
Sanace vlhkostí a solemi
zasaženého zdiva
Systémové řešení PCI Saniment®
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Problémy s vlhkým zdivem s sebou nesou řadu potíží, mnohdy velice závažných.

Jednak voda v kapalném stavu vynáší do zdiva vodorozpustné soli (chloridy, sírany, 

dusičnany), které narušují povrchové vrstvy, a jednak samotné zdivo ztrácí tepelně 

izolační schopnost.

Dále nelze pominout, že při dlouhodobě neřešeném problému se mohou objevit další 

související problémy:

•  např. tvorba plísní na inkriminovaných konstrukcích,

•  snížení pevnosti a soudržnosti zdiva,

•  omezení až úplné zastavení využívání prostor, 

•  a řada dalších.

Sanace zdiva

Vlhkost zdiva
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• Srážková voda (déšť) – špatně provedené či 

poškozené střechy nebo oplechování (parapety, 

atiky, okapy, žlaby, svody), dále poruchy v nava-

zujících konstrukcích jako jsou terasy, balkóny, 

chodníky, apod.

• Hygroskopie – vlastnost stavebních materiálů 

a prvků, které obsahují částice (zejména soli) 

zachycující vlhkost ze vzduchu a okolí.

• Poškozená nebo netěsná hydroizolace 

a instalace (spodní voda, zemní vlhkost, 

průsak) – voda snadno vniká do zdiva v místě 

poruchy nebo kvůli živelné pohromě – povodeň, 

záplava, atd. 

• Vzlínající voda – proniká do konstrukce póry 

v materiálu vlivem kapilární vzlínavosti. Vzlíná 

z oblasti pod úrovní terénu místy s poškozenou 

nebo chybějící izolací.

• Kondenzace – vzniká uvnitř stavby v podobě 

vodní páry. Nejčastěji v prostorách s nefunkčním 

nebo špatně navrženým odvětráním. Páry mění 

na povrchu chladné konstrukce své skupenství 

na kapalinu, která následně vniká velice snadno 

do konstrukce.

  POZOR! Voda v konstrukci zvyšuje její namáhání, čímž zkracuje životnost celé stavby.

Vlhkost zdiva

Sanace zdiva
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Škodlivé soli, jejich aktivace a důsledek 

Nejčastěji ve stavebních konstrukcích registrujeme tyto 3 základní druhy ohrožujících solí, které 

velice snadno reagují s vodou – chloridy (zdroj např. posypová sůl), sírany (zdroj např. uhlí) 

a dusičnany (zdroj např. močovina). Do konstrukce jsou transportovány vlivem hydrofi lity (nasáka-

vosti) stavebních prvků.  Následně během suchého období dochází recipročně k odpařování vody 

a takzvanému vynášení solí k povrchu konstrukce. Na povrchu a těsně pod ním poté dojde 

k uvolnění vodíku do vzduchu a ponechání solné částice. Ta posléze změní svůj tvar na krystal mající 

za důsledek nežádoucí zvětšení svého objemu o cca 10 %. Zvětšením dochází nakonec k degradaci 

nátěrů konstrukcí, omítkových vrstev a v neposlední řadě předmětné konstrukce/zdiva.

 

Analýza stavu a defi nování úrovně zasažení

Velký důraz je nutné klást na stavebně technický průzkum. Během obhlídky stavby je nutné zjistit 

příčiny vzniku negativního stavu a defi novat kategorii vlhkosti (viz odstavec Zdroje vlhkosti). 

Velkým pomocníkem je fyzický odběr vzorků – z konstrukce se odeberou sondy, které se následně 

laboratorně vyhodnotí. Sledují se tyto ukazatele:

Stupeň zavlhčení Obsah vlhkosti v % hm.

velmi nízký < 3

nízký  3 - 5

zvýšený  5 -7,5

vysoký  7,5 - 10

velmi vysoký > 10

• zavlhčení dle ČSN P 73 06 10

• zasolení dle WTA 2-9-04

Stupeň zasolení Chloridy [% hm.] Dusičnany [% hm.] Sírany [% hm.] 

nízký < 0,2 < 0,1 < 0,5

střední 0,2-0,5 0,1–0,3 0,5–1,5

vysoký > 0,5 >0,3 >1,5

Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. nabízí provedení stavebně 

technického průzkumu, laboratorního rozboru a vyhodnocení v rámci svého servisu 

ZDARMA. V případě zájmu kontaktujte našeho Objektového poradce v regionu dle 

mapy uvedené na poslední straně této brožury.
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Pro eliminaci až úplné odstranění zdroje vlhkosti v konstrukci za účelem plnohodnotného užívání 

dotčených prostor je nejvhodnější učinit následující kroky:

Přímé sanační metody

•  zajištění funkčního odvodu srážkové vody,

•  zajištění těsnosti vodovodních a kanalizačních instalací,

•  zajištění funkčního odvětrání pro prostory s předpokládanou zvýšenou tvorbou vodních par,

•  zajištění stavby proti vzlínání vlhkosti nakumulované z okolního terénu a podzákladí

 prostřednictvím chemické metody (jedná se o tzv. injektáž, za pomoci vtlačování speciálního

 přípravku do konstrukce se vytvářejí souvislé osy tvořící bariéry proti prostupu vlhkosti) 

 nebo mechanické metody (drenáže, odvodnění okolního terénu poblíž stavby, odvětrání nebo 

 odizolování základových partií stavby, obnova vodorovné izolace zdiva, aj.).

Nepřímé sanační metody

Jako doprovodné opatření se doporučuje instalace omítkového sanačního souvrství. 

Osazení zdiva/konstrukce vrstvami sanačních omítek zajišťuje následný plynulý odvod vlhkosti 

a její budoucí regulaci. Výrazně také snižuje negativní účinky prostupu škodlivých solí. Sanační 

omítky jsou speciálně vytvořené směsi s vysokým obsahem vzduchových pórů (rychle odvádějí 

vlhkost ve formě vodní páry) a jsou sladěny tak, aby tvořily dokonalý funkční celek. 

Nápravné opatření
– sanační metody a systémy

zdivo

vodní pára migrující

vlkost
+ soli

zdivo

migrující

vlkost
+ soli

Princip funkce sanačního souvrství
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Systém SANIMENT L

Číslo označení Název produktu Popis Tloušťka vrstvy

1 PCI Saniment® 04 sanační prostřik, neboli „špric“ cca 4 mm (max. 50 % pokrytí plochy)

2

PCI Saniment® 02 

alternativně lze použít 

univerzální produkt 

PCI Saniment® Super 

bez nutnosti aplikace 

kroků 1 a 3

sanační jádrová omítka min. 20 mm 

3 PCI Saniment® 01 štuková sanační omítka cca 2 mm 

Jako krycí nátěr je v případě potřeby nutné volit dobře prodyšné nátěrové hmoty – např. PCI Multitop® FK, 

PCI Multitop® FT, PCI Multitop® FS, PCI Multitop® FM, nebo pro interiér PCI Multitop® Classic. 

Skladba souvrství do úrovně nízkého
zavlhčení a středního stupně zasolení

3

2

1
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Systém SANIMENT T

Jako krycí nátěr je v případě potřeby nutné volit dobře prodyšné nátěrové hmoty – např. PCI Multitop® FK, 

PCI Multitop® FT, PCI Multitop® FS, PCI Multitop® FM, nebo pro interiér PCI Multitop® Classic.

Číslo označení Název produktu Popis Tloušťka vrstvy
1 PCI Saniment® 04 sanační prostřik, neboli „špric“ cca 4 mm (max. 50 % pokrytí plochy)

2

PCI Saniment® 03 

alternativně lze použít 

univerzální produkt 

PCI Saniment® Super 

bez nutnosti aplikace 

předešlého kroku 1 

sanační podkladní (vyrovnávací) 

omítka
min. 10 mm 

3

PCI Saniment® 02 

alternativně lze použít 

univerzální produkt 

PCI Saniment® Super, který 

již nevyžaduje aplikaci 

následného kroku 4

sanační jádrová omítka min. 15 mm 

4 PCI Saniment® 01 štuková sanační omítka cca 2 mm 

Skladba souvrství od zvýšené úrovně
zavlhčení a pro vysoký stupeň zasolení

4

3

2

1
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PCI Saniment® 04
sanační prostřik na zdivo před nanášením 
dalších vrstev

 Rozsah použití

•  na vnitřní a vnější sanaci zděných konstrukcí,

•  slouží jako podkladní vrstva sanačního 
 systému,

•  zajišťuje přilnavost sanační jádrové omítky
 k podkladu,

•  pro nespojité, síťovité nahození sanovaného
 podkladu.

 Vlastnosti

•  suchá maltová směs s vysokou přídržností 
 pro vytvoření spojovacího můstku mezi   
 očištěným zděným podkladem 
 a následnými vrstvami sanačních omítek,

•  s certifi kátem WTA dle směrnice 
 WTA č. 2-9-04,

•  odolnost proti trvalému vlhku, mrazuvzdor-
 nost, univerzální použití uvnitř i venku.

PCI Saniment® 03
sanační podkladní a vyrovnávací omítka 
pro vlhké a zasolené zdivo

 Rozsah použití

•  na vnitřní a vnější sanaci zděných konstrukcí,

•  slouží jako podkladní vrstva sanačního 
 systému,

•  je určena k hrubému vyrovnání podkladu 
 a k ukládání solí ze silně zasoleného zdiva  
 před použitím sanační jádrové omítky,

•  nanáší se na podklad opatřený sanačním   
 prostřikem (špricem).

 Vlastnosti

•  suchá maltová směs s dobrou paropropust-
 ností a velkým obsahem vzduchových pórů,

•  s certifi kátem WTA dle směrnice 
 WTA č. 2-9-04,

•  vysoce porézní,

•  snadno zpracovatelná.

Popis jednotlivých produktů
v sanačním souvrství
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PCI Saniment® 02
sanační jádrová omítka pro vlhké a zasolené 
zdivo

 Rozsah použití

•  na vnitřní a vnější sanaci zděných konstrukcí,

•  slouží jako podkladní vrstva sanačního 
 systému,

•  považuje se za hlavní funkční vrstvu, 
 tzv. „výkonný článek“ sanačního systému,

•  nanáší se na připravený podklad.

 Vlastnosti

•  suchá maltová směs s vysokou paropropust-
 ností a velkým obsahem vzduchových pórů,

•  zajišťuje průchod vlhkosti z podkladního 
 sanovaného zdiva a zároveň umožňuje   
 dlouhodobé ukládání solí v pórech,

•  s certifi kátem WTA dle směrnice 
 WTA č. 2-9-04,

•  vysoce porézní,

•  pro ruční i strojní zpracování,

•  snadno zpracovatelná.

PCI Saniment® 01
sanační štuk pro vytvoření konečné 
povrchové úpravy

 Rozsah použití

•  na vnitřní a vnější sanaci zděných konstrukcí,

•  pro konečnou povrchovou úpravu sanačního
 systému,

•  vytváří jemnou strukturu povrchu,

•  snadno zpracovatelný.

 Vlastnosti

•  suchá maltová směs s vysokou paropropust- 
 ností,

•  přírodně bílá barva,

•  porézní.
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PCI Saniment® Super
univerzální sanační omítka pro rychlou sanaci

 Rozsah použití

•  na vnitřní a vnější sanaci zděných konstrukcí,

•  v případě savého podkladu nevyžaduje 
 aplikaci sanačního prostřiku (špricu),

•  slouží jako podkladní, hlavní i fi nální vrstva 
 v systému.

 Vlastnosti

•  časová úspora - jedním materiálem, 
 bez časových prodlev, lze zhotovit všechny
 potřebné vrstvy sanačního souvrství,

•  křivka zrnitosti 0–1,5 mm,

•  vynikající paropropustnost a vysoký obsah
 vzduchových pórů,

•  s certifi kátem WTA dle směrnice 
 WTA č. 2-9-04,

•  bílá barva,

•  snadno zpracovatelná.

Popis jednotlivých produktů
v sanačním souvrství

Sanace zdiva
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PCI Barraseal® 
síranovzdorná izolační stěrka

 Rozsah použití

•  ve venkovním a vnitřním prostředí,

•  pro izolaci sklepů, nádrží a detailů během  
 sanačních prací (k vytvoření izolačního pásu  
 v ose provedené injektáže),

•  v případě tlaku vody z negativní i pozitivní  
 strany konstrukce,

•  na svislé a vodorovné plochy. 

 Vlastnosti

•  s mikroregulační funkcí (vodotěsná, avšak  
 prodyšná pro vodní páry),

•  vynikající přilnavost,

•  v sanovaných konstrukcích nepodporuje vznik  
 etringitu,

•  lze nanášet natíráním, stěrkováním i stříkáním.

PCI Saniment® Injekt C
krémový injektážní prostředek

 Rozsah použití

•  k vytvoření dodatečné vodorovné izolace 
 zdiva beztlakou metodou,

•  pro cihelné, smíšené i kamenné zdivo,

•  do stupně zavlhčení konstrukce až 95 %. 

 Vlastnosti

•  vysoký obsah účinné silanové látky,

•  aplikace vytlačovací pistolí nebo za pomoci  
 standardního postřikovače,

•  rychlý průnik do podkladu,

•  vytváří silný vodoodpudivý efekt,

•  umožňující difúzi vodních par,

•  snadno kontrolovatelná a nízká spotřeba.

Popis doprovodných
a doplňkových produktů



14

PCI Saniment® Injekt R
kapalný injektážní prostředek

 Rozsah použití

•  k vytvoření dodatečné vodorovné izolace 
 zdiva tlakovou nebo beztlakou metodou,

•  pro cihelné, smíšené i kamenné zdivo,

•  do stupně zavlhčení konstrukce až 60 %. 

 Vlastnosti

•  dobrý průnik do podkladu,

•  aplikace beztlakou metodou nalíváním 
 do vrtů nebo za pomoci nádobek,

•  možná i aplikace tlakovou metodou   
 prostřednictvím čerpadel (injektážních strojů), 

•  dvoufázový účinek – zužování pórů v kon-
 strukci plus tvorba hydrofobity v okolí vrtů.

PCI Saniment® PGI
speciální izolační sůl

 Rozsah použití

•  pro neutralizaci alkalických podkladů 
 na minerální bázi,

•  k izolaci skvrn od rzi, proteklé vody, 
 výluhů, solí, aj.,

•  během sanace prostor dříve zatěžovaných  
 kouřem,

•  k prevenci (likvidaci) výskytu mikroorganismů. 

 Vlastnosti

•  redukuje průnik vlhkosti,

•  bez obsahu těkavých a zdraví škodlivých látek,

•  likviduje mírné plísně a roztoče,

•  brání prostupu nikotinových skvrn apod. 
 do následných sanačních vrstev,

•  variabilní nastavení (ředění) vodou.

Popis doprovodných
a doplňkových produktů
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Sanační omítková souvrství, jako doprovodná opatření, sama o sobě zdroje vlhnutí 

neodstraňují. Vždy je nutno přistoupit ke kompletní sanaci.

Staré omítky odstranit do výšky nejméně 800 mm nad pozorovatelné zóny poškození. 

Zbytky malt, stěrkové vrstvy a nátěry se musí ze zdiva beze zbytku odstranit. Spáry ve zdi-

vu proškrábnout do hloubky cca 20 mm (s výjimkou kleneb). Povrch zdiva čistit mechanicky. 

Otlučenou suť denně odstraňovat a uskladňovat mimo stavbu, aby se zamezilo opětovnému 

transportu solí do zdiva. 

Podklad musí být pevný a soudržný. Před nanášením sanačního souvrství je až na výjimky nut-

né provést omítkový prostřik (s pokrytím plochy max. 50 %) Ten nesmí být proveden v tloušťce 

větší než 5 mm. 

Při nanášení jednotlivých vrstev opatření je nutné dbát, aby byl dodržen správný technologický 

postup odpovídající zvolenému sytému a konkrétní stavbě, včetně dodržování technologických 

přestávek mezi jednotlivými vrstvami včetně fi nální.

Během provádění sanačních opatření musí být relativní vlhkost vzduchu taková, aby nedochá-

zelo ke kondenzaci vlhkosti na nově prováděných omítkových vrstvách (cca do 65 %).

Ve vnějším prostředí musí být sanační souvrství, stejně tak jako všechny další druhy omítek, 

odděleny od zemního tělesa technicky vhodným opatřením.

Důležitá upozornění
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 před
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 po
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 po

Hotel Mandarin – Praha 2006

Hrad Svojanov 2008

Kaple Potštejn 2013

Příklady z praxe
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 před

 před

 po

 po

 po

Léčebna Dobřany 2011

Rodinný dům Lodzice 2013

Kaplička Sv. Trojice, obec Krajková 2012



Sídlo firmy 

BASF Stavební hmoty

Česká republika s.r.o. 

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim 

tel.: +420 469 607 111 

fax: +420 469 607 112 

e-mail: pci-cz@basf.com

info.cz@basf.com 

www.pci-cz.cz, www.basf-sh.cz 

Zákaznický servis

(příjem objednávek) 

tel.: +420 469 607 160 

fax: +420 469 607 161 

fax: +420 469 607 118 

e-mail: objednavky.cz@basf.com 

Technicko-poradenský servis

Váš prodejce:

Vydáno prosinec 2015.
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 1.  602 259 402

 2.  725 545 301

 3.  724 592 068

 4.  724 051 854

 5.  725 586 654

 6.  724 979 675

 7.  728 436 477

 8.  724 010 335

 9.  724 505 095

 10.  725 545 302


