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Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí z nabídky 

společnosti Betosan 

Představení normy EN 1504 pro sanace betonových konstrukcí 

Norma EN 1504 se jmenuje „Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 
Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody“ a jak už název naznačuje je určena nejen 
pro opravy betonových konstrukcí, ale i pro jejich preventivní ochranu. Má celkem 10 částí: 

EN 1504-1 – Definice 
obsahuje pouze definice pojmů používaných v dalších částech. 

EN 1504-2 – Systémy ochrany povrchu betonu 
obsahuje požadavky na materiály pro povrchovou ochranu betonu, tj. hydrofobní 
impregnace, impregnace a nátěry 

EN 1504-3 – Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce 
 obsahuje požadavky na správkové malty 
EN 1504-4 – Konstrukční spojování 

obsahuje požadavky na lepidla pro kotvení vnějších výztužných příložek (ocelových, 
z vláknových kompozitů apod.) k betonu, pro slepování prefabrikátů, nebo pro vytvoření 
únosného spoje čerstvého betonu s betonem již dříve zatvrdlým. 

EN 1504-5 – Injektáž betonu 
obsahuje požadavky na materiály pro injektáže trhlin, dutin, nebo spár v betonu 

EN 1504-6 – Kotvení výztužných ocelových prutů 
obsahuje požadavky na materiály pro kotevní zálivky používané při kotvení výztužných prutů 
do vyvrtaných děr 

EN 1504-7 – Ochrana výztuže proti korozi 
obsahuje požadavky na materiály pro nátěry ocelové výztuže 

EN 1504-8 – Kontrola kvality a hodnocení shody 
určená pro výrobce materiálů a obsahuje postupy kontroly jakosti, hodnocení shody a 
požadavky na označování sanačních materiálů 

EN 1504-9 – Obecné zásady pro používání výrobků a systémů 
určená pro projektovou přípravu sanace betonu, obsahuje požadavky na návrh sanace, 
specifikuje 43 metod ochrany a opravy rozdělených do 11 zásad 

EN 1504-10 – Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení 
určená pro realizaci sanačních prací, obsahuje požadavky na provádění prací v závislosti na 
navržené zásadě a postupu sanace 

Normu EN 1504, tak jako všechny ostatní normy EN, vydal European Committe for 
Standardization (CEN). Tato instituce v roce 2012 sdružovala normalizační organizace všech 27 členů 
EU, Islandu, Norska, Švýcarska, Chorvatska a Turecka. Pro přípravu norem na sanace betonových 
konstrukcí byla zřízena subkomise SC8 organizačně začleněná do komise TC 104 zaměřené na beton a 
související výrobky. Jednotlivé členské země CEN mohou do subkomise vyslat své zástupce, 
nejaktivnější v oblasti sanací betonových konstrukcí jsou tři největší země EU: Německo, Francie a 
Velká Británie a čtyři skandinávské země: Dánsko, Norsko, Švédsko a Finsko. Všechny členské země 
CEN jsou povinny normy EN zavést a musí zrušit své národní normy, které jsou s nimi v rozporu. 
V případě České republiky byla norma přejata jako ČSN EN 1504. V této souvislosti nebyly žádné 
národní normy zrušeny, protože do vydání evropských norem u nás žádné normy pro sanace betonu 
neexistovaly. 

Při práci s normami je vhodné nejprve prostudovat, v pozici projektanta EN 1504-9, v pozici 
realizátora EN 1504-10, a další části používat pouze při práci s příslušnými materiály. Část EN 1504-1 
je vhodná pro ujasnění případně neznámých pojmů a část EN 1504-8 je nutná prakticky pouze pro 
výrobce materiálů. Orientaci bohužel částečně znesnadňuje nejednotnost používané české 
terminologie, např. názvy zásad a metod nejsou ve všech částech normy přeloženy stejně. V případě 
nejasností je třeba se orientovat podle číselného označení. I na místě samotného pojmu „zásada“ je 



3 
 

v některých kapitolách části 10 a v části 9 používán pojem „princip“. Obdobně místo pojmu „metoda“ 
je v části 10 používán pojem „postup“. 

 

Zásada 1 - Ochrana proti vnikání 

Cílem metod zařazených do této zásady je omezení porozity a propustnosti povrchu betonu a tím 
omezení vnikání kapalné vody a plynného CO2 do betonu. To je třeba pro zpomalení karbonatace 
betonu a bránění korozi výztuže. U konstrukcí jejichž beton může být vlhký je třeba, aby povrchová 
úprava byla paropropustná. 

Metoda 1.1 – Hydrofobní impregnace 

Tato metoda se využívá pro vytvoření vodoodpudivého povrchu betonu, který omezuje vnikání 
kapalin do betonu. 
FOBISIL extra R  hydrofobní impregnace na rozpouštědlové bázi, zvýšená účinnost oproti 

standardním vodou ředitelným hydrofobním impregnacím, vyžaduje suchý podklad 
FOBISIL extra W hydrofobní impregnace vodou ředitelná, na vlhký podklad, odolná 

alkalickému prostředí 
FOBISIL forte W hydrofobní impregnace vodou ředitelná, na vlhký podklad, vhodná na 

silikátové podklady, keramiku, cihly, pálenou krytinu apod. 

Metoda 1.2 – Impregnace 

Při této metodě je cílem sanačního zásahu omezit porozitu povrchu betonu a tím omezit vnikání 
kapalin a plynů do betonu. 
BETOLIT KP impregnace pro omezení pórovitosti povrchu 
BETOLIT KP W impregnace pro omezení pórovitosti povrchu, na vlhký podklad 

Metoda 1.3 – Povrchové úpravy s nebo bez schopnosti překlenovat trhliny 

V některých částech EN 1504 je pro tuto metodu použit název „Nátěry“. Cílem sanačního zásahu 
je zde vytvoření povlaku na povrchu betonu, který bude bránit vnikání kapalin a plynů do betonu. 
BETOFIX S nátěr bránící prostupu CO2 
BETOKRYL W vysoce paropropustný nátěr, brání prostupu CO2, vhodný i na vlhký podklad 
BETOSIL W vodotěsný, vysoce paropropustný nátěr, brání prostupu CO2, vhodný i na vlhký 

podklad 
FLEXICOAT trvale pružný, vodotěsný, vysoce paropropustný nátěr, brání prostupu CO2 
WATERFIN 1K flex trvale pružná, vodotěsná, paropropustná stěrka, brání prostupu CO2 

vhodná i na vlhký podklad 

Metoda 1.4 – Místní bandážování trhlin 

V některých částech EN 1504 je pro tuto metodu použit název „Povrchová bandáž trhlin“. Cílem 
tohoto sanačního zásahu je překrýt trhlinu pružným prvkem, který zabrání vnikání kapalin a plynů do 
trhliny. Při pohybu v trhlině nesmí dojít k poškození bandáže. 
Waterfin STP samolepící elastický kaučukový těsnící pás pro překlenutí trhlin a spár 
Waterfin TP elastický kaučukový těsnící pás pro překlenutí trhlin a spár, součást hydroizolačního 

nátěrového systému Waterfin PV, který je určený pro trvale vlhké / mokré 
prostředí 

Elastofin TP elastický kaučukový těsnící pás pro překlenutí trhlin a spár, součást hydroizolačního 
nátěrového systému Elastofin, která je určená zejména na střešní krytiny 

Metoda 1.5 – Výplň trhlin 

Po provedení tohoto sanačního zásahu jsou trhliny v konstrukci vyplněny vhodným injektážním 
materiálem a tím utěsněny proti vnikání kapalin a plynů. Pro nepohyblivé je výhodné používat 
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materiály pro bobtnavou výplň trhlin, protože bobtnáním napomáhají spolehlivému vyplnění trhlin. 
Pro pohyblivé trhliny je třeba použít materiály pro poddajnou výplň trhlin, které umožňují pohyb 
trhliny bez svého porušení. 
Purinject 2C Elastic LV injektážní výrobek pro poddajnou výplň trhlin (D) 
Purinject 1C 115 ECO injektážní výrobek pro bobtnavou výplň trhlin (S) 

Metoda 1.6 – Přeměna trhlin na spáry 

Při tomto sanačním zásahu jsou trhliny v konstrukci upraveny tak, aby se chovaly jako plánované 
spáry v konstrukci. Často jsou proříznuty, případně jinak geometricky zarovnány a vyplněny tmelem 
tak, aby bylo bráněno vnikání kapalin a plynů do trhlin. 
WODAFLEX tmel trvale elastický hydroizolační tmel na bázi MS polymerů 
BETOLASTIC tmel 25 MS UNI trvale elastický tmel na bázi MS polymerů 
WODAFLEX TH trvale elastický hydroizolační tmel na bázi MS polymerů vhodný pro těsnění 

širokých trhlin a spár (balený ve vědrech a plechovkách) 

Metoda 1.7 – Montáž vnějších desek 

V některých částech EN 1504 je pro tuto metodu použit název „Postavení vnějších panelů“. 
Sanační metoda předpokládá individuální konstrukční opatření, které zabrání přístupu, obvykle 
kapalin, k vlastní konstrukci. Jedná se například o oplechování konstrukce. 

Metoda 1.8 – Nanášení membrán  

V některých částech EN 1504 je pro tuto metodu použit název „Použití membrán“. Při této 
sanační metodě se na povrchu železobetonové konstrukce vytvoří vodotěsná nebo plynotěsná vrstva 
(membrána), která brání přístupu kapalin či plynů k vlastnímu povrchu betonu. 
WATERFIN PV trvale pružný hydroizolační cementopolymerní nátěr vhodný i pro kontakt s pitnou 

vodou 
WODAFLEX TH trvale vysoce pružná hydroizolační stěrka na bázi MS polymerů vhodná pro svislé 

plochy a podhledy 
WODAFLEX LQ trvale vysoce pružná hydroizolační stěrka na bázi MS polymerů vhodná pro 

vodorovné plochy 
UREA systém vodotěsné stříkané trvale pružné membrány na bázi polyurey, nanáší se 

stříkáním za horka, vhodný i na svislé plochy a podhledy, velmi pružná a účinná 
membrána jejíž aplikace vyžaduje strojní zařízení 

PROOFEX 3000 parotěsná a vodotěsná samolepící pružná fólie tl. 1,5 mm, na bázi HDPE (high 
density polyethylen), odolává půdním solím a dalším agresivním médiím 

PROOFEX 3000 MR parotěsná a vodotěsná samolepící fólie tl. 1,2 mm, složená z hliníkové 
vrstvy, polymery modifikované bitumenové vrstvy a výztužné polymerové vrstvy, 
odolává půdním solím a dalším agresivním médiím 

PROOFEX ENGAGE parotěsná a vodotěsná pružná fólie na bázi polyetylenu a polypropylenu, 
s vrstvou článkového pletiva pro dokonalé ukotvení k podkladu, odolává půdním 
solím a dalším agresivním médiím 

Zásada 2 – Regulace vlhkosti 

Cílem této zásady je potlačit korozní procesy v betonu, které pro svůj průběh potřebují 
přítomnost vody. Jedná se například o alkalickou reakci kameniva, síranovou korozi apod. 

Metoda 2.1 – Hydrofobní impregnace 

Zabránění korozním procesům v betonu, které potřebují pro svůj průběh vodu, vyžaduje trvalé 
udržení betonu v suchém stavu. Nezbytné je tedy provedení sanačního zásahu zcela bez defektů. 
Tato metoda předpokládá zabránění vnikání vlhkosti do betonu pomocí vodoodpudivé úpravy jeho 
povrchu. 
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FOBISIL extra R  hydrofobní impregnace na rozpouštědlové bázi, zvýšená účinnost oproti 
standardním vodou ředitelným hydrofobním impregnacím, vyžaduje suchý podklad 

FOBISIL extra W hydrofobní impregnace vodou ředitelná, na vlhký podklad, odolná 
alkalickému prostředí 

FOBISIL forte W hydrofobní impregnace vodou ředitelná, na vlhký podklad, vhodná na 
silikátové podklady, keramiku, cihly, pálenou krytinu apod. 

Metoda 2.2 – Povrchový nátěr 

Zabránění korozním procesům v betonu, které potřebují pro svůj průběh vodu, vyžaduje trvalé 
udržení betonu v suchém stavu. Nezbytné je tedy provedení sanačního zásahu zcela bez defektů. 
Tato metoda předpokládá zabránění vnikání vlhkosti do betonu pomocí vodotěsného povlaku na jeho 
povrchu. 
IZOLASTIC flex  trvale pružný, vodotěsný nátěr 
WATERFIN 1K flex trvale pružná, vodotěsná, paropropustná stěrka, brání prostupu CO2 

vhodná i na vlhký podklad 

Metoda 2.3 – Stínění a opláštění 

V některých částech EN 1504 je pro tuto metodu použit název „Postavení vnějších panelů“. Tato 
metoda předpokládá vybudování speciálních konstrukcí, nebo konstrukčních prvků (např. 
oplechování) vybudování předsazených stěn apod., které zabrání přístupu vlhkosti ke konstrukci. 

Metoda 2.4 – Elektrochemická ochrana  

V některých částech EN 1504 je pro tuto metodu použit název „Elektrochemické působení“. 
Tato metoda není v EN 1504 blíže specifikována, pravděpodobně vychází z analogie 

s elektrochemickými metodami sanace vlhkého zdiva. 

Zásada 3 – Obnova betonu 

Metoda 3.1 – Nanášení malty ručně 

Při této metodě sanace se ručním zednickým způsobem provádí obnovení původního tvaru 
konstrukce pomocí správkových (reprofilačních) malt. Metoda se obvykle využívá při menších 
objemech nanášených materiálů. 

Správkové malty pro obnovení tvaru konstrukčního prvku 

MONOCRETE PPE základní správková malta pro vodorovné povrchy (ztekucená) 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
MONOCRETE PPE TH základní správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
MONOCRETE ARG správková malta pro vodorovné povrchy (ztekucená) vyztužená skleněnými 

vlákny, pro aplikace kde se předpokládá zvýšené mechanické namáhání 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
MONOCRETE ARG TH správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) vyztužená 

skleněnými vlákny, pro aplikace kde se předpokládá zvýšené mechanické namáhání 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
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    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
DENSOCRETE PPE koncentrát pro přípravu správkové malty pro vodorovné povrchy a do 

bednění (ztekucené) 
DENSOCRETE PPE TH koncentrát pro přípravu správkové malty pro svislé povrchy a podhledy 

(nestékavá) 
WATERFIX XP  správková malta pro vodorovné povrchy (ztekucená) s krystalizační 

přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy na betonu 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
WATERFIX XP TH správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) s krystalizační 

přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy na betonu 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
MONOCRETE rapid správková malta pro vodorovné povrchy (ztekucená), s velmi krátkou 

dobou tuhnutí a extrémně rychlým nárůstem pevnosti 
MONOCRETE TH rapid  správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá), s velmi 

krátkou dobou tuhnutí a extrémně rychlým nárůstem pevnosti 
MONOCRETE  XP rapid  správková malta pro vodorovné povrchy (ztekucená) s krystalizační 

přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy na betonu, s velmi krátkou 
dobou tuhnutí a extrémně rychlým nárůstem pevnosti 

MONOCRETE XP TH rapid správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) 
s krystalizační přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy na betonu, 
s velmi krátkou dobou tuhnutí a extrémně rychlým nárůstem pevnosti 

Tenkovrstvé stěrky pro vytmelení povrchu 

DENSOFIX základní stěrka pro tloušťky 2-4 mm 
DENSOFIX ARG  stěrka pro tloušťky 2-4 mm vyztužená skleněnými vlákny, pro aplikace kde 

se předpokládá zvýšené mechanické namáhání 
DENSOFIX SF velmi jemná stěrka pro tloušťky 1-3 mm 
DENSOFIX XP stěrka pro tloušťky 2-4 mm s krystalizační přísadou Xypex, pro zhotovení 

hydroizolační vrstvy na betonu 
DENSOCRETE 555 velmi jemná dvousložková stěrka pro tloušťky 1-3 mm se zvýšenou 

pružností a přídržností 
DENSOCRETE 555 Color velmi jemná dvousložková stěrka pro tloušťky 1-3 mm se zvýšenou 

pružností a přídržností, možnost barevného sladění barvy kompozice s podkladem 
COROFIX stěrka pro tloušťky 2-4 mm s krystalizační přísadou Xypex, s vysokou chemickou 

odolností, pro zhotovení izolační vrstvy na betonu proti pronikání vody, olejů, 
organických rozpouštědel a dalších látek 

Metoda 3.2 – Dobetonování 

V některých částech EN 1504 je pro tuto metodu použit název „Znovu ukládání betonu nebo 
malty“. Tato metoda sanace se používá při větším objemu nanášených materiálů než při metodě 3.1., 
kdy se aplikace materiálu provádí klasickou betonáží. Jejím cílem je rovněž obnovení původního tvaru 
prvku. 
MONOCRETE MONOMIX základní jemnozrnná betonová směs pro tloušťky 15-50 mm, pro 

vodorovné povrchy nebo do bednění (ztekucená) 
MONOCRETE MONOMIX TH základní jemnozrnná betonová směs pro tloušťky 15-300 mm, pro 

svislé povrchy a podhledy (nestékavá) 
MONOCRETE MONOMIX SCC jemnozrnná betonová směs samonivelizující, pro vodorovné 

povrchy nebo do bednění 
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 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 15 mm až 35 mm 
    r – pro tloušťky 35 mm až 50 mm 
    c – pro tloušťky 50 mm až 70 mm 
MONOCRETE MONOMIX XP jemnozrnná betonová směs pro tloušťky 15-300 mm s krystalizační 

přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy, pro vodorovné povrchy nebo 
do bednění (ztekucená) 

MONOCRETE MONOMIX XP TH jemnozrnná betonová směs pro tloušťky 15-300 mm 
s krystalizační přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy, pro svislé 
povrchy a podhledy (nestékavá) 

DENSOCRETE PPE koncentrát pro přípravu betonu pro opravy pro vodorovné povrchy a do 
bednění (ztekuceného) 

DENSOCRETE PPE TH koncentrát pro přípravu betonu pro opravy pro svislé povrchy a podhledy 
(nestékavého) 

Metoda 3.3 – Nástřik betonu nebo malty 

Metoda sanace 3.3 se používá při větším objemu nanášených materiálů než při metodě 3.1., kdy 
se aplikace materiálu provádí nástřikem. Jejím cílem je rovněž obnovení původního tvaru prvku. 

Suchý nástřik 

MONOCRETE PPE TH základní správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
MONOCRETE ARG TH správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) vyztužená 

skleněnými vlákny, pro aplikace kde se předpokládá zvýšené mechanické namáhání 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
DENSOCRETE PPE TH koncentrát pro přípravu správkové malty pro svislé povrchy a podhledy 

(nestékavá) 
WATERFIX XP TH správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) s krystalizační 

přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy na betonu 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
MONOCRETE MONOMIX TH základní jemnozrnná betonová směs pro tloušťky 15-300 mm, pro 

svislé povrchy a podhledy (nestékavá) 
MONOCRETE MONOMIX XP TH jemnozrnná betonová směs pro tloušťky 15-300 mm 

s krystalizační přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy, pro svislé 
povrchy a podhledy (nestékavá) 

Mokrý nástřik 

MONOCRETE MONOMIX WSC TH maltová či betonová směs pro technologii mokrého 
nástřiku, pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) 

 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 15 mm až 35 mm 
    r – pro tloušťky 35 mm až 50 mm 
    c – pro tloušťky 50 mm až 70 mm 

Metoda 3.4 – Náhrada prvků  

Tato metoda předpokládá výměnu celých konstrukčních prvků, nikoliv jejich opravu. 
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Zásada 4 – Zesílení konstrukce 

Metoda 4.1 – Doplnění nebo náhrada zabudované nebo vnější ocelové výztuže 

Tato metoda předpokládá doplnění ocelových výztužných prutů nebo sítí do konstrukce. Pruty 
ani sítě pro ocelovou nosnou výztuž nejsou v nabídce společnosti Betosan. 

Metoda 4.2 – Vlepování výztuže do otvorů nebo drážek v betonu 

V některých částech 1504 je pro tuto metodu použit název „Přidání zakotvené výztuže do 
připravených nebo vyvrtaných děr“. Při této metodě se konstrukce zesiluje pomocí nových 
výztužných prutů kotvených do otvorů nebo drážek v konstrukci. 

Metoda 4.3 – Vyztužení lepenými příložkami 

V některých částech 1504 je pro tuto metodu použit název „Spojení výztužných desek“. Tato 
metoda spočívá v zesílení konstrukce pomocí dodatečné výztuže (kompozitů na bázi uhlíkových či 
skelných vláken, ocelových pásků apod.) ukotvené na povrch konstrukce. Pro tuto metodu sanace 
dodává společnost Betosan širokou škálu tkanin, pásků, lepidel a dalších doplňkových prvků systému 
TYFO a ADCOS. 

Lepidla pro metodu sanace 4.3 

TYFO S epoxidová pryskyřice pro naplnění a lepení výztužných tkanin 
TYFO TC lepidlo pro upevnění výztužných pásků FYFE na svislé plochy a podhledy 
BETOLIT EP 0-1 DC TH epoxidová pryskyřice vhodná pro lepení ocelových výztužných příložek 
CARBOSTRIP ADHEZIVE epoxidová pryskyřice vhodná pro lepení výztužných pásků ADCOS 

Metoda 4.4 – Doplnění malty nebo betonu 

Zesílení konstrukce pomocí této metody spočívá ve zvětšení průřezu příslušného prvku. 

Malty a betony 

MONOCRETE MONOMIX základní jemnozrnná betonová směs pro tloušťky 15-50 mm, pro 
vodorovné povrchy nebo do bednění (ztekucená) 

MONOCRETE MONOMIX TH základní jemnozrnná betonová směs pro tloušťky 15-300 mm, pro 
svislé povrchy a podhledy (nestékavá) 

MONOCRETE MONOMIX SCC jemnozrnná betonová směs samonivelizující, pro vodorovné 
povrchy nebo do bednění 

 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 15 mm až 35 mm 
    r – pro tloušťky 35 mm až 50 mm 
    c – pro tloušťky 50 mm až 70 mm 
MONOCRETE MONOMIX XP jemnozrnná betonová směs pro tloušťky 15-300 mm s krystalizační 

přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy, pro vodorovné povrchy nebo 
do bednění (ztekucená) 

MONOCRETE MONOMIX XP TH jemnozrnná betonová směs pro tloušťky 15-300 mm 
s krystalizační přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy, pro svislé 
povrchy a podhledy (nestékavá) 

MONOCRETE MONOMIX WSC TH maltová či betonová směs pro technologii mokrého 
nástřiku, pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) 

 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 15 mm až 35 mm 
    r – pro tloušťky 35 mm až 50 mm 
    c – pro tloušťky 50 mm až 70 mm 
DENSOCRETE PPE koncentrát pro přípravu správkové malty pro vodorovné povrchy a do 

bednění (ztekucené) 
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DENSOCRETE PPE TH koncentrát pro přípravu správkové malty pro svislé povrchy a podhledy 
(nestékavá) 

MONOCRETE PPE základní správková malta pro vodorovné povrchy (ztekucená) 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
MONOCRETE PPE TH základní správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
MONOCRETE ARG správková malta pro vodorovné povrchy (ztekucená) vyztužená skleněnými 

vlákny, pro aplikace kde se předpokládá zvýšené mechanické namáhání 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
MONOCRETE ARG TH správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) vyztužená 

skleněnými vlákny, pro aplikace kde se předpokládá zvýšené mechanické namáhání 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
WATERFIX XP  správková malta pro vodorovné povrchy (ztekucená) ) s krystalizační 

přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy na betonu 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
WATERFIX XP TH správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) s krystalizační 

přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy na betonu 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
MONOCRETE rapid správková malta pro vodorovné povrchy (ztekucená), s velmi krátkou 

dobou tuhnutí a extrémně rychlým nárůstem pevnosti 
MONOCRETE TH rapid  správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá), s velmi 

krátkou dobou tuhnutí a extrémně rychlým nárůstem pevnosti 
MONOCRETE  XP rapid  správková malta pro vodorovné povrchy (ztekucená) s krystalizační 

přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy na betonu, s velmi krátkou 
dobou tuhnutí a extrémně rychlým nárůstem pevnosti 

MONOCRETE XP TH rapid správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) 
s krystalizační přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy na betonu, 
s velmi krátkou dobou tuhnutí a extrémně rychlým nárůstem pevnosti 

Adhezní můstky pro zlepšení přídržnosti čerstvého betonu (malty) na ztvrdlý beton 

DENSOCRETE 111 dvousložkový polymercementový adhezní můstek a antikorozní ochrana 
výztuže 

BETOLIT EP 0-1 DC epoxidová pryskyřice vhodná pro vytvoření velmi únosného adhezního 
můstku 

BETOLIT EP 0-1 DC FR epoxidová pryskyřice vhodná pro vytvoření velmi únosného adhezního 
můstku, pro aplikaci za nízké teploty 

BETOLIT EP 0-1 DC W epoxidová pryskyřice vhodná pro vytvoření velmi únosného adhezního 
můstku, pro aplikaci na vlhký podklad 

BETOLIT EP 0-1 DC TH nestékavá epoxidová pryskyřice vhodná pro vytvoření velmi únosného 
adhezního můstku, lepidlo pro spojení ztvrdlého betonu se ztvrdlým betonem 
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Lepidla pro vytvoření nosného spoje ztvrdlého betonu se ztvrdlým betonem 

BETOLIT EP 0-1 DC TH nestékavá epoxidová pryskyřice vhodná pro vytvoření velmi únosného 
adhezního můstku, lepidlo pro spojení ztvrdlého betonu se ztvrdlým betonem 

Metoda 4.5 – Injektáž trhlin, dutin nebo mezer 

Tato metoda sanace se používá u železobetonových prvků poškozených trhlinami, nebo jejichž 
únosnost je snížena díky výskytu dutin či mezer. Zesílení poškozené konstrukce spočívá v obnovení 
integrity železobetonového prvku tlakovou injektáží trhlin. Injektážní materiál musí přenášet 
namáhání obdobně jako vlastní beton. 
BETOLIT EP 0-1 DC základní epoxidová pryskyřice pro tlakovou (silovou) injektáž trhlin 
BETOLIT EP 0-1 DC IP epoxidová pryskyřice pro tlakovou (silovou) injektáž trhlin, s velmi nízkou 

viskozitou  

Metoda 4.6 – Výplň dutin, trhlin a mezer 

Tato metoda sanace se používá u železobetonových prvků poškozených trhlinami, nebo jejichž 
únosnost je snížena díky výskytu dutin či mezer. Zesílení poškozené konstrukce spočívá v obnovení 
integrity železobetonového prvku vyplněním dutin, trhlin, nebo mezer. Výplňový materiál musí 
přenášet namáhání obdobně jako vlastní beton. 
BETOLIT EP 0-1 DC základní epoxidová pryskyřice pro tlakovou (silovou) injektáž trhlin 
BETOLIT EP 0-1 DC IP epoxidová pryskyřice pro tlakovou (silovou) injektáž trhlin, s velmi nízkou 

viskozitou  

Metoda 4.7 – Předpínání (dodatečné předpínání)  

Materiály pro dodatečné předpínání nejsou v nabídce společnosti Betosan. 

Zásada 5 – Fyzikální odolnost 

Cílem metod zařazených do této zásady je zvýšení fyzikální odolnosti povrchu betonu, typicky 
zlepšení obrusu, povrchové pevnosti apod. 

Metoda 5.1 – Nanesení malt nebo nátěry povrchu 

Podstatou této metody je nanesení materiálu se zvýšenou fyzikální odolností na povrch 
ošetřovaného konstrukčního prvku. 

Nátěry 

BETOLIT EP 0-1 DC mechanicky a chemicky odolný nátěr na podlahu 
BETOLIT EP 0-1 DC W mechanicky a chemicky odolný nátěr na podlahu, na vlhký podklad 
BETOLIT EP 0-1 DC FR mechanicky a chemicky odolný nátěr na podlahu, pro aplikaci při nízké 

teplotě 
BETOLIT EP 0-1 DC NF mechanicky a chemicky odolný nátěr na podlahu, má zvýšenou 

houževnatost a odolnost v oděru 

Malty 

BETOLIT EP 0-1 DC + BETOFIL plastmalta tvořená vhodnou kombinací epoxidové pryskyřice 
BETOLIT EP 0-1 DC a plniva BETOFIL 
Pryskyřice BETOLIT EP 0-1 DC se dodává ve čtyřech variantách: 
  bez přípony – základní 
  W – na vlhký podklad 
  FR – pro aplikaci při nízké teplotě 
  NF – se zvýšenou houževnatostí a odolností v oděru 
Plnivo BETOFIL se dodává ve čtyřech variantách 
  FJ – jemné (do 0,63 mm), pro samorozlivné kompozice, pro malé tloušťky 
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  FH – hrubé(do 4,0 mm), pro samorozlivné kompozice 
  FH TH – hrubé(do 4,0 mm), pro nestékavé kompozice 
  FH SMP – velmi hrubé (do 8,0 mm), pro velké tloušťky 

MONOLITH S silně ztekucená minerální hmota pro obrusuvzdorné povrchy, pro středně těžké 
namáhání 

MONOLITH EH silně ztekucená minerální hmota pro obrusuvzdorné povrchy, pro extrémní 
namáhání 

Metoda 5.2 – Impregnace 

V případě této sanační metody se zvýšení fyzikální odolnosti zajišťuje pomocí omezení pórovitosti 
povrchu betonu. 
BETOLIT KP NF impregnace pro omezení pórovitosti povrchu a zlepšení mechanické odolnosti 

povrchu 
BETOLIT KP NF W impregnace pro omezení pórovitosti povrchu a zlepšení mechanické 

odolnosti povrchu 

Zásada 6 – Chemická odolnost 

Cílem metod zařazených do této zásady je zvýšení odolnosti povrchu proti působení agresivních 
chemikálií. 

Metoda 6.1 - Nanesení malt nebo nátěry povrchu 

Podstatou této metody je nanesení materiálu se zvýšenou chemickou odolností na povrch 
ošetřovaného konstrukčního prvku. 

Nátěry 

BETOFIX S nátěr pro zlepšení chemické odolnosti, na suchý podklad do interiéru 
EXTRAFIN vodotěsný a parotěsný nátěr, bariérový nátěr proti olejům a naftě, pochozí, vhodný 

do exteriéru 
BETOLIT EP 0-1 DC mechanicky a chemicky odolný nátěr na podlahu 
BETOLIT EP 0-1 DC W mechanicky a chemicky odolný nátěr na podlahu, na vlhký podklad 
BETOLIT EP 0-1 DC FR mechanicky a chemicky odolný nátěr na podlahu, pro aplikaci při nízké 

teplotě 
BETOLIT EP 0-1 DC NF mechanicky a chemicky odolný nátěr na podlahu, má zvýšenou 

houževnatost a odolnost v oděru 
COROFLEX polymer cementový chemicky odolný vodotěsný nátěr, zejména pro aplikace 

v hydrotechnických stavbách a vodárenství, vhodný o pro kontakt s pitnou vodou 

Malty 

COROFIX vysoce chemicky odolná stěrka, s krystalizační přísadou Xypex 
COROLIT chemicky odolná malta, zejména pro vystýlky kanalizačního a vodovodního potrubí 

Zásada 7 – Ochrana nebo obnovení pasivace 

Metoda 7.1 – Zvětšení tloušťky krycí vrstvy betonu nad výztuží dodatečně nanesenou 
cementovou maltou, betonem, nebo nátěrem povrchu 

V některých částech EN 1504 je pro tuto metodu použit název „Zvětšení ochranné krycí vrstvy 
další maltou nebo betonem“. Krycí vrstva představuje základní opatření pro ochranu výztuže proti 
korozi. Zvětšení její tloušťky je základním opatřením pro oddálení okamžiku, kdy bude výztuž 
vystavena riziku koroze. 
MONOCRETE PPE základní správková malta pro vodorovné povrchy (ztekucená) 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
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    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
MONOCRETE PPE TH základní správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
MONOCRETE ARG správková malta pro vodorovné povrchy (ztekucená) vyztužená skleněnými 

vlákny, pro aplikace kde se předpokládá zvýšené mechanické namáhání 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
MONOCRETE ARG TH správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) vyztužená 

skleněnými vlákny, pro aplikace kde se předpokládá zvýšené mechanické namáhání 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
WATERFIX XP  správková malta pro vodorovné povrchy (ztekucená) ) s krystalizační 

přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy na betonu 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
WATERFIX XP TH správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) s krystalizační 

přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy na betonu 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
MONOCRETE rapid správková malta pro vodorovné povrchy (ztekucená), s velmi krátkou 

dobou tuhnutí a extrémně rychlým nárůstem pevnosti 
MONOCRETE TH rapid  správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá), s velmi 

krátkou dobou tuhnutí a extrémně rychlým nárůstem pevnosti 
MONOCRETE  XP rapid  správková malta pro vodorovné povrchy (ztekucená) s krystalizační 

přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy na betonu, s velmi krátkou 
dobou tuhnutí a extrémně rychlým nárůstem pevnosti 

MONOCRETE XP TH rapid správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) 
s krystalizační přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy na betonu, 
s velmi krátkou dobou tuhnutí a extrémně rychlým nárůstem pevnosti 

MONOCRETE MONOMIX základní jemnozrnná betonová směs pro tloušťky 15-50 mm, pro 
vodorovné povrchy nebo do bednění (ztekucená) 

MONOCRETE MONOMIX TH základní jemnozrnná betonová směs pro tloušťky 15-300 mm, pro 
svislé povrchy a podhledy (nestékavá) 

MONOCRETE MONOMIX SCC jemnozrnná betonová směs samonivelizující, pro vodorovné 
povrchy nebo do bednění 

 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 15 mm až 35 mm 
    r – pro tloušťky 35 mm až 50 mm 
    c – pro tloušťky 50 mm až 70 mm 
MONOCRETE MONOMIX XP jemnozrnná betonová směs pro tloušťky 15-300 mm s krystalizační 

přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy, pro vodorovné povrchy nebo 
do bednění (ztekucená) 

MONOCRETE MONOMIX XP TH jemnozrnná betonová směs pro tloušťky 15-300 mm 
s krystalizační přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy, pro svislé 
povrchy a podhledy (nestékavá) 
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MONOCRETE MONOMIX WSC TH maltová či betonová směs pro technologii mokrého 
nástřiku, pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) 

 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 15 mm až 35 mm 
    r – pro tloušťky 35 mm až 50 mm 
    c – pro tloušťky 50 mm až 70 mm 
DENSOCRETE PPE koncentrát pro přípravu správkové malty nebo betonu pro vodorovné 

povrchy a do bednění (ztekucené) 
DENSOCRETE PPE TH koncentrát pro přípravu správkové malty nebo betonu pro svislé povrchy a 

podhledy (nestékavá) 

Metoda 7.2 – Náhrada kontaminovaného nebo zkarbonatovaného betonu 

Podstatou této metody sanace je odstranění betonu kontaminovaného agresivními činiteli nebo 
zkarbonatovaného, který již nechrání výztuž proti korozi, novým betonem nebo správkovou maltou. 
MONOCRETE PPE základní správková malta pro vodorovné povrchy (ztekucená) 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
MONOCRETE PPE TH základní správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
MONOCRETE ARG správková malta pro vodorovné povrchy (ztekucená) vyztužená skleněnými 

vlákny, pro aplikace kde se předpokládá zvýšené mechanické namáhání 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
MONOCRETE ARG TH správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) vyztužená 

skleněnými vlákny, pro aplikace kde se předpokládá zvýšené mechanické namáhání 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
WATERFIX XP  správková malta pro vodorovné povrchy (ztekucená) ) s krystalizační 

přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy na betonu 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
WATERFIX XP TH správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) s krystalizační 

přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy na betonu 
 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 5 mm až 12 mm 
    r – pro tloušťky 10 mm až 25 mm 
    c – pro tloušťky 20 mm až 40 mm 
MONOCRETE rapid správková malta pro vodorovné povrchy (ztekucená), s velmi krátkou 

dobou tuhnutí a extrémně rychlým nárůstem pevnosti 
MONOCRETE TH rapid  správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá), s velmi 

krátkou dobou tuhnutí a extrémně rychlým nárůstem pevnosti 
MONOCRETE  XP rapid  správková malta pro vodorovné povrchy (ztekucená) s krystalizační 

přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy na betonu, s velmi krátkou 
dobou tuhnutí a extrémně rychlým nárůstem pevnosti 

MONOCRETE XP TH rapid správková malta pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) 
s krystalizační přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy na betonu, 
s velmi krátkou dobou tuhnutí a extrémně rychlým nárůstem pevnosti 
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MONOCRETE MONOMIX základní jemnozrnná betonová směs pro tloušťky 15-50 mm, pro 
vodorovné povrchy nebo do bednění (ztekucená) 

MONOCRETE MONOMIX TH základní jemnozrnná betonová směs pro tloušťky 15-300 mm, pro 
svislé povrchy a podhledy (nestékavá) 

MONOCRETE MONOMIX SCC jemnozrnná betonová směs samonivelizující, pro vodorovné 
povrchy nebo do bednění 

 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 15 mm až 35 mm 
    r – pro tloušťky 35 mm až 50 mm 
    c – pro tloušťky 50 mm až 70 mm 
MONOCRETE MONOMIX XP jemnozrnná betonová směs pro tloušťky 15-300 mm s krystalizační 

přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy, pro vodorovné povrchy nebo 
do bednění (ztekucená) 

MONOCRETE MONOMIX XP TH jemnozrnná betonová směs pro tloušťky 15-300 mm 
s krystalizační přísadou Xypex, pro zhotovení hydroizolační vrstvy, pro svislé 
povrchy a podhledy (nestékavá) 

MONOCRETE MONOMIX WSC TH maltová či betonová směs pro technologii mokrého 
nástřiku, pro svislé povrchy a podhledy (nestékavá) 

 tři varianty zrnitosti:  f – pro tloušťky 15 mm až 35 mm 
    r – pro tloušťky 35 mm až 50 mm 
    c – pro tloušťky 50 mm až 70 mm 
DENSOCRETE PPE koncentrát pro přípravu správkové malty nebo betonu pro vodorovné 

povrchy a do bednění (ztekucené) 
DENSOCRETE PPE TH koncentrát pro přípravu správkové malty nebo betonu pro svislé povrchy a 

podhledy (nestékavá) 

Metoda 7.3 – Elektrochemická realkalizace zkarbonatovaného betonu 

Metoda spočívá ve vnesení elektrického pole mezi ocelovou výztuž zabudovanou v betonu a 
roztok alkalického elektrolytu, který je nalit na povrch betonu. Tato metoda se v ČR prakticky 
nepoužívá. 

Metoda 7.4 – Realkalizace zkarbonatovaného betonu difuzí 

V některých částech EN 1504 je pro tuto metodu použit název „Realkalizace karbonizovaného 
betonu rozpouštěním“. Metoda předpokládá aplikaci vysoce alkalického materiálu na povrch 
zkarbonatovaného betonu a jeho realkalizaci díky difuzi alkálií z naneseného materiálu do betonu. 
Vzhledem k tomu, že úspěšnost difuze výrazně závisí na vlastnostech podkladu, je třeba efektivitu 
sanačního zásahu předem ověřit na referenční ploše. Sama norma upozorňuje, že v Evropě jsou 
s touto metodou pouze omezené zkušenosti. 
WATERFIN PV trvale pružný hydroizolační cementopolymerní nátěr vhodný i pro kontakt s pitnou 

vodou 
Účinek odpovídající této metodě vykazují i všechny materiály uvedené v zásadě 3 Obnova betonu. 

Metoda 7.5 – Elektrochemické odstranění chloridů  

V některých částech 1504 je pro tuto metodu použit název „Elektrochemická extrakce chloridů“. 
Podstata metody je obdobná jako u metody 7.3. Rovněž tato metoda se v ČR prakticky nepoužívá. 

Zásada 8 – Zvýšení elektrického odporu 

Tato zásada vychází ze skutečnosti, že v betonu s vyšším elektrickým odporem je omezena 
možnost koroze výztuže. Zvýšení elektrického odporu se dosahuje snížením vlhkosti betonu. 
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Metoda 8.1 – Hydrofobní impregnace 

Podstata této sanační metody spočívá ve snížení vlhkosti betonu pomocí vodoodpudivé úpravy 
jeho povrchu. Zabránění korozním procesům oceli touto metodou vyžaduje trvalé udržení oceli 
v suchém stavu. Nezbytné je tedy provedení sanačního zásahu zcela bez defektů 
FOBISIL extra R  hydrofobní impregnace na rozpouštědlové bázi, zvýšená účinnost oproti 

standardním vodou ředitelným hydrofobním impregnacím, vyžaduje suchý podklad 
FOBISIL extra W hydrofobní impregnace vodou ředitelná, na vlhký podklad, odolná 

alkalickému prostředí 
FOBISIL forte W hydrofobní impregnace vodou ředitelná, na vlhký podklad, vhodná na 

silikátové podklady, keramiku, cihly, pálenou krytinu apod. 

Metoda 8.2 – Omezení obsahu vlhkosti nátěrem povrchu nebo zakrytím 

V případě této sanační metody se snížení vlhkosti betonu zajišťuje provedením vodotěsného 
povlaku na jeho povrchu, nebo zakrytím konstrukce, aby nebyla v kontaktu se zdrojem vlhkosti. 
Zabránění korozním procesům oceli touto metodou vyžaduje trvalé udržení oceli v suchém stavu. 
Nezbytné je tedy provedení sanačního zásahu zcela bez defektů.  
IZOLASTIC flex  trvale pružný, vodotěsný nátěr 
WATERFIN 1K flex trvale pružná, vodotěsná, paropropustná stěrka, brání prostupu CO2 

vhodná i na vlhký podklad 

Zásada 9 – Úprava katodické oblasti 

Metoda 9.1 – Omezení obsahu kyslíku (na katodě) nasycením nebo nátěrem povrchu 

Tato metoda předpokládá, že bude korozi výztuže v betonu bráněno tím, že bude zabráněno 
přístupu kyslíku k výztuži, resp. k její katodické oblasti. Toho se dosahuje buď tím, že beton bude 
udržován trvale ve stavu, kdy je nasycen vodou, nebo nanesením plynotěsné vrstvy na povrch 
betonu. 
EXTRAFIN vodotěsný a parotěsný nátěr, pochozí, vhodný i do exteriéru 
BETOLIT EP 0-1 DC vodotěsný a parotěsný nátěr, mechanicky a chemicky odolný 
BETOLIT EP 0-1 DC W vodotěsný a parotěsný nátěr, mechanicky a chemicky odolný, na vlhký 

podklad 
BETOLIT EP 0-1 DC FR vodotěsný a parotěsný nátěr, mechanicky a chemicky odolný, pro aplikaci 

při nízké teplotě 
BETOLIT EP 0-1 DC NF vodotěsný a parotěsný nátěr, mechanicky a chemicky odolný, má zvýšenou 

houževnatost a odolnost v oděru 

Zásada 10 – Katodická ochrana 

Metoda 10.1 – Aplikace elektrického potenciálu 

V některých částech 1504 je pro tuto metodu použit název „Použití elektrického napětí“. 
Tato metoda je nejčastěji známa jako katodická ochrana oceli v betonu. Jedná se o speciální 

technologii, kdy korozi výztuže je bráněno trvalým vnesením stejnoměrného elektrického proudu 
mezi výztuž a speciální prvek tvořící anodu. Chráněná výztuž v konstrukci musí být vzájemně vodivě 
propojena. Tato metoda se v ČR využívá zřídka. 

Zásada 11 – Úprava katodických a anodických oblastí 

Metoda 11.1 – Nátěry výztuže povlaky obsahujícími aktivní pigmenty 

V některých částech EN 1504 je pro tuto metodu použit název „Aktivní povlak výztuže“. Při této 
metodě sanace je ocelová výztuž chráněna proti korozi nanesením povlaku přímo na výztuž, který 
obsahuje inhibitor koroze. 
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Densocrete 111 nátěr pro vytvoření aktivního ochranného povlaku na výztuži, zároveň 
vhodný pro vytvoření adhezního můstku 

Metoda 11.2 – Nátěry výztuže bariérovými povlaky 

V některých částech EN 1504 je pro tuto metodu použit název „Nátěry ochranných povlaků 
výztuže“. Podstatou této metody sanace je ochrana ocelové výztuže proti korozi nanesením povlaku 
přímo na výztuž, který ji zcela odděluje od okolí. Při aplikaci je třeba zajistit, aby povlak byl zcela bez 
závad a nedošlo k jeho poškození ani při následné manipulaci s výztuží nebo při jiných operacích. 
Betolit EP 0-1 DC epoxidová pryskyřice vhodná pro vytvoření bariérového ochranného 

povlaku na výztuži, zároveň vhodná pro vytvoření adhezního můstku 

Metoda 11.3 – Aplikace inhibitorů na povrch nebo do betonu  

V některých částech EN 1504 je pro tuto metodu použit název „Použití protikorozních přísad do a 
nebo na beton“. 
Armoguard N inhibitor koroze nanášený formou nátěru na povrch betonu 
Armoguard P inhibitor koroze ve formě přísady do betonu nebo správkových malt 
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