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Podmínky dodatečné hydroizolace vlhkého zdiva upravuje v Německu více předpisů
a norem. Společnost WTA vydává vlastní směrnice, které vycházejí také ze zkušeností se
sanací památkových objektů. Dnešního tématu se týkají hlavně směrnice WTA 4-4: Injektáž
zdiva proti kapilární vlhkosti a WTA 4-6: Dodatečná hydroizolace stavebních konstrukcí ve
styku se zeminou. Další související směrnice popisují např. diagnostiku zdiva, měření vlhkosti
nebo povrchové úpravy.

Injektáž zdiva proti kapilárnímu vzlínání
Výhody: aplikace je prakticky možná u všech typů budov, včetně staticky problematických,
a také u budov, jejichž provoz či využívání nelze omezit – zde volíme injektáž tlakovou.
Nevýhody: problematický zásah u pohledového zdiva. Složitý výpočet spotřeb materiálů
a kontrola jejich dodržování jsou rozhodující faktory pro funkčnost zvolené hydroizolace.

Teoretické předpoklady
Kapilární vzlínání je jednou z nejčastějších příčin vlhkostního zatížení stavebních konstrukcí,
a to především u historických objektů. Ve valné většině stavebních materiálů existuje tzv.
smáčivý kapilární systém (termín kapilára pochází z latinského capillus = vlas), který je
schopen díky kapilární elevaci horizontálně transportovat vodu. Kapilární vzlínání probíhá
především v otevřené porézní struktuře. Uzavřené póry se na vzlínání vody nepodílí.

Zvýšení hladiny v kapiláře (elevace) nebo její snížení (deprese) lze obecně určit ze vzorce:

h =
2σ cos (α) ,

ρgr
kde σ je povrchové napětí kapaliny (N/m), ρ hustota
(kg/m3), α stykový úhel, g tíhové zrychlení (9,81
m/s2) a r poloměr kapiláry (m). Pro potřebu běžné
praxe lze použít následující hodnoty: σ = 0,074 N/m,
ρ =1000 kg/m3, g = 9,81 m/s2, α = 8° (cos α = 0,99),
a poté vzorec upravit do následujícího tvaru:

h =
0,0000148

(h, r v metrech).
r
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Obr. 1: Kapilární elevace a deprese
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Teoretická výška vody v kapiláře v závislosti na jejím poloměru, resp. průměru:

Průměr kapiláry (mm) 0,0001 0,001 0,01 0,1 1

Teoretická výška vody v kapiláře (m) 296 29,6 2,96 0,29 0,029

Teoreticky platí, že čím je kapilární systém jemnější, tím výše může voda vzlínat. Uvedené
údaje o výšce možného zavlhčení v závislosti na průměru kapiláry jsou naštěstí opravdu jen
teoretické, protože současně se vzlínáním dochází i k odparu vody z konstrukce. Na vzlínání
vody ve zdivu se nejaktivněji podílí kapiláry o průměru 0,0001–0,1 mm. Při předpokladu, že
střední průměr kapilár v běžných stavebních materiálech osciluje okolo 0,010 až 0,1 mm, lze
dopočítat maximální výšku vzlínání na cca 1,5 m. To je i úroveň, kterou lze v praxi běžně
pozorovat. Dále je nutno konstatovat, že především u historických objektů je kapilární systém
stavebních materiálů zatížených vzlínající vlhkostí kontaminován množstvím vnesených
vodorozpustných solí, které zavlhčení zdiva zásadně a negativně ovlivňují.

V případě, že stěny kapilár hydrofobně upravíme, dojde ke změně úhlu α. Pro úhel větší než
90° platí záporná hodnota cos a výška h získává zápornou hodnotu. Tento jev se nazývá
kapilární depresí a je podstatou funkčnosti hydrofobizujících injektážních clon.

Injektáží řešíme hlavně vzlínající kapilární vlhkost. V případě existence jiných zdrojů vlhnutí je
třeba provést další doplňková sanační opatření. Cílem injektáže je snížení vlhkosti nad
vodorovnou clonou na rovnovážný stav dle daných podmínek zdiva a obklopujícího prostředí.
Injektáž nelze provádět v oblastech zatížených tlakovou vodou.

Injektážní materiály a principy jejich účinnosti
Pro injektáž lze obecně použít materiály na bázi:

parafínu,
polyakrylátového gelu,
silikonátu,
silikátů,
silikonových mikroemulzí (SMK),
siloxanů,
polyuretanových pryskyřic,
epoxidových pryskyřic.

Kapiláry utěsněné Kapiláry zúžené Kapiláry zúžené Kapiláry hydrofobizované
a hydrofobizované

Obr. 2: Principy injektáže.
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Injektážní materiály lze dále rozdělit podle toho, jak působí na kapilární systém zdiva, na:
těsnící, zužující kapiláry, hydrofobizující a kombinované. V případě těsnících materiálů
dochází k vyplnění porézního systému. U prostředků zužujících kapiláry se zmenšuje průměr
vzlínavých kapilár a následně dochází k vysušování zdiva nad injektáží. Neboť tento proces
je rychlejší než dotace vlhkostí. Princip hydrofobizující injektáže spočívá v hydrofobizaci
stěn kapilár. Průměr kapilár se nemění a dochází k přerušení transportu vody nad
injektovanou zónu. Kombinované injektáže využívají materiálů, které zužují kapiláry a zároveň
hydrofobizují jejich povrch. Z výše uvedeného vyplývá, že vhodnost konkrétního materiálu
pro konkrétní zdivo závisí na schopnosti jeho penetrace do zdiva. Je zřejmé, že prostředky
s většími molekulami do úzkých kapilár špatně pronikají a jejich účinek je přinejmenším
diskutabilní. Jejich přednosti lze hledat hlavně v injektáži trhlin nebo vyplňování dutin.

Průzkum zdiva
Před návrhem sanace nebo hydroizolace vlhkého zdiva a před rozhodnutím o druhu
injektáže je třeba provést podrobný průzkum zdiva a zjistit jeho stav. Důležité je znát
konkrétní vlhkostní údaje o materiálu. V praxi to znamená stanovit stupeň nasycení materiálu
vodou (DFG), tj. porovnat okamžitou vlhkost a maximální nasákavost. Znalost DFG umožňuje
výběr optimálního injektážního prostředku, popřípadě i způsob aplikace. Pokud je zdivo
zasoleno, je důležité laboratorně zjistit podíl hygroskopické vlhkosti na celkové vlhkosti.
Příslušné hodnoty se zjistí kvalifikovaně provedeným odběrem vzorků ve vodorovných
a svislých vlhkostních profilech na reprezentativních plochách zdiva v souladu se směrnicí
WTA 4-5 Posouzení zdiva – diagnostika zdiva.

Dále je nutné zohlednit i některé další technické charakteristiky, jako jsou např.:
druh a geometrie zdiva,
homogenita zdiva,
existence puklin, trhlin a dutin ve zdivu,
vrstevnatost zdiva,
pevnost a statická stabilita zdiva.

Druhy injektáže
Pro nízkoviskózní materiály jako např. silikonové mikroemulze (SMK), silany popř. silikonáty
lze použít injektáž za atmosférického tlaku – „beztlakovou“. Materiál se do zdiva napouští
pomocí injektážních pakrů samotížným způsobem až do potřebného stupně nasycení zdiva,
což vytvoří celistvou clonu. Kontrola stanovených spotřeb je zásadní. Při „tlakové injektáži“
je zdivo napouštěno injektážním prostředkem za použití strojně vytvořeného tlaku. V závislosti
na charakteru injektovaného zdiva je optimální provést před vlastní injektáží plošné utěsnění
oblasti plánované injektáže. Zabrání se tím nekontrolovatelnému úniku injektážního materiálu.
Vrty s osovou roztečí 100–125 mm se provádí v jedné, popř. dvou vrstvách nad sebou s tím,
že výškový rozdíl by neměl přesáhnout 80 mm. Sklon injektážních vrtů závisí na použité
technologii a konkrétní stavební situaci. Hloubka vrtů se rovná tloušťce zdi minus 3–5 cm.
Průměr vyvrtaných otvorů se pohybuje zpravidla mezi 16 až 18 mm. Při větších tloušťkách
konstrukce (nad cca 90 cm) se doporučuje provést vrty z obou stran injektované zdi



s hloubkou vrtu cca 2/3 tloušťky zdiva. Před vlastní injektáží se vhodným způsobem odstraní
prach vzniklý při vrtání. V průběhu vlastní injektáže je třeba sledovat, zda nedochází
k únikům injektážní látky případnými spárami, trhlinami nebo jinak netěsnými místy
v injektované konstrukci. Zdivo s většími dutinami vyžaduje zvláštní opatření, jež se liší případ
od případu. Zdivo se suťovou výplní nebo s otevřenými spárami a trhlinami se musí nejprve
dostatečně vyplnit injektovatelnou, nesmrštivou a se zdivem kompatibilní maltou. Následně
se pokračuje v injektáži izolačním prostředkem do čerstvé malty, popřípadě se po vyzrání
zálivkové hmoty injektážní otvor opětovně vyvrtá a provede se vlastní injektáž. Po vstřebání
injektážní látky se pak vrty opětovně vyplní zálivkovým nesmrštivým materiálem.

Injektáž pomocí krémů
Injektážní krémy na bázi silanů se na trhu objevily poprvé cca před 15 lety. Jednalo se
bezesporu o revoluční novinku, ale některé tyto materiály trpí řadou „dětských nemocí“.
Největším problémem je malé množství účinné látky (často jen 15–20 %). Z toho plyne vysoká
minimální spotřeba okolo 6–8 l/m2. To znamená nutnost minimálně trojnásobného plnění, což
je v praxi vzhledem k pomalé penetraci a pevným termínům stavby téměř neproveditelné.
S příchodem druhé generace injektážních krémů s vyšším obsahem účinných látek sice došlo
ke snížení nutné spotřeby na cca 4 l/m2, ale stále přetrvávala druhá ohraničující podmínka,
a to maximální nasycení zdiva vodou 60–65 %. Současná generace krémů již zcela odpovídá
požadavkům stavební praxe. Obsah účinné látky se zvýšil na 80 %, doporučená spotřeba
okolo 1 l/m2 a bez problémů lze injektovat zdivo až do 95% nasycení vodou. O tom, že se
jedná o šetrnou metodu, kterou lze použít pro izolování pohledového zdiva nebo subtilních
konstrukcí, hovoří i obrázky z prospektů všech předních výrobců.

Sanace budov proti nadměrné vlhkosti II | seminář STOP 2016

38

Obr. 3: Šetrné provádění injektáže pomocí krému.

1. Vyvrtání injektážních otvorů
Pomocí elektropneumatického
kladiva, které pracuje bez otřesů,
se vyvrtají otvory s roztečí cca
12,5 cm.

2. Očištění vrtů od prachu
Před injektáží se pečlivě odstraní
prach z vrtání, aby byla zajištěna
co možná nejlepší penetrace
účinné látky do zdiva.

3. Vytvoření horizontální clony
Po očištění vrtů se provede
aplikace AQUAFINu®i380
beztlakovou metodou pomocí
ruční injektážní pistole. Materiál
se vytlačuje tak dlouho, až se
otvor zcela zaplní. Po vytvoření
horizontální clony se otvory
uzavřou speciální maltou
k vyplňování vrtů a dutin
ASOCRET-BM.
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Teoretická versus reálná spotřeba
Teoretický objem vrtů v litrech na metr běžný při osové vzdálenosti 120 mm a vrtání do tloušťky
stěny minus 3 cm. V praxi je tyto teoretické spotřeby často nutno navýšit o cca 10 %.

Tl. stěny Průměr vrtáku
12 mm 14 mm 16 mm 18 mm

15 cm 0,11 0,15 0,20 0,25

30 cm 0,25 0,35 0,45 0,57

45 cm 0,40 0,54 0,70 0,89

60 cm 0,54 0,73 0,95 1,21

80 cm 0,73 0,99 1,29 1,63

100 cm 0,91 1,24 1,62 2,06

Doporučenou spotřebu, uváděnou výrobci okolo 1 l/m2 průřezové plochy zdiva, lze dosáhnout
jen v případě, že budou použity vrtáky o průměru 12 mm. Při použití vrtáků většího průměru
logicky dojde k navýšení spotřeby injektovaného média, a to až např. na dvojnásobek, je-li
nutno použít vrták o průměru 18 mm.

Obr. 4: Dodatečná izolace zdiva injektáží a návaznosti na hydroizolaci podlahy. Injektovaná oblast je
utěsněna minerální stěrkou, na niž lze např. natavit asfaltový pás podlahy.
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Hydroizolace zdiva pomocí minerálních difuzních stěrek a malt
Použitím minerální stěrky v ploše ochráníme omítku v nejvíce zavlhlé oblasti a také
eliminujeme průnik solí do ještě čerstvého omítkového systému (např. sanační omítky).
Difuzní, tedy paropropustná stěrka nezpůsobuje nárůst zemní vlhkosti, ale současně je
odolná vůči negativnímu působení solí, zejména síranových. Stěrku lze na vnitřních plochách
zdiva navíc přetáhnout přes těsnicí přechodový fabion na nové podkladní betony. Plošné
izolace podlah se takto propojí se stěrkovou izolací zdiva, čímž bude v celém půdorysu
sanovaných prostor dosaženo souvislé, jednolité hydroizolační bariéry. Pomocí minerální
stěrky lze řešit ochranu zdiva soklů i vytažení svislé izolace nad terén. U památkových staveb
s cennými povrchy může být problémem, že aplikace vyžaduje odstranění omítek až na
zdivo. Těsnicí systém tvoří většinou tři materiály, které se kombinují podle způsobu zatížení,
stavební situace a požadavků památkové péče.

Pro penetraci podkladu se většinou využívají estery kyseliny křemičité, které hydrofobizují
podklad, blokují vodorozpustné soli v konstrukci a urychlují tuhnutí následně aplikovaných
materiálů. Následuje vyrovnání podkladu těsnicí maltou. Tato malta musí být nesmrštivá,
rychle tuhnoucí a odolná sulfátům. Obvykle ji lze nanášet v jednom kroku až do tloušťky 30
mm, což umožňuje vyrovnat a utěsnit spáry a kaverny starého zdiva. Také se dá použít pro
ošetření styku mezi podlahou a stěnou vytvořením těsnicího klínu (fabionu). Ten zajišťuje
plynulý přechod a napojení vodorovné a svislé hydroizolace. Od tloušťky 2 cm by měla být
malta vodonepropustná. Vlastní izolační vrstva – minerální těsnicí stěrka musí být hydraulicky
tuhnoucí a odolná sulfátům. Musí mít také velmi vysokou adhezi k podkladu a zajistit těsnost
izolované konstrukce i proti negativní tlakové vodě.

Obr. 5, 6: Teplice – kaple Nalezení sv. Kříže. Na obr. 5 utěsnění oblasti soklu minerální stěrkou Aquafin 1 K.
Zdivo pod terénem ošetřeno bitumenovou stěrkou s výztužnou vložkou Combiflex C2. Stěrka chráněna
sendvičovou fólií, výkop odvodněn drenáží. Ze strany interiéru nad podlahou kaple provedena injektáž proti
vzlínání vlhkosti Aquafin F. Na obr. 6 stav po opravě v r. 2013 (zdroj Wikipedie).
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Hydroizolace spodních částí staveb bitumenovými stěrkami
Bitumen neboli živice je označení pro viskózní organické kapaliny, z nichž nejznámější jsou asfalt
(z ropy) a dehet (z uhlí). Dehet je rakovinotvornou látkou, a proto se z běžného života spíše
vytrácí. Ropa je naopak pro naši existenci stále důležitější. Jedná se o zbytky rostlin a mořských
živočichů, které se vlivem tepla a tlaku proměnily na nerozpustný kerogen, ten pak na živice a ty
nakonec na ropu a zemní plyn (Wikipedie). Asfalt se používá nejčastěji v silniční dopravě; při
výrobě ropy však vzniká jako vedlejší produkt i bitumen. Výrobky na bázi bitumenů a polymerů
se dlouhodobě osvědčují mj. také ve stavebnictví jako vysoce účinná hydroizolace. Nejčastějším
polymerním materiálem je v tomto případě kaučuk – přírodní nebo syntetický (např. polybutadien
nebo butadien-styren, popř. isopren, který je de facto obdobou přírodního kaučuku).

Výhody: bitumenové stěrky jsou vhodné na všechny běžné stavební podklady (včetně
vlhkých). Neobsahují cement ani rozpouštědla – šetří životní prostředí. Jsou extrémně
elastické, tudíž překlenou eventuální trhlinky v podkladu. Zajišťují víceméně okamžitou
ochranu proti dešti. V patřičné tloušťce odolávají tlakové vodě a fungují i jako izolace proti
radonu. Jednoduše se aplikují – manuálně i strojně, často bez nutnosti penetrovat podklad.
Jsou bezešvé a vytvrzují i bez přítomnosti vzduchu (zkrácení výkopových prací). Jsou
kompatibilní s minerálními stěrkami.

Nevýhody: stěrky neodolávají negativnímu tlaku vody (zde je nutná kombinace s minerálními
stěrkami). Strojní zpracování vyžaduje složitější kontrolu spotřeby. Stěrky je také nutné chránit
před silným slunečním zářením a mechanickým poškozením. Na bitumenové vrstvy nelze
aplikovat omítky či nátěry. Stěrky nelze přímo nanášet na zdivo s vyšší mírou památkové
ochrany. Na povrchu takového zdiva je nutné vytvořit dostatečně pevnou a soudržnou vrstvu,
např. zatřením povrchu maltou z hydraulického nebo trasového vápna.

Bitumenové stěrkové materiály jsou optimální hydroizolací spodní stavby všude tam, kde je nutné
výkop zahrnout co nejdříve – např. ve městech. Jejich místo je také tam, kde je z důvodu zatížení
radonem předepsána protiradonová zábrana. Protože se jedná o tzv. bezešvou hydroizolaci,
eliminuje se jejím použitím jinak nutný počet svarů, přesahů a napojení na minimum. Bitumeny
se propojí s podkladem, to znamená, že nevedou vodu. Dojde-li k poškození hydroizolace, je
oprava v místě průsaku jednoduchá, velmi rychle možná a především není finančně nákladná,
protože voda nemá možnost pohybu mezi podkladem (zdí) a hydroizolací.

Dále se doporučuje použít tento typ hydroizolací tam, kde se počítá s opravou fasády,
především soklu. Pokud je spodní stavba z rubu izolována navařovanými pásy, může být
problematické izolaci správně ukončit, resp. provést její vytažení nad terén. Pokud se pásy
v úrovni terénu odříznou, dochází k následnému zatékání dešťové vody do základů budovy.
Použije-li se však při řešení detailu minerální stěrka jako podkladní vrstva, ideálně cca
30–50 cm pod a 30–50 cm nad úrovní terénu, je tento problematický detail spolehlivě
vyřešen. Bitumenová stěrka se ukončí v úrovni terénu (pod terénem), ochrání se např.
geotextilií nebo sendvičovou drenážní fólií a během několika dnů může být výkop zahrnut.
Minerální stěrku nad terénem lze bez problémů omítnout.
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Na trhu existuje celá řada bitumenových hydroizolací, většinou zušlechtěných polymery.
Některé obsahují ředidla (která mohou narušit, resp. omezit funkčnost 2K-minerálních stěrek),
jiné různé plasty. Některé jsou plněny polystyrenem, aby kromě hydroizolačních vlastností
sloužily také jako lepidlo pro drenážní a zateplovací desky. Z uvedených důvodů se
doporučuje na stejné stavbě nekombinovat materiály nejrůznějších výrobců, ale pracovat se
systémovými materiály, jejichž vzájemná kompatibilita byla odzkoušena a potvrzena.

Bentonitové izolační rohože
V poslední době se setkáváme s častým dotazem na vhodnost rohoží na historických
stavbách. Vhodnost bentonitu jako přírodního materiálu je sice nasnadě, jedná se o horninu
s vysokým obsahem jílových materiálů, ale v praxi jde často o neproveditelné řešení. Rohože
z tohoto materiálu potřebují pro svou funkčnost vysoký přítlak (50 cm zeminy nebo 20 cm
betonu), což je spíše předurčuje do oblasti izolace skládek, tunelů, čističek odpadních vod
nebo vodohospodářských staveb.

Typickou sorpční vlastnost a bobtnavost při styku s vodou vykazuje navíc jen bentonit sodný,
který se těží výhradně v USA (první ložisko bylo nalezeno v roce 1881 ve Fort Bentonu, odtud
název materiálu). Ostatní naleziště přírodního bentonitu, včetně českých u Mostu a Kadaně,
obsahují především vápník, hořčík a draslík. Sodík musí být těmto bentonitům průmyslově
přimíchán, což ale značně omezuje jejich bobtnavost, a tudíž snižuje jejich kvalitu.

Obr. 7, 8: Praha-Vyšehrad, Cihelná brána. Do prostor kasemat opakovaně zatékalo. Po sejmutí zeminy byl
podklad spádovaný ke žlabům opatřen bitumenovou stěrkou Combiflex C2 s výztužnou tkaninou. Napojení
na sousední konstrukce je řešeno modifikovanou minerální stěrkou Aquafin 2K v šířce 80 cm. Před zahrnutím
zeminou byla izolace ochráněna geotextilií větší gramáže.
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