Sanace a hydroizolace staveb
Příručka pro zpracování
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Úvod

Zachování hodnoty staveb: ochrana bez kompromisů
Zachování hodnoty stavebního díla zahrnuje více než jen vysušení
vlhkých zdí. I přes fundamentální význam komplexního konceptu
renovace pro zachování hodnoty stavebního díla se v praxi často
jednotlivé škody posuzují samostatně – a jejich vzájemné působení
v souvislosti s celkovým objektem se nezohledňuje a podceňuje.
Následné škody a další investice jsou odstranitelná rizika, kterým
lze zabránit vhodnými a komplexními renovačními koncepty.
Na základě nejrůznějších stavebně podmíněných škod klade
renovace stavebního díla na projektanty, architekty a zpracovatele
vysoké požadavky. Musí být odborně analyzována aktuální
a rovněž regionální stavební praxe ve spojení s různými okolními,
povětrnostními podmínkami a poměry spodní vody, aby mohla být
včas učiněna individuální renovační opatření.
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Přehled

Přehled

Systém Oxal od společnosti MC-Bauchemie:
Bezpečná ochrana před vlhkostí pro jakýkoli
požadavek
Renovace v oblasti sklepa

Systémy Oxal

Jako základ trvalého zachování hodnoty stavebních objektů je
nezbytné uzavření stavebního tělesa před působením vlhkosti
a škodlivých solí:

Rozhodující pro úspěšné provedení renovace není jen kvalita
jednotlivých zvolených produktů. Teprve souhra všech
použitých materiálů a provedených prací zajistí trvalé řešení.
Všechny systémy Oxal jsou přizpůsobeny aktuálním technikám
zpracování (stříkání, strojní zpracování, nízkotlaká injektáž).

Jestliže proniká voda s obsahem soli zvenku do zdiva, soli po
odpaření vody krystalizují na vnitřní straně stěny. Postupný růst
krystalů přitom vyvíjí fyzikální síly, které jsou schopné rozrušovat
cihly, omítku nebo zdivo.
Následnými škodami vzniklými z této reakce jsou odlupování barvy,
poškození omítky a solné výkvěty – tudíž dlouhodobé zničení
stavebního díla.
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Díky hospodárnosti a úspoře času splňuje systém Oxal rovněž
kvalitativní standardy a vytváří komplexní a vzájemně se doplňující
renovační systém: prakticky orientované produkty, které poskytují
zpracovateli spolehlivé řešení pro jakékoliv renovační práce od
sklepa až po fasádu.
K dosažení dokonalého působení systému Oxal Vám pomohou
následující pokyny pro zpracování, které obsahují nejdůležitější
pracovní kroky a postupy k dosažení optimálního výsledku renovačních prací.
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Podrobnosti zpracování

Vodorovná izolace

Příprava

Vrtání injektážních kanálů

Nasazování pakrů

Zaplnění dutin

Vrtání injektážních kanálů se provádí u jednostranného uspořádání
ve dvou řadách, u oboustranného v jedné řadě. Průměr vrtů je třeba
volit podle velikosti pakru. Vodorovná osová vzdálenost jednotlivých
vrtů je 10-12 cm. Svislá osová vzdálenost jednotlivých vrtů je 8 cm.

Po vyčištění vrtů se pakry
zarazí natolik, aby mohla hubice
injektážního stroje zcela sevřít
nástavec pakru.

Vyskytují-li se větší dutiny,
trhliny nebo otevřené spáry,
je nezbytně nutné je předem
zaplnit přípravkem Oxal BS-V.
Přípravek aplikujeme metodou
nízkotlaké injektáže (do 10 bar).

Přesazení vrtů první a druhé řady je ve vodorovném směru o polovinu osové vzdálenosti vrtů. Úhel vrtání činí cca 30°–45°. Každý vrt má
končit cca 5 cm od konce zdi. Vrtná drť a prach budou odsávány
z injektážního kanálu průmyslovým vysavačem nebo budou vyfukovány tryskou o hloubce vrtu stlačeným vzduchem bez oleje.
Při celoplošné vnitřní izolaci zdiva je nutné, z důvodu zabránění
vzlínání vlhkosti, umístit dodatečnou horizontální izolaci cca 20 cm
nad úrovní terénu.
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Oxal BS-V se musí namíchat
dostatečně tekutý. (viz tech.
listy) Jen tak lze dosáhnout
zaplnění všech dutin.

Spotřebu materiálu je třeba
evidovat po úsecích a dokumentovat ji přehledně pomocí
náčrtů, plánů atd.!
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Podrobnosti zpracování

Vodorovná izolace

Provedení

Čištění podkladu /
Odstranění staré omítky
Až do cca 30 cm nad řadu
vrtů se odstraňují staré omítky
pomocí otryskávání atd.
Následuje bezprašné čištění
podkladu od veškerých nečistot,
které mohou omezit nosnost
podkladu.
K provádění následných prací
musí mít podklad nosný povrch!
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Odstranění potěru

Injektáž vrtů

Uzavření vrtů

V případě potřeby se potěr
oddělí vhodnou metodou
(řezání atd.) v pruhu širokém
cca 10 cm od vnější stěny.

Výběr správné vodorovné
izolace (Oxal HSL-W, Oxal HSC
nebo MC-Injekt GL-95 TR,
viz str. 24) je třeba provést
v závislosti na stupni vlhkosti
zdiva. Injektáž vrtů nízkotlakou
metodou se provádí až do
nasycení zdiva.

Nepřijímá-li stěna žádný další
injektážní materiál, je injektáž
ukončena. Plastové pakry je
třeba urazit zároveň s povrchem
stěny a kovové pakry se musí
odstranit.
Na závěr se vrty zaplní přípravkem Oxal BS-V a uzavřou se
uzavírací maltou Oxal SPM.

I zde je třeba evidovat spotřebu
materiálu po úsecích a dokumentovat ji přehledně pomocí
náčrtů, plánů atd.
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Podrobnosti zpracování

Vnitřní izolace

Provedení

Utěsnění spáry u napojení
stěny a základu
U napojení stěny a podlahy se
oddělí podlahová deska pomocí
drážky široké cca 4 x 4 cm od
vnější stěny a poté se zdivo
důkladně očistí.
Drážka se pak uzavře uzavírací
maltou Oxal SPM.

Prokřemenění, vnitřní

Vytvoření výžlabku

Jako dodatečné soudržné spojení lze před použitím uzavírací
malty nanést vazný můstek.

Výžlabek (rádius min. 5 cm)
v oblasti přechodu mezi stěnou
a podlahou se provádí uzavírací
maltou Oxal SPM.

K tomu je třeba provést jednorázové prokřemenění metodou čerstvý do čerstvého se
základním nátěrem a těsnicím
šlemem Oxal DS-HS jako vazným můstkem. Uzavírací malta
Oxal SPM se nasaje do matně
vlhkého šlemu.

Uzavření spár, trhlin,
ložné spáry živičného
izolačního pásu
Ložná spára živičných izolačních pásů, otevřené trhliny nebo
drolivé, pískující spáry se do
hloubky 2 cm vydlabou a přilehlé zdivo se důkladně očistí.

Oxal DS-HS lze použít jako
vazný můstek pro Oxal SPM.
10
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Podrobnosti zpracování

Vnější izolace

Vnitřní izolace

Příprava podkladu (vnějšího) – základní nátěr

Nanesení těsnicího šlemu

Výžlabek

Oblast stěn

Vnitřní plochy vnějších zdí se od horní hrany podlahové desky až
do cca 30 cm nad dodatečně vytvořenou vodorovnou izolací utěsní
těsnicím šlemem Oxal DS-HS. Těsnicí šlem je třeba nanášet na předem lehce navlhčený podklad nejméně ve dvou pracovních krocích
metodou čerstvý do čerstvého šlemováním nebo stříkáním.

Kouty a rohy mezi základy
a stěnou je třeba zaoblit vytvořením minerálního výžlabku
pomocí přípravku Oxal SPM.

K ochraně před zpětným
provlhnutím izolace Nafuflex
se nanáší na vnější stěny od
spodní hrany podlahové desky
až do výšky 30 cm nad horní
hranu terénu těsnicí šlem Oxal
DS-HS.

Omítkářské práce
Do druhé vrstvy matně vlhkého těsnicího šlemu lze síťovitě aplikovat sanační postřik Oxal VSM WTA. Po dostatečném vytvrdnutí se
nanáší sanační omítky systému Oxal.

UPOZORNĚNÍ:
Plochy stěn je třeba před
zahájením prací dostatečně
očistit a vyrovnat!
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Nanáší se na předem lehce
navlhčený podklad minimálně
ve dvou pracovních krocích
metodou čerstvý do čerstvého
šlemováním nebo stříkáním.
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Podrobnosti zpracování

Vnější izolace

Provedení

Nanášení izolace vnějších stěn

Izolace spár

Po nanesení základního nátěru je třeba provést stěrkování (škrabáním) pomocí přípravku Nafuflex, aby se uzavřely prohlubně < 5 mm.

Spáry (především dilatační
spáry) je třeba celoplošně
přemostit těsnicími páskami
Nafuflex. Doporučuje se uložení
ve tvaru smyčky. Při dilataci
spár > 5 mm je třeba zvolit speciální konstrukce. Po zaschnutí
základního nátěru se musí
okraje spár předem stěrkovat
přípravkem Nafuflex.

Izolace přípravkem Nafuflex se vede směrem dolů přes přední hranu
vyložení základů až cca 10 cm na čelní stranu podlahové desky.
Nafuflex se zpracovává ve dvou vrstvách. Mezi první a druhou vrstvu
se musí po celé ploše vložit speciální síťovina Nafuflex GRID 25 NF
s přesahem v okrajové části minimálně 10 cm.

Stejně jako speciální síťovina se
do čerstvé první vrstvy přípravku Nafuflex vkládají potahované
plochy těsnicí pásky.
Nanesením druhé vrstvy přípravku Nafuflex se poté těsnicí
páska Nafuflex zapracuje do
izolační plochy až k boku spáry.

Minimální tloušťka suché vrstvy činí 4 mm.
14
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Podrobnosti zpracování

Vnější izolace

Světlíky

Izolace trubkových průchodek
Trubky důkladně očistěte od veškerých nečistot snižujících přilnavost
a zdrsněte. Nafuflex se zpracovává ve dvou vrstvách. Oblasti boků se
předem stěrkují přípravkem Nafuflex.

Průnik upevnění světlíků se
utěsňuje přípravkem Mycoflex
5000 W nebo Mycoflex 488 MS.

Hrany světlíku se celoplošně
upraví a zapracují se do izolace
Nafuflex.

Pro případ zemní vlhkosti a netlakové vody
Po první vrstvě přípravku
Nafuflex se vystřihne a vloží
manžeta ze speciální síťoviny
Nafuflex GRID 25 NF. Velikost
manžety závisí na průměru
trubky + 20 cm navíc. Materiál
manžety se středově zastřihne
do hvězdicovitého tvaru, natáhne se přes trubku a vloží se do
čerstvého přípravku Nafuflex.

Poté se vede cca 20 cm široký
pás speciální síťoviny Nafuflex
GRID 25 NF kolem trubky, vloží
se do čerstvé živičné vrstvy
a poté se pokryje druhou
vrstvou přípravku Nafuflex.

Pro případ tlakové vody je
třeba použít prefabrikované
izolační prvky!

UPOZORNĚNÍ:
Je třeba zajistit řádné vysušení světlíku.
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Podrobnosti zpracování

Ochranné a drenážní rohože

Vnější izolace
Důležité upozornění: Až po úplném proschnutí izolace smí
následovat lepení ochranných vrstev!

Zakrytí a vytápění
K urychlení prosychání při nízkých teplotách je třeba celou izolační
plochu zakrýt vhodnými fóliemi a příslušnou vnitřní konstrukcí.
Vytápění je třeba dimenzovat tak, aby teplota v pracovním prostoru
neklesla pod +10 °C.

Zásyp stavební jámy
Po ukončení izolačních prací ve vrstvám zasypte a zhutněte plnivo
(zrnitost 2 – 16 mm).
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Ochrana izolace drenážními
rohožemi

Ochrana izolace tepelně
izolačními deskami

Drenážní rohože s filtračním
rounem se upevňují tak, aniž
by poškodily izolaci.
Přitom je třeba bezpodmínečně
dbát na dostatečné překrytí!
V oblasti překrytí je třeba položit
filtrační rouno dvojitě a musí
směřovat k zemi.

Desky se v oblasti výžlabku
zkosují a pokládají se vodorovně
na výstupek okraje úkosem
směrem k výžlabku.
Lepení na stěnu se provádí směrem zespoda nahoru spřažením.
K dosažení izolační funkce je
třeba nanášet Nafuflex jako
lepidlo na desku celoplošně
(nikoli lepení po částech)!

UPOZORNĚNÍ:
Čerstvou izolaci je třeba chránit před předčasným zatížením deštěm. Ochranu je třeba zajistit vhodnými opatřeními, jako například
zavěšením fólií PE.
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Podrobnosti zpracování

Sanační omítkový systém

Příprava
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Čištění podkladu /
Odstranění staré omítky

Čištění spár

Uzavření spár /
Vyrovnání nerovností

Nanášení sanačního
prostřiku

Až do cca 80 cm nad poškozenou oblast se odstraňují staré
omítky pomocí otryskávání atd.
Následuje bezprašné čištění
podkladu od veškerých nečistot.
K provádění následných prací
musí mít podklad nosný povrch!

Spáry zdiva silně poškozené
solemi, drolivé nebo pískující
spáry se vhodnou metodou do
hloubky cca 2 cm vyfrézují nebo
vyškrabou.

Nové spárování, vyplnění a vyrovnání děr a výlomů se provádí
speciální omítkou Oxal PGP
WTA pro zasolené zdivo.

Jako vazný můstek pro sanační
omítkový systém je třeba aplikovat, na vyčistěné plochy, silně
přilnavý sanační prostřik Oxal
VSM WTA:
musí být pokryto 50 – 70 % ploch
určených k renovaci. Tloušťka
vrstvy smí činit max. 5 mm.
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Podrobnosti zpracování

Sanační omítkový systém

Struktura vrstev

Vyrovnávací omítka / Omítka pro zasolené zdivo

Sanační omítka

Vyhlazení

Při vysokém stupni zasolení
a/nebo při velkých nerovnostech podkladu omítky, je třeba
k vytvoření rovného podkladu
pro následnou sanační omítku
nanést speciální omítku Oxal
PGP WTA pro zasolené zdivo
v tloušťce vrstvy nejméně 1 cm.

Tloušťka vrstvy sanační omítky
Oxal WPw WTA se řídí zasolením podkladu. Zpravidla se
nanáší sanační omítka
v tloušťce nejméně 2 cm.
U vrstev omítky > 2 cm je třeba
pracovat ve dvou vrstvách!
U vícevrstvého nanášení se
musí první vrstva omítky hrubě
stáhnout a poté vodorovně
zdrsnit.

Po dostatečném ztuhnutí
sanační omítky lze povrch
vyhladit hladítkem.

U vrstev omítky > 2 cm je třeba
pracovat ve dvou vrstvách!
Na závěr je třeba nanesenou porézní jádrovou omítku
stáhnout a vodorovně zdrsnit
koštětem, hřebenem na omítku
nebo mřížkovou škrabkou.

UPOZORNĚNÍ:
Před každým nanesením druhé vrstvy omítky musí být dodržen
prostoj 1 den na mm tloušťky vrstvy. Soli, které případně prorazily,
musí být odstraněny mechanicky, např. koštětem.
22
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Paleta produktů

Oxal

Přehled produktů Oxal

Oblast použití

Doba zpracování při 20 °C / 65 % r. v.

Poměr míchání

cca 0,5 hod

Oxal SPM : voda
25 : 3,4 - 3,6
kg : l

Uzavírací malta
Oxal SPM

• Uzavírání výlomů
• Vytváření výžlabků
• Opravy malých ploch

Suspense vrtů
Oxal BS-V

• Vyplňování dutin a uzavírání vrtů

cca 1 hod

Oxal BS-V : voda
20 : 7
kg : l

Horizontální izolace
Oxal HSL-W

• Použití v závislosti na stupni provlhnutí

> 1 den

1:6–1:8

Oxal HSC

• Krém, beztlaková metoda

> 1 den

100 %

MC-Injekt GL-95 TR

• Pro jakýkoliv stupeň provlhčení zdiva

cca 0,5 – 1,5 hod

100 %

Těsnicí šlemy
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Oxal DS-HS

• Vnější izolace
• Vnitřní izolace
• Vyrovnávání zdiva

Oxal DS flex

• Vnější izolace

cca 0,5 hod

cca 1 hod

Oxal DS-HS : voda
25 : 5
kg : l
prášek : tekutina
20 : 10
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Paleta produktů

Oxal/Nafuflex

Přehled produktů Oxal a Nafuflex

Oblast použití

Doba zpracování při 20 °C / 65 % r. v.

Poměr míchání

Sanační omítkový
systém
Oxal VSM WTA

• Sanační prostřik
• 50 – 70% % plošné krytí

cca 60 min.

Oxal : voda
30 : 5

Oxal PGP WTA

• Porézní jádrová omítka
• Nové spárování zdiva
• Vyrovnávání podkladu
• Omítka proti zasolení

cca 60 min.

30 : 8 - 8,5

Oxal WPw WTA

• Vrchní vrstvu omítky lze použít na porézní
jádrovou omítku nebo přímo na stříkanou
omítku podle stupně zasolení

cca 60 min.

30 : 7,5 - 8

Exzellent 750

• Jemná štuková omítka

cca 60 min.

25 : 5,5

cca 1 - 2 hod.

prášek : tekutina
21 : 7

cca 1 - 2 hod.

prášek : tekutina
5:1

Bitumenová izolace Umělohmotná modifikovaná bitumenová
izolační emulze:
Nafuflex Basic 2

• Dvousložková bitumenová izolační emulze
• Ideální pro ruční nanášení
• Zrychlené tuhnutí
• Vysoce flexibilní, těsný vůči radonu

Nafuflex Easy Tech 2 • Dvousložková bitumenová izolační emulze
• Pro strojní nanášení šnekovými čerpadly
• Zrychlené tuhnutí
• Vysoce flexibilní
26
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Sanace a hydroizolace staveb:
zachování hodnoty staveb pomocí systému.
Se systémy Oxal, Exzellent a Nafuflex poskytuje společnost
MC-Bauchemie projektantům, investorům a zpracovatelům
kompletní produktový systém na renovaci zdiva poškozeného
vlhkostí v oblasti sklepa a fasády.
K Izolace proti vzlínající vlhkosti
K Dodatečná vnější izolace
K Vnitřní izolace
K R
 enovace vlhkých a zasolených vnitřních
a vnějších sklepních stěn

MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990
26753 Žebrák
Tel.: +420 311 545 150
Fax: +420 311 537 118

Kontaktní informace

akut 170222 CZ

info@mc-bauchemie.cz
www.mc-bauchemie.cz

