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Údaje, zobrazenie a technické popisy, obsiahnuté v tomto pracovnom postupe, sú len všeobecnými návrhy vzoriek a detailov, 
predstavujúcimi principiálne opis technického riešenia. Vo vlastnom záujme je treba u príslušného stavebného zámeru 
spracovateľom / zákazníkom skontrolovať aplikovateľnosť a úplnosť. Počas aplikácie výrobkov je potrebné rešpektovať aj údaje o 
nich uvádzané v príslušných technických listoch a na obaloch súčasťou systému. 
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1 Použitie systému 
Systém reprofilácie betónových konštrukcií nájde uplatnenie tam, kde je potreba navrátiť starej a poškodenej konštrukcií jej pôvodnú 
funkčnosť, tvar a estetický vzhľad. Môže sa jednať o konštrukcie balkónov (obr. 1), lodžií, terás, oporných múrov a rôznych ďalších 
železobetónových monolitických alebo prefabrikovaných objektov. Systém je zložený z niekoľkých materiálov, ktoré riešia nielen 
ochranu železnej armatúry zabudovanej do betónovej konštrukcie, ale najmä z reprofilačných mált vyrábaných v niekoľkých 
zrnitostných variantoch riešiacich rôznu hĺbku poškodenia konštrukcie. 

 

obr. 1 

2 Požadavky na podklad 
Podklad pre nanášanie materiálov Cemix musí byť únosný, čistý, drsný, zbavený nečistôt a nesúdržných častíc. Odstránia sa všetky 
zvyšky starých povrchových úprav (lakov, farieb), separátorov, zvyškov oleja, mastnoty a pod. Povrch nesmie byť zanesený riasami, 
plesňami, prachom, zvyškami mált alebo iného materiálu. 

Odstránia sa existujúce pochôdzne vrstvy (dlažba, spádové betóny, nefunkčné hydroizolácie a asfaltové penetrácie, voľné časti 
zdegenerovaného betónu z bočných strán, čela a podhľadu konštrukcie) a nadväzujúce prvky (odkvapové plechy, existujúce 
zábradlie) až na nosnú konštrukciu. Nosná konštrukcia sa staticky posúdi. 

Ak je statika konštrukcie v poriadku, ale jej stav vyžaduje opravu, pristúpi sa k renovácii samotnej konštrukcie. 

3 Oprava nosnej konštrukcie 
Poškodený povrch (obr. 2) sa očistí až na pevný súdržný podklad a obnaží sa 
kamenivo. Je nutné dosiahnuť nosného betónového podkladu s prídržnosťou aspoň 1,5 
MPa. V žiadnom prípade sa nesmie znížiť statická bezpečnosť konštrukcie. 

Pri odstraňovaní degradovaných vrstiev je nutné dávať pozor, aby nebola naručená 
kvalita a stav oceľovej výstuže a zbytočne sa nenarušoval betón v jadre konštrukčného 
prvku. 

Poškodený betón sa odstráni tak, aby na okrajoch sanovanej plochy bol stupeň vysoký 
minimálne 10 mm. Je neprípustné tzv. vytiahnutie do stratena. (obr. 3) Je nutné dávať 
pozor na odstránenie vrstiev do väčších hĺbok (> 35 mm). O týchto obnažených hĺbkach 
v nosných konštrukciách je nevyhnutné informovať statika alebo znalca. 

3.1 Ochrana výstuže pred koróziou 
Výstuž sa zbaví koróznych splodín bez zníženia kvality a zhoršenia stavu výstuže až do 
stupňa Sa 2,5 (stopy hrdze nie sú viditeľné okom). Na očistnú výstuž sa bezprostredne 
nanesie Cemix 141 Antikorózna ochrana vo dvoch vrstvách (obr. 4). Je nutné dodržať 
časový odstup medzi nátermi aspoň 3 hod. a výsledná vrstva musí byť silná najmenej 
1 mm. Po vytvrdení druhého náteru (pri 20 °C min. po piatich hodinách) sa nanáša 
ďalšia vrstva. 

 Obr.4 

obr. 2 

 
obr. 3 
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3.2 Penetrácia podkladu 
. 

Po vyzretí ochrany výstuže sa sanované poškodené miesta na povrchu konštrukcie opatria produktom Cemix Penetrácia hĺbková, 
ktorá sa riedi podľa technického listu. Koncentrácia a množstvo nanesenej penetrácie môže byť iba také, aby na ošetrenom povrchu 
po zaschnutí nevznikol lesklý film. Po 12 hodinách sa vykonáva nanášanie reprofilačných mált. Maximálna doba oneskorenia pred 
nanesením reprofilácie je 7 dní. 

3.3 Hrubá reprofilácia nosnej konštrukcie 
Podľa hrúbky reprofilovanej vrstvy sa na zaschnutý napenetrovaný povrch nanesie špachtľou alebo murárskou lyžicou Cemix 160 
Reprofilačná malta. Hrúbka nanesenej Cemix 160 Reprofilačná malty musí byť v rozmedzí od 5 do 40 mm v jednej pracovnej 
operácii. Ak sa následne aplikuje keramický obklad, nevykonáva sa ďalšia povrchová úprava jemnou reprofilačnou hmotou. 

3.4 Jemná reprofilácia nosnej konštrukcie 
V prípade, že sanovaná plocha bude slúžiť ako plocha pohľadová (obr. 5), dokončí sa 
reprofilácia Cemix 160 j Reprofilačnou maltou jemnou nanesenou hladidlom v 
hrúbke vrstvy od 2 do 15 mm, alebo Cemix 155 Vyrovnávacia stierkou MULTI. Pre 
finálne farebné riešenie je odporúčané použiť Cemix Fasádny náter.                                      

3.5 Úprava hrany podhľadu  
 Pri opravách balkónov a lodžií panelových domov je často odpadnutá spodná čelná 
hrana balkónovej dosky. Táto závada je spôsobená nedostatočným krytím oceľovej 
výstuže v mieste odkvapovej drážky. Pri oprave tejto hrany sa postupuje rovnako ako u 
reprofilácií iných konštrukcií. Odkvapová drážka (obr. 6) sa neobnovuje, ale zapĺňa. Do 
spodnej hrany čela balkónovej dosky sa následne vloží Cemix Nadpražná lišta s 
okapničkou (obr. 7). Nadpražná lišta je opatrená odkvapovým nosom (okapničkou), 
ktorý odvádza zrážkovú vodu vo zvislom smere a zamedzuje tak zatekaniu vody po 
vodorovnej spodnej časti balkónové konzoly - tým zamedzuje jej špinenie a odmŕzaniu. 
Lišta je ďalej vybavená sklovláknitou sieťovinou, ktorá sa zapracuje do stierkovej hmoty 
- napr. do Cemix 160 j Reprofilačnej malty jemnej, alebo Cemix 155 Vyrovnávacej 
stierky MULTI. 

3.6 Ošetrovanie povrchu 
Nanesené malty je treba v prvých dňoch chrániť pred príliš rýchlym vyschnutím a pred 
mrazom. Opravené plochy sa takto ošetrujú minimálne 5 dní. Je nutné zabrániť silným 
vysušujúcim účinkom tepla a prúdiaceho vzduchu. 

 

 

 

4 Kvalita 
Kvalita jednotlivých výrobkov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách. Preukazovanie zhody výrobkov zaisťuje TZÚS Praha, NO 
1020. Pri výrobe je prevádzkovaný systém riadenia výroby a uplatňovaný certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001. 
Nakoľko použitie a spracovanie výrobku na stavbe nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené jeho 
chybným použitím. Tento pracovný postup je pre realizátora systému na stavbe záväzný. V prípade jeho nedodržania Cemix, s.r.o. 
negarantuje funkčnosť a tým pádom nie je možné uplatniť záruku na systém. Neoddeliteľnou súčasťou tohto pracovného postupu sú 
tiež technické listy jednotlivých komponentov systému a v nich uvedené pokyny pre spracovanie výrobku.  
 
Cemix, s.r.o. si vyhradzuje právo previesť v tomto dokumenty zmeny, ktoré sú výsledkom vývoja technického poznania. Týmto 
vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania. Aktuálnu verziu postupu nájdete vždy na internetovej adrese: 
www.cemix.sk 
 
 

 
obr. 6 

 

 
obr. 7 

 


