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SANAČNÍ SYSTÉM  „CT – 95“ Z POHLEDU EVROPSKÝCH 

NOREM ŘADY EN 1504 

„ VÝROBKY A SYSTÉMY PRO OCHRANU A OPRAVY 

BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ „ 
 

Abstrakt : 

 

The conditions of the concrete constructin (as the other constructions) are degradate due to  

effects of surrounding. Degradated concreates generally needs reparation. In these days the  

Czech standards are on the developing in this issue and the standards undertakes suitable  

sanation of concretes are put there (step by step). This new standards are based on European  

standard EN 1504.  

System of sanation CT 95 Minova Bohemia met European standard EN 1504 in this field and  

currently is under the process to obtain the power to use the symbol CE. 

 

 

Úvod : 

Betonové konstrukce jsou, podobně jako jiné druhy stavebních konstrukcí, vystaveny 

působení prostředí. Tím dochází k jejich stárnutí a následné degradaci. Ztrácí své vlastnosti a 

potřebují  opravu. V systému českých norem nebyly donedávna žádné normy které by  

upravovaly návrh vhodného systému sanací betonových konstrukcí.Tyto normy jsou  

v současné  době postupně zaváděny a vychází z harmonizovaných evropských norem. 



Při certifikaci  sanačního systému CT 95 Minova Bohemia již byly zohledněny požadavky, 

které norma vyžaduje pro sanace betonových konstrukcí a nyní  pokračujeme v přípravách pro 

udělení symbolu CE. 

 

 

Seznámení s EN 1504 : 

Minova Bohemia uvedla  v loňském roce  na  český trh sanační systém CT-95 na cementové 

bázi. Tento materiál  je  zatříděn  do skupiny evropských norem EN 1504 s názvem „Výrobky 

a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí“. EN 1504  zavádí pravidla pro návrh 

vhodného způsobu sanace či ochrany, požadavky na identifikaci, použití, bezpečnost  

a hodnocení shody. Po splnění všech požadavků na výrobky a systémy, proběhne udělení 

označení symbolem CE notifikovanou osobou . CE musí být ve tvaru stanoveném směrnici 

Rady 93/68/EHS. 

 
 Obrázek 1 : Symbol shody CE ve tvaru podle směrnice 93/68/EHS 

 

Vydáním  symbolu CE umožní prodej materiálu v kterékoliv zemi Evropské unie, bez 

nutnosti dalšího odzkoušení dle národních norem, které jsou nahrazovány normami 

evropskými 

Tyto normy připravuje  subkomise  CEN/TC104/SC8, patřící do technické komise  

č.104 Beton a související výrobky CEN (Evropského výboru pro normalizaci). Obdobně 

v rámci CEN je organizována i práce v rámci ČNI ( Český normalizační institut), který zřídil 

technickou normalizační komisi TNK 36 Betonové konstrukce, do níž patří i subkomise SK8 

Sanace. Jejím úkolem je připravovat podklady pro schvalování a přejímání norem, 

vytvořených evropskou subkomisí. Evropské normy lze do systému ČSN přejímat dvojím 

způsobem, a to buď přejmutím originálního textu normy ( většinou v angličtině ) nebo 

vydáním jejího  překladu. Normy řady EN 1504 odkazují na 95 norem, definujících zkušební 

metody pro dosažení parametrů, které jednotlivé části předepisují. 

Přehled částí EN 1504 



Skupinu norem „Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí“- EN 1504  

tvoří deset částí : 

 

ČSN EN 1504- 1 : 06/1999         definice používaných pojmů  

        novelizace    :01/2006 

ČSN EN 1504- 2 : 09/2005         systémy pro povrchovou ochranu  

         EN 1504- 3 : 12/2005         opravy nosných a nenosných částí 

ČSN EN 1504- 4 : 09/2005          staticky nosné spojování 

ČSN EN 1504- 5 : 07/2005          injektáž betonu 

         EN1504- 6                           zálivky pro kotvení výztuže nebo pro vyplňování  

                                                      povrchových   dutin 

         EN 1504- 7                          prevence koroze výztuže 

ČSN EN 1504- 8 : 07/2005          kontrola kvality a hodnocení shody 

ČSN EN 1504- 9 : 05/2000         obecné zásady pro používání výrobků a systémů 

ČSN EN 1504-10: 06/2005         použití výrobků a systémů a kontrola kvality 

                                                     provedených  prací 

EN 1504- část 6 a 7 ještě nebyly Evropskou komisí vydány. 

 

Části 1504-2 až 1504-7 lze popsat jako specifikační normy, protože jejich cílem je definovat 

klíčové požadavky ( průkazní a kontrolní ) na výrobky a systémy používané při opravách.  

Část 1504-8 specifikuje postupy pro odběry vzorků a hodnocení shody, včetně průkazních  

a kontrolních zkoušek, výrobní kontroly a označování výrobků. 

P ENV 1504-9 je zatím vydána jako předběžná evropská norma a definuje obecné zásady 

používání výrobků a  sanačních  systémů. 

EN 1504-10 tato část se zabývá aplikací materiálů na stavbě včetně kontroly kvality. 

 

Příklad vlastností výrobků systému požadované pro zamyšlené použití ochrany a opravy 

betonové konstrukce : 

!"odolnost betonu proti chemickým rozmrazovacím látkám (Chrl) 

!"dobrá paropropustnost 

!"pevnost v tlaku, tahu 

!"odolnost proti agresivním látkám   

!"velmi dobrá přilnavost k oceli a betonu 

!"mrazuvzdornost a vodotěsnost 



!"modul pružnosti blízký sanované konstrukci 

!"nízké smrštění 

Tyto požadované vlastnosti a mnoho dalších, splňuje sanační systém CT-95. 

Shrnutí a doplnění loňského příspěvku : 

Sanační systém  CT-95  

Je směsí na bázi portlandského cementu s přidáním modifikačních polymerů, příměsí  

mikrokřemičitanů a syntetických vláken. Materiály z této skupiny patří k cementovým 

směsím typu PCC. Složení umožňuje použití k sanacím betonových konstrukcí  v pozemních, 

inženýrských a dopravních stavbách. Tímto systémem byly ošetřeny balkónové konstrukce, 

oprava betonového schodiště, mosty, chladící věže, ventilační kanály, komíny, ČOV apod. 

                                     

CT-95 zahrnuje následující materiály:  

CT-A        antikorozní ochrana 

CT-S       kontaktní můstek 

CT-6       hrubá  reprofilační malta pro tloušťku vrstvy 10-50mm 

CT-2       střední reprofilační malta  pro tloušťku vrstvy 5-20mm 

CT-P    jemná reprofilační malta pro tloušťku vrstvy 1,5-3mm 

CT-1307    univerzální penetrační nátěr 

CT-1308           hloubkový penetrační nátěr 

CT-N                akrylátová barva na železobetonové konstrukce 

 

                             
 
Obrázek 2 : Ukázka balení materiálu CT-2 a CT-6 



Systém byl doplněn o  dva penetrační nátěry – univerzální a hloubkový. Dalším materiálem, 

který barevně sjednotí konstrukci a dále má funkci ochrany  před průnikem nežádoucích 

médií je CT-N akrylátová,  vodou ředitelná barva na železobetonové konstrukce. 

 

                                     Výběr materiálově technických  informací  

Název technické 
vlastnosti Zkušební  postup CT– N +  CT-1308 

Vodotěsnost ČSN 73 2578 0-0,1 l/m2.30 min. 

Prostup CO2 
Ekvivalentní difúzní 

tloušťka 
ČSN EN 1062-6 min.100 m 

Prostup vodních par 
Ekvivalentní difúzní 

tloušťka 
ČSN EN ISO 7783-2 max. 0,7 m 

Odolnost proti 
působení vody a 

chemických 
rozmrazovacích látek  

ČSN 73 1326 
ČSN  EN 13581 

max. 25 g/m2 při 150 
cyklech 

 

 

 

Závěr : Firma Minova Bohemia sleduje pečlivě vývoj v harmonizaci uvedené normy EN 

1504 a jejich částech . Každá  část normy musí získat status národní normy. Minova Bohemia 

je připravena po splnění výše uvedených požadavků, získat pro Sanační systém CT-95  

symbol CE. Takové označení zaručí našim odběratelům, že náš výrobek nadále splňuje i ty 

nejpřísnější požadavky pro ochranu a opravu betonových konstrukcí. 
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