pro rychlý pracovní postup
při rekonstrukcích.
Jednoduché zpracování
díky lehkým plnivům.

Tloušťka vrstvy:
2 - 30 mm

Rychletvrdnoucí, šedá,
cementová,
vysokopevnostní, tvarově
stálá stěrková hmota.
Univerzálně použitelná pro
vyplnění a vysprávku
hlubokých nerovností,
výlomů a trhlin v betonu
a potěrech. Pro všechny
vysprávky při
rekonstrukcích a sanacích.
Pro větší tloušťky vrstev
nad 10 mm až 1 : 3
mísitelná s pískem,
např. zrnitosti 0 - 2 mm.

Tloušťka vrstvy:
2 - 30 mm

Doporučené výrobky



Vyrovnání a nivelizace podkladu 

Kap. 12/9

EpoxiEstrich-Mörtel

Mechanicky vysoce zatížené plochy (nákladní auta, vysokozdvižné
vozíky) vyžadují občas dílčí vysprávky. Tzn. použití vysoce kvalitní
vysprávkové malty vyhovující požadavkům nejvyšší kvality..

EE 771

Osazení tvarovky zhlaví bazénu
do Sopro EpoxiEstrich-Mörtel.

Vysoce zatížené plochy, např. rampy.

Vysokopevnostní epoxidový potěr
pro přenesení velkých bodových
zatížení.

Sopro EpoxiEstrich se vyznačuje: 

● extrémně vysokou konečnou
pevností

● vysokou přídržností
k podkladu

● chemickou odolností

● snadnou zpracovatelností

Sopro EpoxiEstric h
EE 771

Podlahová vpusť osazená
do Sopro EpoxiEstric h

kontaktní
hydroizolace

flexibilní tenkovrstvé
maltové lože

Sopro EpoxiEstrich-
Mörtel

spárovací hmota,
např. Sopro
TitanFuge

elastická spárovací
hmota, např. Sopro
SanitärSilicon

beton

podlahová vpusť

izolace

potěr

dlažba

Doporučené výrobky

vysoce
zatížené
plochy

podlahová
vpusť



Stavební chemie pro termínované stavby 

Kap. 13/1

Tlak na co nejkratší technologické přestávky dává
zpracovateli jen velmi malý prostor na provedení
prací.

Časový sled jednotlivých stavebních prací zvláště
na termínovaných stavbách rozhodující význam
pro volbu systému, který umožňuje rychlé
a kvalitní provedení prací a nezpomaluje postup
stavby.

Tzn. že například přes noc provedená sanace
umožňuje ráno plné užívání stavby, nebo že celá
skladba systému je provedena v průběhu
2 až 4 dnů, popř. že dílčí  plochy jsou po několika
hodinách uvolněny pro další pracovní takt.

Díky intenzivnímu výzkumu v oblasti cementových
a betonových technologií disponuje Sopro
Bauchemie GmbH rozsáhlým know-how. Takto
získané znalosti se promítly do výrobního
sortimentu, jehož produkty se vyznačují vysokou
pevností, rychlým zráním a brzkou zatížitelností.

Rychlé materiály , když čas tlačí

Zásady

technologické
přestávky



Stavební chemie pro termínované stavby

Kap. 13/2

Systémy rychlovazných potěrů

Sopro Rapidur ® B1
SchnellEstrichBinder

kontaktní
potěr               

plovoucí
potěr             

potěr
na separační
vrstvě             

vytápěný
potěr

Sopro Rapidur ® B5
SchnellEstrichBinder

Rapidur® B1

Rapidur® B5

Sopro Rapidur ® M1
SchnellEstrichBinder

Sopro Rapidur ® M5
SchnellEstrichBinder

Rapidur® M1

Rapidur® M5

Dlouhé doby zrání běžných potěrů často
neumožňují dodržení přesně kalkulovaných lhůt
výstavby.

Běžné cementové potěry vyžadují v závislosti na
tloušťce vrstvy cca. 4 - 8 týdnů zrání a vysychání
na požadovanou hranici 2 CM%.

Při použití speciálně nastavených směsí pojiv pro
výrobu cementových potěrů lze dobu zrání
významně urychlit.

Pojiva Sopro Rapidur® B 1 a Sopro Rapidur® B 5
slouží pro výrobu rychle zrajícího cementového
potěru, který umožňuje použití ve stejných
oblastech jako tradiční potěry.

Pokládka dlažby na potěr vyrobený ze Sopro
Rapidur® B 1 je možná po 12 - 24 hod.
a ze Sopro Rapidur® B 5 po 5 - 6 dnech.

Lehké zpracování pojiva Sopro Rapidur® B 5 díky
jednoduchému dávkování při míchání směsi na stavbě.

Velkoplošné konstrukce

Pro použití na malých
plochách (sanace)
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Stavební chemie pro termínované stavby 

Kap. 13/3

Časové vyhodnocení normálně a rychle tvrdnoucích potěrů:

C3A x 3 CaSO4 x 32 H2O

Směsi pro rychlovazné potěry sestávají ze směsí
cementů a rozličných aditiv. Rozlišujeme hlavně
dva systémy: 

1.  rychle tvrdnoucí pojiva                           
(např. Sopro Rapidur® B 1 = zralost pro 
pokládku dlažby po 1 dni)

2. rychle tvrdnoucí pojiva                          
(např. Sopro Rapidur® B 5 = zralost pro 
pokládku dlažby po 5 dnech)

Při výrobě potěrové směsi z normálního cementu
se přidává určité množství záměsové vody. Tím se
započne proces tuhnutí a tvrdnutí.  Směs se vyrábí
ve vláčné, zavlhlé konzistenci. Přidání plastifikátoru
jako aditiva umožňuje redukci záměsové vody. 

Množství záměsové vody v čerstvé směsi je i po
přidání plastifikátoru větší než v konečném efektu
spotřebuje hydratační proces cementu (nadbytečná
záměsová voda).

Následky:  dlouhá doba zrání u normálních, 
běžných cementových potěrů.

Nejrychleji tvrdnoucí pojiva jsou
chemicky nastavena tak, že nadbytečná záměsová
voda je pevně chemicky vázána do krystalické
struktury (etringit), a tím je dosažena během
několika málo hodin vyzrálost potěru.

Rychletvrdnoucí pojiva obsahují vedle
dalších aditiv kombinaci jemně mletých cementů,
jejichž povrch zrn je ve srovnání s normálním
cementem mnohonásobně větší. To má
za následek, že pojiva mohou rychleji reagovat
a přitom spotřebovávají zvýšené množství vody pro
hydrataci cementu. Největší část zbytkové vody se
odpaří během 5 - 6 dnů po položení potěru. 

Systémy rychlovazných potěrů

nejrychlejší
systém

rychlý systém

časové
porovnání

cementový potěr

síranovápenatý
(anhydritový)
potěr     

cementový potěr
se Sopro
Rapidur® B 1
nebo M 1

cementový potěr
se Sopro
Rapidur® B 5
nebo M 5

pokládka za 28 dnů  (+ 2-4 týdny)

topný cyklus po 21. dnu

podkládka za 28 dnů   (+ 2-6 týdny)

topný cyklus po 7. dnu

topný cyklus po 3 dnu

topný cyklus po 3 dnu

pokládka za 1 den    (úspora 27 dnů)

pokládka za 5 dnů    (úspora 23 dnů)

1 den 7 dnů 14 dnů 21 dnů 28 dnů



Stavební chemie pro termínované stavby

Kap. 13/4

Hydroizolace / pokládka / spárování v rychlém časovém sledu
při požadavku rychlého obnovení provozu a pochůznosti plochy.

U termínovaných staveb v oblasti
sanací je nejvyšším požadavkem
investora co nejvíce zkrátit
výpadek provozu v objektu
(obchod, velkokuchyně,
restaurace atd.).

Cílem je samozřejmě
minimalizace doby odstávky
a ztrát obratu.

Velmi často se provádí sanace
v době víkendu nebo přes noc.
Požadavkem přitom je, aby
položené obklady a dlažby byly
ihned po provedení
provozuschopné. 

Jednosložková, flexibilní,
rychletvrdnoucí, cementová,
hydroizolační stěrka pro
zhotovení vodonepropustné,
trhliny překlenující hydroizolace.

● interiér i exteriér
● paropropustná
● doba zrání:

cca 2 hod./1 vrstva
● zpracovatelnost: cca 50 min
● nanášení válečkem,

hladítkem, štětcem, stříkáním
● nízký obsah chromátů podle

TRGS 613

Jednosložková, flexibilní,
rychletvrdnoucí, cementová,
vysokopevnostní, tekutá lepící
malta.

● interiér i exteriér - podlaha
● zpracovatelnost: cca 30 min
● pochozí/spárovatelná:

po cca 2 hod
● plně zatížitelná: po cca 5 hod
● nízký obsah chromátů podle

TRGS 613

Rychletvrdnoucí, cementová,
vysokopevnostní spárovací hmota
s obsahem trasu pro velmi zatížené
plochy. Vysoká mechanická odolnost
a otěruvzdornost díky technologii
Sopro Mikrodur®

● stěna i podlaha
● interiér i exteriér 
● mrazuvzdornost a odolnost proti

posypovým solím
● vysoce odolná proti

vysokotlakému parnímu čištění
● šířka spáry 2 - 30 mm
● pochozí: po cca 1 hod

● plně zatížitelná: po cca 6 hod
● chudá na chromáty podle

TRGS 613

Hydroizolace

Pokládka

Spárování

Sopro TitanFuge TF

Sopro TitanFlexKleber 
TFK 420

Sopro Di c htsch lämme 
F lex  1 -K schnel l  
DSF 623

Kompletní systém 

DSF 623

TFK 420

TF 



Stavební chemie pro termínované stavby 

Kap. 13/5

Doporučené výrobky

Systém I
Nejrychlejší systém 

Výroba potěru

Hydroizolace 

Pokládka/lepení

Spárování

zralost pro
pokládku

dlažby
po 12 - 24

hod

každá vrstva
cca 2 hod

pochozí 
po cca 2 hod

plně zatížitelná 
po cca 12 hod  

plně zatížitelná 
po cca 6 hod

= 1 - 2 dny

Sopro 
Rapidur ® B1 

Sopro 
Rapidur ® M1

Sopro 
TitanFlexKleber
TFK 420

Sopro 
TitanFuge 
TF
(vysoce zatížené
povrchy)

Sopro FlexFuge 
breit FLF
(normálně zatížené
povrchy)

Sopro 
Dic htschlämme
Flex 1-K schnell 
DSF 623

Rapidur® B1

DSF 623

TFK 420

TF

FLF

Rapidur® M1
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Stavební chemie pro termínované stavby

Kap. 13/6

Sopro
FlexFuge
breit FLF
(normálně
zatížené
povrchy)

Sopro 
Saphir® 15
PerlFuge

Rapidur® B5

DSF 623

TFK 420

VF 419

No.1 404

TF

FLF

Saphir® 15
PerlFuge

Rapidur® M5

Sopro 
Vario Flex 

schnell 
VF 419

Sopro’s 
No.1 
schnell
Flexkleber
404

Doporučené výrobky

Systém II
Rychlý stavební systém 

Výroba potěru

Hydroizolace 

Pokládka/
lepení

Spárování

zralost pro
pokládku

dlažby
po 5 dnech

každá vrstva
cca 2 hod

pochozí
po cca

2 - 4 hod

plně zatížitelná
po cca 12 hod 

plně zatížitelná
po cca 6 hod

= 6 - 7 dnů

Sopro 
Rapidur® B5

Sopro 
Rapidur® M5

Sopro 
TitanFlexKleber
TFK 420

Sopro 
TitanFuge 
TF
(vysoce zatížené
povrchy)

Sopro 
Dichtschlämme
Flex 1-K schnell 
DSF 623



Spárování drenážovaných a vysoce
zatížených venkovních kamenných dlažeb 

Kap. 14/1

Zásady

Zpevňování povrchů silnic, cest a ploch dlažebními
kostkami nebo deskami patří k nejstarším
stavebním technikám. Používá se hojně
i v současnosti v silničním a cestním stavitelství. 

skladba

tuhá
a elastická
skladba

pravidla

Při projektování a provádění komunikací
a zpevněných ploch je potřeba respektovat:

● ZTVE - StB
Přídavné technické předpisy a směrnice pro
zemní práce v silničním stavitelství

● ZTVV - StB
Přídavné technické předpisy a směrnice pro
provádění zpevnění podkladu  v silničním
stavitelství

● ZTVP - StB 2000
Přídavné technické smluvní podmínky
a směrnice pro provádění dlažeb z kostek
a desek 

● DIN 18318
Dopravní stavby, dlažby z kostek a desek;
předloha pro složení vázaného spárovacího
materiálu

● DIN EN 1338, DIN EN 1339
Dlažby z betonu

● DIN EN 1342
Dlažby z přírodního kamene

● DIN EN 1341, DIN EN 1344,
DIN EN 1345
Dlažby z klinkrů; požadavky, zkoušení, dohled

● Směrnice
pro plošné zpevnění z kostek a desek
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dlažební kostky
včetně zaspárování

maltové lože

3. nosná vrstva

srovnaná
plocha

podklad

2. nosná vrstva

1. nosná vrstva
(např. mrazuvz.
vrstva)

vylepšený
podklad

násyp

rostlý terén podklad

nášlapná
vrstva

vrchní
stavba    ZTVT RStO

DIN 18318

ZTVE

ZTVE

dlažební kostka   spára lože

nosné vrstvy

spodní stavba

rostlý terén

V závislosti na druhu komunikace nebo zpevněné
plochy a na jejich využití (dopravní zatížení, způsob
čištění atd.) rozlišujeme v zásadě dva druhy
skladby. 

Tuhý (vázaný) a elastický (volný) systém.
U tuhého (vázaného) systému se používají pro
nosnou vrstvu, lože a spárování vazné materiály,
u elastického (volného) systému se používají
materiály bez obsahu pojiva. 

Pro komunikace a zpevněné plochy s malým
dopravním zatížením (pěší zóny, chodníky atd.) se
používají též polotuhé systémy. Zde se kombinuje
volná spodní stavba s tuhou vrchní stavbou.
Problematické přitom je spolupůsobení netuhé
spodní stavby a tuhého spárování. Pro spárování se
pro tento případ použije nejlépe epoxidový
materiál, který je oproti cementovému flexibilnější,
a tím schopný přenášet lépe pohyby v systému. 
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tuhé spárování se Sopro
PflasterFugMörtel

U tuhé skladby se ukládají dlažební kostky
a desky do hydraulicky tvrdnoucího maltového lože
(hubeného betonu) popř. do drenážní malty.
Kostky se osazují zpravidla se spárami stejné šíře.
Některé betonové dlažby obsahují distanční terče,
které usnadňují rovnoměrnou tvorbu spár bez
přídavných technických opatření. 

Spárování se provádí hydraulicky tvrdnoucí
spárovací hmotou. Kombinací tuhého podkladu
a tuhého spárování vzniká monolitický systém
odolný největším zatížením.

Pod pojmem elastické systémy rozumíme
pokládku dlažebních kostek nebo desek
do volného štěrkového lože a následné pěchování.
Spáry se v minulosti zaplňovaly pískem nebo
jemnou drtí. Další způsob spárování představuje
použití  elastických spárovacích hmot, např.
EpoxiPflasterFuge (viz. kap. 14/6).

Tento způsob skladby představuje tzv.
"polštářovou" vlastnost při větších zatíženích.
Existuje zde nebezpečí tvorby "vyjetých kolejí"
a vylamování dlažebních kostek z povrchu.

Žulové dlažební kostky osazené do hydraulicky tvrdnoucí
maltové směsi (hubeného betonu)

Žulová dlažba na elastickém podkladu:
písko - štěrkopískové lože 

Zásady

Tuhý systém Elastický systém

tuhý systém

elastický
systém

písek
dopravní zatížení    

štěrkové
lože

podklad

hubený beton
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Poruchy a příčiny

Historicky osvědčené elastické dlažby se dnes
uplatňují pouze omezeně, jak se v mnoha městech
a obcích ukazuje. Vzhledem k dnešním vysokým
dopravním zatížením (nákladní automobily
a autobusy) jsou elastické systémy tím nejhorším,
co lze navrhnout. Nasazení mobilních čistících
mechanismů, které vysávají materiál z volně
zasypaných spár (písek, drť, atd.) a tím uvolňují
spáry, zapřičiňuje pronikání vody do skladby
konstrukce a její následné poškození.Tyto poruchy
se projevují jako vyjeté koleje, sedání, uvolněné
a posunuté dlažební kostky.

Pro eliminaci těchto poruch je nutno provádět tuhé
spárování dlažebních kostek na vázané podkladní
vrstvě. Spárování je nutno provést hydraulicky
tvrdnoucí vysokopevnostní spárovací maltou.

Odstranění poruch:
tuhý systém s tuhou spárou 

Cementové spárování

Sopro PflasterFugMörtel
(cementem vázaná malta)

Zatížení se roznáší
na větší plochu díky
pevnému spojení
kamenů (přenos
zatížení)

Tuhá spára v dlažbě bez trhlin

zatížení

Zatížení



Spárování drenážovaných a vysoce 
zatížených venkovních kamenných dlažeb

Kap. 14/4

Doporučené výrobky

Vysokopevnostní, hydraulicky tvrdnoucí spárovací
hmota vyrobená ze směsi jemných cementů.

● Použitelná pro všechny druhy dlažeb (kámen,
beton, klinkry).

● Vysoká pevnost  (> 45 N/mm2)

● Odolná proti posypovým solím.

● Snadné spárování i úzkých spár. Přídavné
zpevnění elastického podkladu.

● Samozhutnitelná i při hlubokých a širokých
spárách. Není nutné další hutnění vibrací.

● Žádný následný pokles.

● Lehce čistitelná.

● Velmi dobrá přilnavost k boku kostky (jemné
cementy s mikrostrukturou).

Sopro
PflasterFugMörtel
PFM

Oblasti použití Sopro
PflasterFugMörtel:

● Pro všechny tuhé systémy

● Omezeně pro:

elastický podklad:

– málo zatížené plochy, např. pěší zóny            
a chodníky

oblast sanací:
– elastický podklad s malým dopravním 
zatížením po počátečním sednutí
(stáří cca 1,5 roku)

– hloubka spáry min. 2/3 tloušťky kamene

šířka a hloubky
spáry

šířka spáry cca 3 - 30 mm

hloubka 
spáry 
= tloušťka
kostky 
nebo
desky

Uspořádání dilatačních spár u liniových staveb se
provádí podle Technického listu pro zpevněné
plochy z dlažebních kostek a desek v závislosti
na materiálu dlažby v odstupech 5 - 8 m.

Uspořádání dilatačních spár:

PFM

technický
list 

Upozornění:

pole
dlažebních
kostek

elastická
spára

ca. 5–8 m

ca. 5–8 m

ca. 5–8 m

tuhá spára

Speciálně
u liniových staveb
(např. nádražní
nástupiště,
chodníky) je
nutno provést
dilatační spáry.
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Zpracování PflasterFugMörtel 

Pracovní postup

1. Navlhčení dlažby

2. 25 kg Sopro PflasterFugMörtel smíchat
s cca 4,5 - 4,8 lit vody ruční míchačkou
na jemně tekoucí konzistenci bez hrudek
a shluků.

3. Spárovací hmotu vylít na plochu a gumovou
stěrkou zatlačit do spár.

Maloplošné čistění pěnovým
hladítkem.

Hotová zaspárovaná dlažba.

Příprava spárovací hmoty ruční
míchačkou a následné nanesení
gumovou stěrkou.

Velkoplošné čistění čistícím strojem.

4.  Nechat 10 - 20 min zrát (v závislosti
na teplotě).

5. Pěnovým hladítkem kruhovými pohyby setřít
zbytky spárovací hmoty z plochy.

6. Druhý krok čistění: čistým pěnovým hladítkem
setřít zbytky cementového mléka.

7. Popř. opakovat. Při strojním čistění odpadají
body 5, 6.

8. Před slunečním svitem nebo deštěm chránit
fóliovým zákrytem.

Snadné vyplnění spár kvalitní
spárovací hmotou.

Dlažební kostky z přírodního
kamene s rozdílnou šířkou spáry
bezproblémově spárovatelné se
Sopro PflasterFugMörtel.
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Spárování s reaktivními pryskyřicemi

Pro provedení vodopropustných dlažebních spár
s vaznou spárovací hmotou se doporučuje použití
Sopro EpoxiPflasterFuge.

Tato spárovací hmota smíchaná s křemičitým pískem
je po vytvrdnutí vysoce vodopropustná. 

Jako lože nebo nosná vrstva se používá drenážní
materiál, který odvádí srážkovou vodu do podkladu.
Kombinace tuhé spáry a flexibilního podkladu ze
štěrku nebo drtě je systém který je pouze omezeně
zatížitelný. 

Kombinací Sopro EpoxiPflasterFuge se Sopro
DrainageMörtel se vytvoří kompletně vodopropustný
tuhý systém odolný vysokým zatížením. 

Sopro EpoxiPflasterFuge EPF
dvousložková spárovací hmota pro větší
dopravní zatížení (vozidla))

Sopro 1-K PflasterFuge PF
dvousložková spárovací hmota pro menší
dopravní zatížení (pěší provoz)

Sopro DrainageMörtel DM 610

Řez vodopropustnou dlažbou 

elastické
vodopropustné
dlažby

DM 610

EPF 

PF

Sopro DrainageMörtel jako lože s dlažbou
zaspárovanou Sopro EpoxiPflasterFuge.

Sopro DrainageMörtel-Estrich 

Sopro Haftschlämme Flex 

Sopro EpoxiPflasterFuge

beton, popř. štěrkové lože

dlažební kostky

Doporučené výrobky
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Zásady

Nanášení silnovrstvé hydroizolační stěrky.

směrnice

DIN 18195

bitumenové
silnovrstvé
hydroizolační
stěrky

hydroizolační
systém

stupně
zatížení

Spolehlivá ochrana stavebních objektů před
pronikající vodou a vlhkostí slouží nejenom
k uchování kvalitního obytného prostředí, ale je
navíc předepsána stavebním zákonem. 

Materiály používané pro suterénní konstrukce
(základy a svislé obvodové stěny), jako např.
betonové dutinové tvárnice, vápenopískové
a betonové cihly atd. splňují sice statické
požadavky, ale jsou až na nepočetné výjimky
vodopropustné.

Proto se musí suterénní konstrukce chránit před
vlhkostí zpravidla nanesením vodotěsné vrstvy.

Zhruba před dvěma desetiletími se začaly používat
vedle dříve osvědčených asfaltových izolačních
pásů také bitumenové silnovrstvé
hydroizolační systémy.  

Provádění hydroizolačních prací je předepsáno
ve Směrnici pro projektování a provádění
s plasty modifikovanými bitumenovými
silnovrstvými stěrkami a dále v normě
DIN 18195.

Norma DIN 18195 byla vydána poprvé v roce
1983. Nejnovější aktualizace ze srpna 2000 poprvé
zahrnuje silnovrstvé bitumenové stěrky do skupiny
osvědčených systémů.

Určující pro zatížení hydroizolace je
vodopropustnost  zeminy. Měřena je rychlost
pronikání vody zeminou. Je-li koeficient
propustnosti k >10-4 m/s, znamená to, že
prosakující voda proniká zeminou rychlostí min.
0,1 mm/s. Pokud tato hodnota není dosažena,
jedná se o málo propustnou zeminu. V takovém
případě může prosakující voda vytvářet tlak
na hydroizolaci. 

Sopro KellerDicht-Abdichtungssystem se
používá na níže popsané případy a splňuje v této
oblasti veškeré technické požadavky.

1. stupeň zatížení: zemní vlhkost a prosakující
voda (DIN 18195, díl 4)

2. stupeň zatížení: netlaková voda na stropních
konstrukcích a v mokrých provozech
(DIN 18195, díl 5)

3. stupeň zatížení: zadržená prosakující voda
(DIN 18195, díl 6)

4. stupeň zatížení: tlaková voda z vnějšku
(DIN 18195, díl 6)

DIN 18195 rozlišuje čtyři stupně zatížení vodou,
před kterými je nutno suterénní konstrukce
na styku se zeminou chránit.

Prováděcí protokol

(kap.15/11) popř. další

technic ké požadavky

na tel. 775 590 292
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Druh stavby

obvodové
konstrukce na styku
se zeminou
podlahové desky
nad úrovní spodní
vody

kapilární voda

prosakující voda

zemní vlhkost
a prosakující voda

silně propustná zemina, k > 10-4 m/s
(k > 0,1 mm/s)

balkony a stavební díly v obytných
budovách, mokré provozy v obytných
budovách

obytné terasy na střechách intenzivně
ozeleněné střechy mokré provozy
(s výjimkou obytných budov) plavecké
bazény

neobývané střechy zatížené povětrností bez
pevné ochranné vrstvy, včetně extenzivního
ozelenění

netlaková voda,
průměrné zatížení

netlaková voda,
vysoké zatížení

netlaková voda

málo propustná
zemina k 10 -4 m/s
(k 0,1 mm/s)

s drenáží

bez drenáže zemní vlhkost
a prosakující voda

DIN 18195-4

oddíl 9 z
DIN 18195-6

1.2 z 
DIN 18195-5

1.3 z 
DIN 18195-5

DIN 18531

srážková voda

prosakující voda

voda v nádržích

užitková voda

spodní voda

záplavová voda

jakýkoliv druh zeminy, objektu nebo
stavební konstrukce

tlaková voda
z vnějšku

oddíl 8 z
DIN 18195-6

tlaková voda
z  vnitřku DIN 18195-7v exteriéru i v objektechužitková voda

vodorovné
a nakloněné
venkovní plochy,
stěny a podlahy
v mokrých
provozech

stěny na styku se
zeminou, podlahové
a stropní desky pod
úrovní spodní vody

vodní nádrže
a bazény

Druh vlhkosti Poloha zabudování

Stupně zatížení podle DIN 18195, srpen
2000                          

Druh působení
vody 

Druh
požadované
hydroizolace

Stupně zatížení

stupeň zatížení

zemní vlhkost
a prosakující voda
(DIN 18195-4)

netlaková voda,
průměrné
zatížení
(DIN 18195-5)

zadržovaná
prosakující voda
(DIN 18195-6)

2 vrstvy

2 vrstvy
a přídavná
výztužná
vložka

2 vrstvy
a přídavná
výztužná
vložka

3 mm

3 mm

4 mm

5 mm

5 mm

7 mm 

Sopro KellerDicht 1-K
alternativně: 
Sopro KellerDicht 2-K

Sopro KellerDicht 1-K plus
Sopro KellerDichtBeschleuniger
plus Sopro Armierungsgewebe
alternativně: 
Sopro KellerDicht 2-K
plus Sopro Armierungsgewebe

Sopro KellerDicht 1-K plus
Sopro KellerDichtBeschleuniger
plus Sopro Armierungsgewebe
alternativně: 
Sopro KellerDicht 2-K
plus Sopro Armierungsgewebe

oblast
použití

provádění
hydroizolace

minimální
tloušťka
vrstvy

po
zaschnutí

výrobek

odpovídá
min.

tloušťce
mokré
vrstvy

suterénní stěny
a podlahy

suterénní
stěny
a podlahy

suterénní stěny
a podlahy
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Zemní vlhkost
a prosakující voda

Zemní vlhkost představuje
nejmenší požadavky
na hydroizolaci stavebního
objektu. Při projektování může
být s tímto případem počítáno
jen tehdy, pokud jsou nejenom
zemina, ale i zásypový materiál
velmi propustné (k >10-4m/s),
jako např. písek nebo štěrk. 

Zadržovaná
prosakující voda

Tento stupeň zatížení se vyskytuje
u obvodových suterénních
konstrukcí nebo podlahových
desek suterénu s hloubkou
založení do 3 m pod úrovní
upraveného terénu a v případě,
že je zemina nepropustná a není
provedena drenáž..

Tlaková voda

Nezávisle na hloubce zatížení,
úrovni spodní vody a druhu
zeminy se musí izolovat všechny
konstrukce proti tlakové vodě,
pokud leží pod úrovní hladiny
spodní vody.

Pokud je zemina méně
propustná (k   10-4 m/s), musí
být provedena trvale funkční
drenáž podle DIN 4095.

Stupeň zatížení: zemní vlhkost
DIN 18195-4

Stupeň zatížení: prosakující voda
DIN 18195-4

Stupeň zatížení: tlaková voda (pod
úrovní hladiny spodní vody)
DIN 18195-6

Stupeň zatížení: zadržovaná
prosakující voda DIN 18195-6

Stupně zatížení

Netlaková voda
na střechách
a v mokrých
prostorech

Zde rozlišujeme:

● průměrně zatížené 

● vysoce zatížené
hydroizolace

Na horizontálních a spádových
plochách se jedná o průměrné
zatížení, pokud voda nevytváří
hydrostatický tlak. Sem patří
v exteriéru balkony a volné terasy
(ne nad obytným prostorem),
v interiéru se jedná o koupelny.

Vysoké zatížení se vyskytuje
v exteriéru např. na střešních
terasách, intenzivně zazeleněných
plochách, plochách parkovišť
atd., a v interiérech na ochozech
plaveckých bazénů, ve veřejných
sprchách a velkokuchyních.

Pro hydroizolaci
s následným obkladem
platí Směrnice ZDB
"Pokyny pro
provádění hydroizolací
ve spojení s obklady
a dlažbami z dlaždic
a desek v interiéru
a exteriéru".

Stupeň zatížení: netlaková voda
na plochách střech a v mokrých
prostorech DIN 18195-5

srážková voda

srážková voda

srážková voda

srážková voda

srážková voda

drenážní
vrstva

drenáž

hloubka
založení 

3 m

hladina spodní vody

hladina spodní vody
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Sopro Dichtschlämme Flex 1-K

Sopro Dichtschlämme Flex 1-K

přechodový náběh se Sopro
AusgleichsMörtel  

Sopro KellerDicht
Grundierung

Sopro Armierungsgewebe 

Skladba systému

Provedení hydroizolace suterénu

Sopro KellerDicht 1-K nebo 
Sopro KellerDicht 2-K

druhá úroveň hydroizolace
zdiva se Sopro Dichtschlämme
Flex 1-K  

spáry ve zdivu 

tepelná izolace

zdivo, vápenopískové cihly
atd.(dutinové cihly
doporučujeme použít teprve
nad druhou vrstvou
hydroizolace (7)). 

základ
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Skladba systému

Trubní prostup

vodorovná izolace se Sopro
Dichtschlämme Flex 1-K;
alternativně asfaltový pás     

přechodový náběh se Sopro
AusgleichsMörtel  

hydroizolace stěny/silnovrstvá
bitumenová stěrka (2 vrstvy)
Sopro KellerDichtGrundierung  
KellerDicht 1-K nebo 2-K 

ochrana před odstřikující
srážkovou vodou  se Sopro
Dichtschlämme Flex 1-K       

hydroizolace proti tlakové vodě
zevnitř (do výšky cca 50 cm) se
Sopro Dichtschlämme Flex 1-K 

ochranná vrstva, tepelná izolace 

spáry zdiva 

podlahová deska/beton

potěr na separační vrstvě

vnější omítka

drenážní trubka

obklad soklu

Schematická skladba hydroizolace

manžeta z plastové
izolační fólie
s nakašírovanou
tkaninou na okraji

trubka

Sopro KellerDicht 2
vrstvy  se Sopro
Armierungsgewebe

5 cm<

stlačitelná těsnící
hmota

volná příruba

pevná příruba

5 cm

Trubní prostup přes suterénní obvodovou konstrukci.
Stupeň zatížení: zadržená prosakující voda

Trubní prostup přes suterénní obvodovou konstrukcí.
Stupeň zatížení: zemní vlhkost, prosakující voda

montážní malta
přechodový náběh
ze Sopro AMT 468

Sopro Racofix® 2000 
nebo Sopro Racofix®

8700

Sopro KellerDicht
(2 vrstvy)

ochranná vrstva
podle  DIN 18195-10

povrch trubky
zdrsnit a natřít
se Sopro BVA 759

<
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2.) Vnitřní rohy,
napojení 

stěna - podlaha

- provedení
přechodového
náběhu stěna -
podlaha

- výplň otevřených
spár zdiva 

Vnitřní rohy a napojení
stěna - podlaha se provádí
náběhem se
Sopro AusgleichsMörtel AMT 468
(rádius 4 - 5 cm)

3.) Penetrace

Penetrování betonových a zděných ploch se
Sopro KellerDicht Grundierung KDG 751,
bitumenová emulze bez obsahu ředidla.

1.) Vodorovná a pojistná
hydroizolace

Použití Sopro Dichtschlämme Flex 1-K DSF 523
v oblasti základů v kombinaci
s bitumenovou stěrkou
potlačuje možnost průniku
vody pod bitumenovou
silnovrstvou stěrku při
negativním vodním tlaku (tzn.
působení vody z vnitřku
způsobené vlhkostí ve zdivu,
poruchou vodovodní instalace
atd.)

4.) Silnovrstvá bitumenová
stěrka

Nanášení silnovrstvé bitumenové stěrky pro
vytvoření elastické, trhliny překlenující objektové
hydroizolace se Sopro KellerDicht 1-K
KD 752 nebo Sopro KellerDicht
2-K KD 754.

Požadované tloušťky suchých vrstev:

● zemní vlhkost a prosakující voda 3 mm
● netlaková voda, průměrné zatížení  3 mm
● zadržovaná prosakující voda 4 mm 

Sopro Dichtschlämme Flex 1-K jednosložková,
vysoce flexibilní, trhliny překlenující, hydraulicky
tvrdnoucí hydroizolační stěrka pro izolace
suterénního obvodového i vnitřního zdiva a také
základů, podlah, vodních nádrží atd..

Doporučené výrobky

AR 562

KDG 751

DSF 523

AMT 468

KDB 756

KD 752

KDB 774

KD 754

Sopro Armie rung AR 562 

Alkáliím odolná skelná tkanina
s plastovým povlakem pro uložení
do silnovrstvé bitumenové stěrky
na kritických podkladech a pro extrémně
vysoké zatížení.

V kombinaci se Sopro
KellerDichtBeschleuniger
KDB 774 při stupni
zatížení: zadržovaná
prosakující voda

Sopro KellerDicht Dichtband KDB
756

Elastický těsnící pás na bázi bitumenové emulze
s nakašírovanou tkaninou pro překlenutí spár
ve zdivu ve spojení se Sopro KellerDicht 1-K a 2-K.

MPA Dresden

Sopro 
Bauchemie  

GmbH

P-2001-4-3049/1 
P-2001-4-3050/1

MPA Dresden

Sopro 
Bauchemie  

GmbH

P-2000- 
14-3783/02/3
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Požadavky
na provádění

Všechny podklady musí být
pevné, nosné a prosté
separačních látek (odbedňovací
nátěry, prach,nečistoty, atd.).
Před provedením zdiva se
nanese horizontální hydroizolace
Sopro DichtSchlämme Flex 1-K,
1-K schnell nebo 2-K proti
vzlínající zemní vlhkosti
na povrch základů a podlahové
desky. Podle směrnice Deutsche
Bauindustrie e.V. (05.2002) je
možné provádět horizontální
hydroizolaci zdiva minerální
hydroizolační stěrkou.

Zásadně musí být odstraněny
všechny nepevné vrstvy
z povrchu konstrukce, případné
výtluky se musí před provedením
hydroizolace zaplnit vhodným
materiálem. Podklady s velkým
množstvím dutin (např. pemza,
tvárnice, beton) se musí před
provedením hydroizolace
srovnat. To lze provést stěrkou,
omítkou, nebo škrábanou
stěrkou se Sopro KellerDicht 1-K
nebo 2-K s předchozím
nanesením Sopro KellerDicht
Grundierung. Před nanesením
Sopro KellerDicht Grundierung
se musí koštětem odstranit
všechny volné částice a prach.

Podklad musí být prostý ostrých
výstupků a hran. Vnitřní rohy
a styk stěna - podlaha musí být
provedeny s náběhem. Osvědčili
se provádět náběh s rádiusem
4 - 6 cm maltou Sopro
AusgleichsMörtel.

2. Malta vystupující ze spár a jiné ostré
výstupky se musí odsekat. Vyteklé
cementové mléko je možné obrousit
úhlovou bruskou.

3. Nevyplněné spáry ve zdivu a všechny
prohlubně hlubší než 5 mm se musí vyplnit
se Sopro AusgleichsMörtel nebo se Sopro
SchnellSpachtel.

4. Aby nebyla hydroizolační stěrka
poškozena prosakující vlhkostí zevnitř,
nanáší se na suterénní zdivo a sokl
mezivrstva Sopro Dichtschlämme Flex.

5. Styk stěna - podlaha se provádí náběhem
ze Sopro AusgleichsMörtel nebo Sopro
SchnellSpachtel.

6. Před nanesením bitumenové stěrky se
musí povrch napenetrovat se Sopro
KellerDicht Grundierung.

1. Vodorovná uzávěra se Sopro
Dichtschlämme Flex 1-K, 1-K schnell nebo
2-K se provádí lehce na předem navlhčený
podklad..

Zpracování hydroizolace Kellerdicht
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7. Silnovrstvá stěrka se připravuje
smísením pomaloběžnou míchačkou
(vrtačkou) s cca 600-800 ot./min
osazenou mísící vrtulí tvaru U.

8. Pro rychlé tvrdnutí anebo stupeň
zatížení: zadržovaná prosakující voda
se Sopro KellerDicht 1-K kombinuje
se Sopro KellerDicht Beschleuniger
nebo se použije
Sopro KellerDicht 2-K.

10. Sopro KellerDicht se nanáší
zubovým hladítkem se zuby 10 mm
a následně se kletuje. Při přerušení
práce se materiál vyhladí do ztracena
a při napojování se materiály překryjí.

11. Přechod stěna - podlaha
(základový pás, základová deska) se
provádí pomocí náběhu, na který se
nanáší stěrka Sopro KellerDicht ve
stejné tloušťce..

13. Pokud se předpokládá vysoký
stupeň zatížení, např. zadržovaná
prosakující voda (podle DIN 18195 díl
6), vyztuží se druhá vrstva stěrky
armovací tkaninou Sopro
Armierungsgewebe s překrytím na
spojích min. 5 cm.         

14. Po úplném zaschnutí se na
hydroizolační stěrku nalepí vhodné
drenážní nebo tepelně izolační desky.
K tomu se použije Sopro KellerDicht
2-K nebo 1-K plus Sopro KellerDicht
Beschleuniger. Lepící malta se nanáší
bodově.

9. Po přidání práškového
komponentu se materiál míchá 2-3
min, až je směs homogenní bez
nerozmíchaných shluků.

12. Stěrka se nanáší ve 2 vrstvách,
druhá vrstva po zaschnutí první (vždy
nejdříve příští den).

15. Vedle drenážní a tepelně izolační
funkce chrání desky trvale
hydroizolační stěrku před poškozením
při zasypávání a hutnění stavební
jámy. 

Zpracování hydroizolace Kellerdicht
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Trubní prostupy

Pro prostup vedení inženýrských
sítí se mají zřizovat zásadně
trubní prostupy. Pro stupeň
zatížení: zemní vlhkost
a prosakující voda je možné
provést trubní prostup
integrovaně s hydroizolační
stěrkou podle vyobrazení
na fotografii.

Pro stupeň zatížení: zadržovaná
prosakující voda se musí provést
trubní prostup s pomocí volné
a pevné příruby (viz. schematický
obrázek kap. 15/5).

1. Nejprve se provede náběh se
Sopro AusgleichsMörtel nebo Sopro
SchnellSpachtel.

2. Po zatvrdnutí náběhu se povrch
trubky zdrsní drátěným kartáčem
nebo smirkovým papírem.

4. Po zaschnutí penetrace se nanese
Sopro KellerDicht, a to ve
2 vrstvách.

3. Pro zlepšení adheze bitumenové
stěrky na povrch trubky se štětcem
nanese  Sopro Bitumen-Voranstrich L
nebo Sopro KellerDicht Grundierung.

Dilatační spáry
mezi objekty

Meziobjektové dilatační spáry se
utěsňují se Sopro
KellerDichtBand a provede se
funkční překlenutí. Prosté
přestěrkování spár je
nepřípustné.

Pro překlenutí objektové dilatace se
nanese na penetrovaný podklad
Sopro KellerDicht zubovou stěrkou.

Do hřebenového lože se vtlačí Sopro
KellerDicht Dichtband tak, aby
nevznikly pod těsnícím pásem
vzduchové bubliny.

Zpracování hydroizolace Kellerdicht
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Měření tloušťky
vrstev

Veškeré hydroizolační práce se
mají zásadně dokumentovat. Pro
stupně zatížení 5 a 6 je
dokumentace závazně
předepsaná (min. 20
měření/objekt nebo 100 m2).

Jednotlivé měřící body musí být
rozprostřeny diagonálně na
ploše. V oblastech
komplikovaných detailů, např.
trubní prostupy, se počet
měřících bodů zvyšuje.

Pokud se zabuduje zesilující
armovací tkanina, kontroluje se
tloušťka každé vrstvy zvlášť.

Sanace starých
bitumenových
nátěrů

Staré a poškozené bitumenové
nátěry se aktivují pomocí Sopro
Bitumen-Voranstrich L
(s obsahem ředidla).

Střešní krytiny z papírových
lepenek nejsou pro sanaci
vhodné.

1.  Jednotlivé vrstvy se měří měrkou
tloušťky v mokrém stavu.

2.  Naměřené hodnoty tloušťky se zapisují
do prováděcího protokolu.

3.  Pro měření stupně zasychání
hydroizolační stěrky se provádí
referenční vzorek uskladněný
na stavbě. Stupeň zasychání se určí
zkušebním řezem do materiálu.
Teprve po úplném zaschnutí
materiálu je možné lepit drenážní
nebo tepelně izolační desky. 

1. Sopro Bitumen-Voranstrich L se
nanáší štětcem nebo válečkem na
poškozený bitumenový povlak. 

2. Do čerstvého nátěru se vsype
křemičitý písek.

3. Po zaschnutí penetrace se nanese
na starý bitumenový nátěr stěrka
Sopro KellerDicht.

BVA 759

Sopro Bitumen-
Voranstrich L
BVA 759

Sanace/měření

měření

sanace



Prováděcí protokol
pro provádění hydroizolací z modifikovaných silnovrstvých bitumenových stěrek (KMB)

Prováděcí firma

Zpracovatel/zaměstnanec

Zakázka

Zadavatel

Datum/denní výkaz - č.

teplota vzduchu : °C teplota povrchu
konstrukce  °C

vlhkost vzduchu v %  déšť slunečno zataženo

stěny suterénu strop suterénu strop přízemí střecha

propustný
(např. štěrk/písek)

málo propustný
(např. hlína/jíl) nepropustný

provedena projektována není v projektu

zdivo - hladké -porézní - profilované

stáří betonu/dny

popis výrobku

ředidlo

omítnuté plochy ostatní

zemní vlhkost/
prosakující voda spodní voda*

plocha očištěná prohlubně
> 5 mm vyplněny

předsazení základu/
čelní plocha očištěná tenkovrstvá omítka

hrany odstraněny póry a lunkry zastěrkovány

přesahující horizontální
izolace odstraněna

ochrana proti vodě z
protisměru

zadržovaná prosakující voda

*Upozornění: pro toto zatížení nepřipouští DIN 18 195-5 žádné bitumenové stěrky. Podle VOB díl C normy DIN 18336 se provádí hydroizolace pomocí 
silnovrstvých stěrek. Zadavatel bude písemně upozorněn na odchylku od normy DIN 18195.

netlaková voda,
průměrné zatížení

netlaková voda,
vysoké zatížení*

spotřebované množství

datum výroby

datum provedení

ze silnovrstvé stěrky

z malty

Druh konstrukce

Povětrnostní
podmínky

Rostlý terén

Drenáž podle
DIN 4095

Stupeň zatížení

Podklad

Příprava podkladu

Penetrace

Přechodový náběh

Sopro CZ s.r.o., Pod Višňovkou 1661/31, 140 00 Praha 4

tel: 00420 234 036 203, fax: 00420 234 036 200, www.sopro.cz



datum provedení
2. vrstvy

spotřeba

použitá hydroizolační stěrka

datum provedení 1. vrstvy  

požadovaná tl. vrstvy
za mokra

výztužná tkanina  A N

ochranná deska zn. přilepena A N

použité lepidlo datum provedení

použitá drenážní deska přilepena A N

použitá drenážní fólie

druh desky přilepena A N

referenční vzorek proveden dne

referenční zkouška
stupně zaschnutí zaschlý A N

celoplošně A N

bodově A Npoužité lepidlo

1. Datum:

zaschlý A N2. Datum:

zaschlý A N3. Datum:

zaschlý A N4. Datum:

zaschlý A N5. Datum:

Upozornění: pro následné zkoušky na objektu je možné tloušťku suché vrstvy zjistit klínovým řezem.

Hydroizolace podle DIN 18195-5 popř. -6 jsou kontroly tloušťky vrstvy a zaschnutí povinně dokumentovány.
(Min. 20 měření/objekt popř. 20 měření/100 m2)

Ochranná vrstva

Plošná
hydroizolace

Drenážní vrstva
(vertikální

drenáž)

Perimetrální
tepelná izolace

Zkouška
zaschnutí

Zkouška tloušťky
vrstvy  za mokra

měření         1. vrstva   2. vrstva    3. vrstva   

č.   1

č.   2

č.   3

č.   4

č.   5

č.   6

č.   7

č.   8

č.   9

č. 10                                                                       

měření         1. vrstva   2. vrstva    3. vrstva 

č.  11

č.  12

č.  13

č.  14

č.  15

č.  16

č.  17

č.  18

č.  19

č.  20
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Zásady

Beton jako stavební hmota se díky svým zvláštním
vlastnostem osvědčil ve všech oblastech stavebnictví
jako spolehlivý a neopominutelný materiál.

I přesto, že je beton velmi odolný materiál, který se
používá pro staticky velmi namáhané konstrukce, je
nutné jeho ošetřování a ochrana. 

Pokud mluvíme o stavebním díle z betonu, nejedná
se pouze o inženýrské stavby (mosty nebo tunely),
ale také např. balkónové konzoly, schodišťové
podesty nebo ramena na kterých se objevují
poruchy, např. oddělující se krycí vrstvy výztuže. 

Díky skutečnosti, že beton ve spojení s ocelovou
výztuží přenášející tahová napětí plní větší část
statické úlohy, je ošetřování a ochrana betonových
konstrukcí upravena závaznými předpisy. 

Hovoříme zde o ZTV - ING, a dále o Směrnici
"Ochrana a sanace betonových stavebních
dílů" (SIB) v Německém výboru pro železový
beton (DafStb), ve kterých je formulována údržba
betonových konstrukcí.

dolní výztuž tažená
"staticky velmi
důležitá"

Poloha výztuže
v balkónové konzole

Betonový trám, strop popř. průvlak.

zatížení 

zatížení

horní výztuž
tažená "staticky
velmi důležitá" 

ZTV-ING
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Stářím konstrukce podmíněná sanační opatření,
stejně jako sanace mladších konstrukcí, většinou
vyplývají z chyb při provádění (nedostatečná krycí
vrstva výztuže, nedostatečné zhutnění betonu -
soustředění velkých zrn kameniva, porézním
povrchem prosvítající nedostatečně kryté pruty
výztuže, škody vzniklé při transportu, např.
poškození hran).

Sanace starších stavebních děl popř. částí vyžaduje
rozsáhlou analýzu stavu konstrukce. 

Kvalitně provedený železobeton má tu vlastnost,
že díky své vysoké alkalitě chrání i přes pronikající
vlhkost výztuž před korozí.

Stárnutí betonu a po léta pokračující proces
hydratace [ Ca(OH)2+CO2›CaCO3] zapříčiňují tzv.
karbonataci, při které klesá pH-faktor betonu
z obvyklého pH   12 na pH=9 a méně.

Pokud postup karbonatace dosáhne úrovně
uložené výztuže, dochází k její korozi. To má za
následek, že se průřezová plocha prutu zmenšuje
(klesá statická únosnost). Zároveň s postupem
koroze zvětšuje ocel svůj objem, což vede
k oddělování krycí betonové vrstvy. Následek
tohoto procesu jsou obnažené ocelové pruty, které
jsou bez ochrany vystaveny korozi. 

Při použití fenolftaleinového indikátoru (postřik) je
stupeň karbonatace na čerstvě odloupnuté ploše
betonu snadno určitelný.

Zásady

Oprýskané části fasády jako důsledek nedostatečné
krycí vrstvy betonu.

Spodní část schodišťové podesty poškozená korozí
vlivem chybějící hydroizolace a nedostatečné krycí vrstvy
betonu.

zkarbonatovaný beton, žádná
ochrana proti korozi

pasivní ochrana proti korozi je v této
části konstrukce v pořádku

analýza

koroze
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Pro sanaci betonových dílců se používají různé
maltové systémy. Všechny systémy pracují
s modifikovanými maltami.

Zpravidla se sanace provádí maltovými systémy
na cementové bázi z tzv. PCC malt. Jedná se
o disperzí modifikované cementové malty/betony. 

Označení je příslušné pro :

P (polymer) plastová disperze
C (cement) cement
C (concrete) beton

PCC Polymer Cement Concrete

Podle směrnice ZTV-ING se u PCC rozlišuje: 

PCC I pojížděné plochy dynamicky zatížené
(např. mosty)

PCC II nepojížděné plochy dynamicky nebo
staticky zatížené (např. podpory, fasády
atd.)

Sopro PCC - sanační systém 
se skládá z: 

1. PCC - ochrana proti korozi (pasivní)

2. PCC - adhezní můstek

3. PCC - reprofilační malta

4. PCC - jemná stěrka

V jednotlivých případech se používají také sanační
systémy na bázi reaktivních pryskyřic.                      

E (epoxid)
C (cement)
C (concrete)

ECC Epoxid Cement Concrete

Ve vodě emulgovaná epoxidová 
pryskyřice s cementovou maltou CC

P (polymer)
C (concrete)

PC Polymer Concrete

Systém výhradně na bázi epoxidových 
reaktivních pryskyřic s přísadami.
Bez cementu a vody
(např. Sopro DünnbettEpoxi)

Modifikované maltové systémy

PCC-
malta

ECC-
malta

PC-
malta

PCC-
sanační
systém
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Doporučené výrobkySkladba systému

podklad

ochrana proti korozi

adhezní můstek

reprofilační malta

finální stěrka

Sopro Repadur KS 850
se stavebním
osvědčením

Sopro Repadur MH
851
se stavebním
osvědčením

Sopro Repadur 50
852
se stavebním
osvědčením

Sopro Repadur 5
853
se stavebním
osvědčením

Sopro Repadur 40 S
855

Sopro Repadur 10 S
854

Repadur KS
850 

Repadur MH
851 

Repadur 50
852 

Repadur 40 S
855 

Repadur 5
853

Repadur10S
854

Pro
termínované
stavby
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2 .  fáze :
Ant ikorozní  nátěr
oč i š těné výztuže
Jednosložková suchá směs  Sopro Repadur KS
z kvalitního cementu, přísad a aditiv se
rozmíchá s vodou. Lehce zpracovatelná,
maltová směs, která se nanáší štětkou
zabezpečí trvalou ochranu proti korozi.

● stavební osvědčení podle TL BE-PCC
a TP BE-PCC

● normálně tvrdnoucí (cca 60 min při +20°C)

1.fáze:
Příprava podkladu
Po posouzení poškozených míst se
odstraní zkorodovaný beton
a mechanicky se očistí korozí narušená
výztuž, např. otryskání pískem (čistota
povrchu SA 2 1/2).

5 .  fáze :
F in á ln í  uzav írac í  vrstva
Pro uzavření pórů a lunkrů a jako podklad pod
ochranný nátěr a jiné povlaky se použije Sopro
Repadur 5. Jemná stěrka se nanáší v tloušťce
do 5 mm.

● stavební osvědčení podle TL BE-PCC
a TP BE-PCC

● normálně tvrdnoucí (cca 60 min při +20°C)

3. fáze:
Nanesení adhezního
můstku
Cementem vázaný adhezní můstek Sopro Repadur
MH zabezpečuje dobrou přilnavost následně
nanesené sanační malty i při zpracování
vodorovných konstrukcí "nad hlavou" a/nebo
konstrukcí zatížených dynamickým zatížením.

● stavební osvědčení podle TL BE-PCC
a TP BE-PCC

● normálně tvrdnoucí (cca 60 min při +20°C)

4.  fáze :
Nanesení reprofilační malty
V tloušťce 10 - 50 mm se nanese cementem pojená,
vlákny vyztužená, lehce zpracovatelná reprofilační
malta Sopro Repadur 50 do adhezního můstku
("čerstvé do čerstvého"). Reprofilační malta je
vhodná i pro velkoplošnou sanaci betonových
konstrukcí.

● stavební osvědčení podle TL BE-PCC
a TP BE-PCC

● normálně tvrdnoucí (cca 60 min při +20°C)

Zpracování systému Repadur
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■ mramorová stěrka pro dekorativní
povrchovou úpravu stěn a stropů
v benátském stylu

■ lehce zpracovatelná 
■ pro interiér i exteriér, pro vlhké

prostory
■ 7 barevných odstínů a bílá tóno-

vatelná s Ambiento Color
■ balení: vědro 5 kg

ambiento

Marmorspachtel

Stěrková technika, při které se barevně tónovaná 
stěrková hmota nanáší ve více vrstvách, patří 
k tradičním možnostem kreativní úpravy stěn.
Hladké, barevně strukturované a do vysokého lesku
leštěné povrchy fascinují svojí hrou barev a lomí odraz
světla tak, jak to známe z přírodního mramoru.
Koupelny tím získají zcela nevšední individuální šarm.
Teplé barvy a elegantní lesk z hloubky, to je  perfektní
harmonie pro koupelnu. Mramorová stěrka Ambiento
se nadto vyznačuje také nekomplikovaným 
zpracováním, vysokou odolností a lehkou údržbou.

Stěrková technika

Kreativita pro smysly

U p o z o r n ě n í : Z důvodu tiskařské techniky mohou zobrazené barevné odstíny vykazovat odchylku 
od originálu. Barevný dojem je významně ovlivňován individuální strukturou podkladu. 

azuro Obj. č. 109

bílá Obj. č. 114 cotto Obj. č. 107

sahara Obj. č.. 110

melba  Obj. č. 106

siena Obj. č. 104

bahama Obj. č. 105

rubin Obj. č. 111

reseda Obj. č. 108
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STĚRKOVÁ TECHNIKA

Před nanesení Ambiento Marmorspachtel
musí být podklad vyrovnán, napenetrován
penetrací Ambiento Grundweiss nebo
Ambiento Isoliergrund a přebroušen. 

První stěrkovou vrstvu nanášejte bodově
(nanést slabou vrstvičku a do ztracena 
stáhnout) na podklad. Pro vytvoření živější
struktury obměňujte neustále úhel stěrky.

Po chvíli mezery v první vrstvě doplníme 
stejnou technikou jako u prvního obrázku.
Překrýváním vrstev se již vytváří první 
mramorové efekty. 

Po cca 15 min odstraníme z  povrchu nálitky
a nadměrné tloušťky stěrky. Prach z obrusu
nutno setřít měkkým hadrem.

Druhá vrstva stěrky se provádí stejným
postupem jako první. Stěrka se nanáší do
mezer předchozí vrstvy. 

Bezprostředně poté se mezery překrývají
další stěrkovou vrstvou. Tři stěrkové vrstvy
zpravidla postačují, dalšími vrstvami je
možné mramorový efekt zesílit. 

Po cca 15 min se benátským kletovacím 
hladítkem povrch pevně silně utáhne.
Povrch se tím zhutní a vytvoří se typický
lesk.

Nanesením Ambiento Marmorwachs se zvýší
lesk a povrch je chráněn proti znečištění. 

PROFI TIPY
■ Okraje stěrkované plochy

ohraničte lepící páskou.
■ Používejte brusný papír 

č. 180.
■ Japonská špachtle vykazuje

lehké zakřivení pro
vyloučení poškození již
nastěrkované plochy.
Označte si stranu, která je
zakřivená.

■ Po provedení každé vrstvy
odstraňte nálitky
benátským kletovacím
hladítkem.

Kap. 17/2



■ matná barevná lazura bez obsahu
ředidla pro dekorativní ztvárnění
hladkých, jemně a hrubě struktu-
rovaných podkladů

■ pro interiér i exteriér
■ 7 barevných odstínů a bílá tóno-

vatelná s Ambiento Color
■ balení: vědro 3 l (bílá),

vědro 1,5 l (tónované)

ambiento

Kreativlasur

Lazurovací technika patří k nejefektivnějším dekorativním
technikám. Propůjčuje obytnému prostoru středomořský
flair a přináší lehkost bytí i do našich koupelen. Použitím
různých barevných odstínů jsou plochy členěny v rovině 
a hloubkově rozdílným působením  propůjčují prostoru
další dimenzi. Kreativita není u lazurovací techniky nijak
omezena. Vše je možné. Individuální rukopis zpracovatele
způsobuje, že každá stěna je unikátem. Používané 
kreativní techniky, např. kartáčování nebo roztírání,
propůjčují ploše pečeť tradiční ruční práce. Technika 
tupováním houbou a válečkování  koženým válečkem 
vytváří podle velikosti tlaku na pracovní nástroj velmi
rozdílné textury.

Lazurovací technika

Lehkost bytí
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Upozornění: Z důvodu tiskařské techniky mohou zobrazené barevné odstíny vykazovat 
odchylku od originálu. Barevný dojem je významně ovlivňován individuální strukturou podkladu. 

sahara Obj. č. 146

bílá Obj. č. 151 cotto Obj. č. 144

malaga Obj. č. 141

capri Obj. č. 142

rosso Obj. č. 147

melba Obj. č. 143 reseda Obj. č. 145
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LAZUROVACÍ TECHNIKA

Ambiento Kreativlasur se nanáší 
nepravidelnými tahy štětce na podklad
opatřený základním nátěrem Ambiento
Grundweiss.

Pro vytvoření živější struktury nutno neustále
měnit úhel sklonu štětce. 

S Ambiento Modellierspachtel a Ambiento
Kreativlasur lze vytvářet hrubě 
strukturované, lazurované plochy stěn. 

Po zaschnutí základního nátěru se nanáší
Ambiento Strukturweiss jemným 
lazurovacím štětcem. Při tom se neustále
mění úhel sklonu štětce.

Po cca 4 hod. lze nanášet Ambiento 
Kreativlasur výše uvedeným postupem.

Vznikne středomořská, jemně strukturovaná
plocha, efektně lazurovaná. 

Na připravenou plochu se nanáší kletovacím
hladítkem Modellierspachtel v tloušťce 
2 mm a ihned se libovolně strukturuje.
Doba schnutí činí cca. 12 hod. 

Ambiento Kreativlasur se nanáší krátkými
nepravidelnými tahy štětce na plochu 
strukturovanou Ambiento Modellierspachtel. 

■ Okraje stěrkované plochy
ohraničte lepící páskou

■ Pro efektivnější ztvárnění
plochy lze podkladní nátěry
Ambiento Isoliergrund nebo
Ambiento Grundweiss
tónovat pastami Ambiento
Color.

■ Plocha by měla mít
rovnoměrnou, ale zcela
náhodnou strukturu.

■ Plochu je potřebné
zpracovat vcelku, aby
nevznikala linie napojení.

Hrubě strukturovaný podklad Ambiento Modellierspachtel

Jemně strukturovaný podklad Ambiento Strukturweiss

Hladký podklad Ambiento Grundweiss PROFI TIPY

Kap. 17/4
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ambiento

Klimaspachtel

■ bílá celulózou vázaná stěrková
hmota regulující vlhkost v pro-
storu

■ nasákne ze vzduchu 3 l vody
na 1 m2 plochy

■ zvukově izolační
■ tónovatelná s Ambiento Color
■ balení: krabice 1,4 kg

ambiento

Dekorfarbe

■ matná, otěru vzdorná
interiérová barva s vysokou
kryvostí

■ odolná vůči znečištění
■ 5 barevných odstínů a bílá

tónovatelná s Ambiento
Color

■ balení: vědro 5 l

V mnoha koupelnách často brání hutné materiály na
stěnách a stropech přirozené výměně vlhkosti. Při použití
Ambiento Klimaspachtel lze problém nadměrné vlhkosti
vzduchu v koupelně elegantně a přirozeně řešit. Přírodní
celulózové vlákno přijímá až 3 l/m2 vody ze vzduchu 
a zpětně je regulovaně vydechuje do prostoru. Tato stálá
výměna slouží pro zachování trvale zdravého mikroklimatu.
Zároveň chrání toto přírodní klimatizační zařízení před
nežádanými "spolubydlícími", jako např. plísněmi a řasami,
kterým se ve vlhkém prostředí daří. Při vší funkčnosti klima
stěrky nepřichází ani estetika zkrátka. Materiál se dá 
tónovat všemi tónovacími pastami Ambiento Color a může
být dále zvýrazněn přidáním Glimmereffektu (třpytivé 
lístky).

Klima stěrka 

Přírodní regulace vlhkosti

Žádný vjem nemá větší účinek na pohodu bydlení, než
optika a vnímání barev, které nás obklopují. Vytvořte si 
s pomocí Dekorfarbe cíleně takové prostředí, ve kterém
se budete cítit dobře a uvolněně.
Nový životní pocit vám zprostředkuje pět vybraných
barevných odstínů, které perfektně harmonizují se 
stěrkovou a lazurovací technikou Ambiento. Ztvárněte
stěny svého prostoru stěrkovou nebo lazurovací 
technikou nebo přineste s pomocí kontrastních
barevných odstínů svěží akcent do vašeho bytu.
S Ambiento Dekorfarbe a čtrnácti odstíny programu
Ambiento Color můžete dát své fantazii volný prostor.

Dekorativní barva

Perfektní harmonie

Upozornění: Z důvodu tiskařské techniky mohou zobrazené barevné odstíny vykazovat odchylku 
od originálu. Barevný dojem je významně ovlivňován individuální strukturou podkladu.

sahara Obj. č. 165

bílá Obj. č. 170 melba Obj. č. 162 bahama Obj. č. 163 reseda Obj. č. 164

azuro Obj. č. 166
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Lazurovací techniky Klima stěrkaStěrkové techniky

Nářadí

Strukturování
jemné / hrubé

Finální úprava
povrchu

Tónování

Doplňky

Plastové hladítko
Obj. č. 161

Lazurovací houba
Obj. č. 159

Strukturovací váleček
z kůže
Obj. č. 158

Isoliergrund
penetrace 
pod Klimaspachtel
na minerální podklady
Obj. č. 102

Isoliergrund
penetrace na kritické
podklady proti 
výkvětům
Obj. č. 102

Modellierspachtel
hrubá struktura
Obj. č. 140

Strukturweiss
jemná struktura
Obj. č. 139

Marmorspachtel
mramorová stěrka 
benátského typu
bílá
Obj. č. 114

Marmorwachs
vosk pro leštění 
mramorových stěrek
Obj. č. 135

Glimmereffekt
třpytivé přísady 
do Klima stěrky

zlato Obj. č. 153

stříbro Obj. č. 154

perleť Obj. č. 155

Kreativlasur
lazura bez obsahu 
ředidla
bílá Obj. č. 151

Klimaspachtel
speciální stěrka se
schopností vyrovnávat
vlhkost v místnosti
Obj. č. 160

Grundweiss
základní penetrace
Obj. č. 103

Tiefengrund
hloubková 
zpevňující 
penetrace
Obj. č. 101

Japonské 
plastové
špachtle
Obj. č. 171

Japonské
kovové
špachtle
Obj. č. 137

terra Obj. č. 115 apricot Obj. č. 116

aquamarin Obj. č. 117

zlatá žlutá Obj. č. 118 mandarin Obj. č. 119

modrozelená Obj. č. 120bordeaux Obj. č. 121 mint Obj. č. 122koralle Obj. č. 124

okrová Obj. č. 125

muškát Obj. č. 127 anthrazit Obj. č. 126tabák Obj. č. 123umbra Obj. č. 128

dle tech-
nického listu
lze jednotli-
vé materiály
tónovat
pastami
Ambiento
Color

Stírací rukavice
Obj. č. 157

Lazurovaní štětec
Obj. č. 156

Příprava 
podkladu

Benátské hladítko
Obj. č. 138




