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v dnešní době je beton univerzální materiál, 

který se používá pro nosné i nenosné kon-

strukce. Díky jeho velmi dobrým vlastnostem, 

vysoké životnosti a poměrně nízkým nárokům 

na ošetřování se používá i pro velmi namá-

hané konstrukce. Cílem článku je shrnutí 

poznatků o různých druzích uzavíracích nátěrů 

a jejich vlivu na vlastnosti betonu, zejména na 

jeho trvanlivost, včetně praktického posouzení 

těchto parametrů. ❚    Concrete is currently 

a very universal material which is being used 

for both load-bearing and non-load-bearing 

structures. Due to its expedient features, 

long lifespan and relatively low maintenance 

requirements it is used also for highly exposed 

structures. The aim of this article is to summa-

rize the pieces of knowledge of different types 

of coatings and its impact on concrete features, 

especially its durability, including practical 

assessment of the respective parameters.

V posledních letech se u betonu a také 
u  vibrolisovaných betonových prvků 
začínáme častěji setkávat s vyššími ná-
roky na kvalitu jejich povrchu. Proto se 
na trhu začaly objevovat např. prvky se 
speciálně upravenou lícovou vrstvou, 
kde se na  povrch výrobku nanáší im-
pregnační nátěr, který se následně vy-
tvrzuje infračerveným nebo ultrafialovým 
zářením. U konstrukčních betonů vyplý-
vá požadavek použití nátěru spíše z dů-
vodu nedostatečné počáteční trvanli-
vosti betonu (zejména pro stupeň vlivu 
prostředí XF4) a následných opatření pro 
zabezpečení tohoto parametru. Ošetře-
ním povrchu betonu nátěry se zabraňuje 
pronikání vlhkosti do betonu a zároveň 
se zpevňuje jeho povrch. Uzavírací ná-
těry pracují na různých principech, které 
jsou popsány v následujícím textu.

DEGRADACE POVRCHU 
BETONU PŮSOBENÍM VODY, 
MRAZU A  CHEMICKÝCH 
ROZMRAZOVACÍCH LÁTEK (CHRL)
Vystavení betonu cyklickému zmrazo-
vání a  rozmrazování za  současného 
působení solných roztoků způsobuje 
povrchové poškození jeho struktury. 
Dochází k  odlupování malých vloček 
ztvrdlého cementového tmele, a  tím 
k  následnému obnažení hrubého ka-

meniva. Tyto poruchy betonu byly po-
prvé identifikovány v roce 1950 v labo-
ratorních podmínkách při různých po-
kusech. [4] Zmiňovaná eroze povrchu 
není analogická s poškozením betonu 
ledem, který působí při zmrazování 
vody v  jeho vnitřní struktuře. Při tomto 
jevu dochází k  poruchám vznikajícím 
kvůli působení tahového napětí na stě-
ny kapilár celého pórového systému. 
Beton není schopen přenášet tato ta-
hová napětí, a proto dochází ke vzniku 
trhlin, což má za následek snížení pev-
ností v  tlaku a  tahu a chloridové ionty 
i jiné agresivní látky mají možnost snad-
ného průniku do  struktury betonu. To 
následně vede ke korozi výztuže a cel-
kovému narušení betonu. [4], [5]

Poškozování betonových povrchů 
chemickými rozmrazovacími látkami 
má za  příčinu obnažení kameniva be-
tonu, otevření celého systému betonu 
pro snadnější průnik agresivních čini-
telů a  vlhkosti, které svým působením 
výrazně snižují celkovou životnost be-
tonových konstrukcí a výrobků. 

OCHRANA BETONU POMOCÍ 
UZAVÍRACÍCH NÁTĚRŮ
Životnost betonu a  betonových výrob-
ků závisí na  jejich schopnosti odolávat 
agresivnímu prostředí a různým druhům 
degradace. Povrchová úprava posky-
tuje fyzikální a chemickou ochranu proti 
pronikání agresivních látek do  struktury 
betonu. Mnoho agresivních činitelů je 
přenášeno vodou a  vzduchem, proto 
jsou vlastnosti povrchové vrstvy betonu 
velice důležité pro trvanlivost celé beto-
nové konstrukce nebo výrobků. Ochrana 
povrchu pomocí nátěrů je velice efektivní 
pro zlepšení kvality povrchové vrstvy. [6]

Základní rozdělení uzavíracích nátě-
rů definuje norma ČSN EN 1504-2 [7], 
podle které jsou nátěry rozděleny do tří 
skupin:
• hydrofobní impregnace,
• impregnace,
• nátěry (povlaky).

Norma uvádí pět hlavních cílů, kte-
rých lze aplikací těchto prostředků po-
vrchové ochrany dosáhnout:
•  „ochrana proti vnikání“ – v tomto pří-

padě má povrchová vrstva omezit 
pronikání cizích látek, zejména vody. 

Při návrhu je však potřeba zvážit sku-
tečnost, že povrchová úprava bude 
současně bránit odpařování vlhkosti 
z  betonu. Z  tohoto důvodu se musí 
ochrana provést tak, aby nedocháze-
lo k hromadění vlhkosti v konstrukci,

•  „regulace vlhkosti“ – aplikací ochran-
ného nátěru dochází ke  snížení vlh-
kosti betonu, jelikož voda představuje 
pro konstrukce z betonu korozní čini-
tel, a současně je konstrukce chráně-
na např. proti postižení alkalicko-kře-
mičitou reakcí nebo síranovou korozí,

•  zvýšení fyzikální odolnosti povrchu 
konstrukce,

•  zvýšení chemické odolnosti. Ochran-
ný nátěr oddělí konstrukci od agresiv-
ního prostředí,

•  zvýšení elektrického odporu betonu. 
Dosáhnout této ochrany u  reálných 
konstrukcí je značně problematické. 
Snahou je snížit vlhkost betonu, a tím 
omezit riziko koroze výztuže, neboť 
suchý beton má větší elektrický od-
por než beton vlhký. [8], [7]

VLASTNOSTI  UZAVÍRACÍCH 
NÁTĚRŮ
Uzavíracími nátěry lze v závislosti na je-
jich druhu dosáhnout snížení kapilární 
absorbce až o 90 %, výrazného snížení 
průniku CO2 a  SO2, zvýšení odolnosti 
proti působení UV záření a biologických 
vlivů, zamezení vzniku skvrn a zvýšení 
odolnosti betonu vůči chemickému 
a  mechanickému poškození. Vylepše-
ním uvedených vlastností se docílí vý-
razného zvýšení životnosti a trvanlivosti 
betonových konstrukcí a výrobků.

Povrchové impregnační prostředky 
obvykle působí dvěma mechanismy:
•  fyzicky – vytváří pevnou fyzickou bari-

éru oddělující betonový povrch od ne-
příznivého korozního prostředí,

•  obsahem reaktivních látek – reak-
tivní látky, obvykle určité inhibitory či 
pigmenty, reagují mezi sebou nebo 
s  betonovým podkladem, čímž vy-
tvářejí sloučeniny, které napomáhají 
zlepšování vlastností betonu (dochází 
k uzavření struktury povrchu betonu).
Impregnační nátěry nabývají svých 

vlastností po  vytvrzení, které může 
probíhat samovolně na  vzduchu nebo 
za specifických podmínek, např. pomo-

MOŽNOSTI ZvYŠOvÁNÍ TRvaNLIvOSTI BETONů a BETONOvÝCH 
vÝROBKů POMOCÍ uZavÍRaCÍCH NÁTĚRů ❚   POSSIBILITIES OF 
INCREaSING THE DuRaBILITY OF CONCRETE aND CONCRETE 
PRODuCTS BY CLOSING COaTINGS

2 0 B E T O N  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 2 / 2 0 1 9



M A T E R I Á LY  A   T E C H N O L O G I E  ❚  M A T E R I A L S  A N D  T E C H N O L O G Y

cí ultrafialového nebo infračerveného 
záření. [9], [10]

Hydrofobní impregnace
Jedním z  nejúčinnějších způsobů, jak 
zabránit pronikání vody do  betonu, je 
hydrofobizace jeho povrchu. Hydrofobi-
zační prostředky pronikají do  povrcho-
vých vrstev betonu, kde vytvářejí vrstvu 
s vysokým smáčecím úhlem pro vodu, 
a  tím zabraňují jejímu vnikání do struk-
tury betonu. Hydrofobizaci betonové-
ho povrchu lze dosáhnout potažením 
po vrchu pórů hydrofobní sloučeninou. 
Penetrační nátěry proniknou do  pórů 
betonu adhezivními Van der Waalsovými 
silami a při jejich aplikaci dochází k che-
mické reakci mezi nimi a  silikátovou 
strukturou betonu. Vytvářejí ochranný 
film, který beton chrání před pronikáním 
vlhkosti a chemických látek. [11]

Hydrofobizační efekt závisí na zvět-
šení smáčecího úhlu (obr. 1) pro vodu 
v pórech cementového kamene. Smá-
čecí úhel je tím větší, čím má látka vyš-
ší počet uhlíků v  molekule. Smáčecí 
úhel je označován řeckým písmenem θ 

a velikost úhlu charakterizuje, na jakou 
plochu se rozlije kapka vody. U mate-
riálů, které mají malý smáčecí úhel θ, 
jako jsou např. silikátové materiály, se 
kapka vody rozlije na velké ploše. Z to-
hoto důvodu jsou vodou dobře smá-
čeny a  označujeme je jako materiály 
hydrofilní. Naopak u materiálů s velkým 
smáčecím úhlem θ se kapka vody rozli-
je na malé ploše, jsou tedy špatně smá-
čeny a označujeme je jako hydrofobní 
materiály. Do  této skupiny patří např. 
voskované povrchy. Voda se kvůli ma-
lému smáčecímu úhlu snadno dostává 
do struktury betonu. Opatříme-li vnitřní 
povrch kapilár tenkou vrstvou nátěru, 
který má velký smáčecí úhel, voda stě-
ny kapilár nesmáčí a tím pádem vlhkost 
do  betonu neproniká. Hydrofobizace 
tedy spočívá ve  vytvoření tenké vrst-
vičky hydrofobizující látky na  vnitřním 
povrchu pórů, která nezmenšuje jejich 
průměr. Většina hydrofobních impreg-
nací je prodyšná, což umožňuje unikání 
vlhkosti z materiálu. [11]

Hydrofobní impregnace se vyrábějí 
v mnoha variantách v závislosti na  lát-

ce, která je použita jako rozpouštědlo:
• vodní emulze,
• mikroemulze,
• roztok v organických rozpouštědlech,
• pasta nebo krém.

Většina přípravků používaných pro 
hydrofobní impregnaci povrchu betonu 
je vyrobena ze směsi hydrofobizujících 
látek a pomocných materiálů. Jedná se 
např. o nepolární sloučeniny, které ob-
sahují uhlíkaté řetězce. [11]

Rozdělení chemických látek pou-
žívaných pro výrobu hydrofobních im-
pregnací:
• silany,
• siloxany,
• vysokomolekulární polysiloxany,
•  nízkomolekulární olygomerní alkylal-

koxysiloxany,
• silikonové mikroemulze,
• silikonáty.

Nátěry
Nátěry lze rozdělit do tří skupin:
• akrylátové laky,
• polyuretanové elastomery,
• epoxidové laky.
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1 Přehled smáčecích úhlů θ (zdroj: [11])  ❚  1 Overview of wetting angles θ (source: [11]) 

smáčecí úhel θ  = 0

velmi dobře smáčivý
(rozlití) dobře smáčivý mírně (středně) smáčivý nesmáčivýšpatně smáčivý

smáčecí úhel θ < 90° smáčecí úhel θ = 90° smáčecí úhel θ > 90° smáčecí úhel θ = 180°
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Tab. 1 Pevnost betonu v tlaku  ❚  Tab. 1 Compressive strength

Označení  
vzorku

Naměřené průměrné hodnoty sledovaných vlastností zkušebních vzorků
Objemová hmotnost 

po 7 dnech 
[kg·m-3]

Pevnost v tlaku  
po 7 dnech 

[MPa]

Objemová hmotnost
 po 28 dnech 

[kg·m-3]

Pevnost v tlaku  
po 28 dnech 

[MPa]
XC4 2 350 40,2 2 340 51,6
XF4 2 270 35,8 2 270 42,3

Tab. 3 Odolnost betonu proti působení tlakové 
vody  ❚  Tab. 3 Resistance to water under pressure

Označení 
vzorku

Naměřené průměrné 
hodnoty sledované 

vlastnosti

Hloubka průsaku tlakovou 
vodou [mm]

XC4 – REF 37
XF4 – REF 19

XC4 – F 14

XF4 – F 8

XC4 – A 11
XF4 – A 6
XC4 – H 8

XF4 – H 3

Tab. 2 Kapilární nasákavost zkušebních vzorků  ❚  Tab. 2 Capillary absorption of specimen

Označení vzorku
Naměřené průměrné hodnoty sledované vlastnosti

NVkap,24 [%] NVkap,72 [%] NVkap,168 [%]

XC4 - REF 0,95 1,25 1,39
XF4 - REF 0,59 0,75 0,85
XC4 - F 0,55 0,75 0,88
XF4 - F 0,35 0,54 0,62
XC4 - A 0,20 0,36 0,52
XF4 - A 0,16 0,29 0,42
XC4 - H 0,13 0,19 0,29
XF4 - H 0,1 0,13 0,18

Tab. 4 Odolnost betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek  ❚  
Tab. 4 Resistance to water and chemical de-icing substances  

Označení vzorku

Průměrné naměřené hodnoty sledovaných cyklů
Počet cyklů

Stupeň porušení 
po 100 cyklech

50 100
Ø ρa [g·m-2] Ø ρa [g·m-2]

XC4 – REF 1501,1 6766,2 5 – rozpadlý
XF4 – REF 299,8 857,9 3 – narušený
XC4 – F 44,2 569,9 3 – narušený
XF4 – F 7,1 33,6 1 – nenarušený
XC4 – A 13,2 205,2 2 – slabě narušený
XF4 – A 2,7 56,8 2 – slabě narušený
XC4 – H 68,2 657,8 3 – narušený
XF4 – H 34,1 231,3 2 – slabě narušený
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Akrylátové laky jsou plastický-
mi látkami, které se začaly ve  větším 
množství vyrábět v  roce 1927 v  Ně-
mecku. Jsou vyráběny jako homopoly-
mery nebo jako nejrůznější kopolymery. 
Všechny se vyznačují vynikající odol-
ností vůči povětrnosti, stálostí na světle 
a transparentností. Používají se v závis-
losti na  typu monomeru jako nátěrové 
hmoty a  různé průmyslové pomocné 
látky. Jejich vlastnosti pochopitelně zá-
visejí na druhu monomeru, komonome-
ru a na způsobu přípravy. [1]

Akrylátové disperze jsou nejčastěji 
využívané ve formě nátěru, pomocí kte-
rého ošetřují a chrání betonový povrch. 
Pro betonové podklady se používají 
vodní disperze a  akrylátové disperze 
ředitelné vodou. 

Polyuretanové elastomery se 
získávají adiční polymerací polyizo-
kyanátů a vícemocných alkoholů. Pro 
výrobu laků se doporučují zpravidla 
izokyanáty s větší molekulovou hmot-
ností. Všeobecně lze říci, že polyure-
tanové laky mají velmi dobrou adhezi, 
pěkný lesk, dobře se vybarvují, dobře 
odolávají vodě a  jsou málo hořlavé. 
Jedná se o materiály, které se v mno-
hém podobají kaučukům. Jejích struk-

tura se však vyznačuje pravidelnějším 
síťováním, což se projevuje mimo jiné 
i v jejich větších pevnostech. Polyure-
tanové elastomery se dají zpracovat 
válcováním, litím a  vstřikováním, při-
čemž při lití se postupuje vždy dvou-
stupňově. 

Polyuretanové elastomerové směsi 
se doporučují pro nátěry betonových 
výrobků a podlah. Při jejich aplikaci se 
postupuje tak, že se výrobek nejdříve 
natře nátěrem, který uzavře povrcho-
vé póry, a pro jeho vytvrzení (zaschnutí 
filmu) se použije ultrafialové nebo in-
fračervené záření. Získá se tím pěkně 
lesklá, velmi dekorativní a  opotřebení 
odolná vrstva. [1]

Epoxidové laky jsou dvousložkové 
systémy na  bázi epoxidových prysky-
řic. Uplatnění nacházejí tam, kde jsou 
kladeny vysoké nároky na estetiku, jed-
noduchou údržbu a odolnost. Epoxido-
vé pryskyřice lze rozdělit na dvě skupi-
ny [1], [2]:
•  epoxidové pryskyřice obsahující glyci-

dové skupiny, vznikají reakcí epichlor-
hydrinu s vhodnými surovinami,

•  pryskyřice obsahující epoxidové sku-
piny, vznikají epoxidací nenasycených 
sloučenin.

Epoxidové laky a  nátěrové hmoty 
se připravují z  epoxidových pryskyřic 
dobře rozpustných v  ketonech, este-
rech, chlorovaných uhlovodících nebo 
v  lakařských rozpouštědlech. Jejich 
směsi s  určitými fenolickými a  amino-
vými pryskyřicemi se mohou vytvrzo-
vat za  zvýšených teplot (tzv. laky vy-
palovací). Vznikají tak velmi tvrdé, ale 
pružné a velmi dobře chemicky odolné 
povlaky, které mají dobrou soudržnost 
s podkladem.

Velký význam v průmyslu nátěrových 
hmot v posledních letech mají vodou ře-
ditelné epoxidové nátěrové hmoty. Mezi 
jejich největší přednosti patří zejména 
výborná přilnavost k podkladu a vysoká 
chemická korozní odolnost. [1], [2], [3]

PŘÍPRAVA ZKUŠEBNÍCH TĚLES 
A  PROVEDENÉ ZKOUŠKY
Cílem experimentu bylo navrhnout a ná-
sledně namíchat dvě receptury betonu 
o pevnostní třídě C30/37 a konzistenci 
stupně sednutí S3 a ověřit vliv různých 
druhů ochranných nátěrů na  vlast-
nosti betonu. První recepturou byl ne-
provzdušněný beton pro stupeň vlivu 
prostředí XC4, jehož struktura není 
primárně odolná proti působení pově-
trnostních vlivů, a druhá receptura byla 
navržena pro stupeň vlivu prostředí XF4. 
Obě receptury odpovídaly svým slože-
ním betonům schvalovaným pro beto-
nové konstrukce pozemních komunika-
cí. Následně byly obě varianty opatřeny 
třemi druhy nátěrů pro posouzení jejich 
vlivu na trvanlivost sledovaných betonů:
•  dálniční fermež – často používaný 

materiál pro zvýšení trvanlivosti kon-
strukcí pozemních komunikací. Jed-
ná se o  roztok vysychavých olejů 
v lakovém benzínu s přísadou sušidel 
(označení F),

• akrylátový, vodou ředitelný nátěr (A),
•  hydrofobizační krémový přípravek 

na bázi silanu ve vodní emulzi (H).



Zkušební vzorky betonu (krychle 
o hraně 150 mm) opatřené těmito nátě-
ry byly podrobeny základním zkouškám 
fyzikálních a mechanických parametrů 
a  trvanlivosti a  výsledky byly srovnány 
se vzorky referenčními, tj. bez ochran-
ných nátěrů (REF).

Sledovány byly tyto základní parame-
try – pevnost betonu v tlaku, nasákavost 
vlivem kapilarity, odolnost proti průsaku 
tlakovou vodou a odolnost proti půso-
bení vody a  CHRL. Výsledky jednotli-
vých testů jsou uvedeny v tab. 1 až 4.

Nejlepších výsledků pevnosti v tlaku 
a  kapilární nasákavosti dosáhly zku-
šební vzorky provzdušněných betonů 
s  hydrofobizačním nátěrem a  vzorky 
s akrylátovým nátěrem. Hodnoty kapi-
lární nasákavosti byly po sedmi dnech 
zkoušení více než dvakrát, resp. čtyři-
krát nižší než u referenční varianty bez 
nátěru. Tomu odpovídaly také výsledky 
dosažené při zkoušce hloubky průsaku 
tlakovou vodou. 

I  z  výsledků odolnosti betonu proti 
působení tlakové vody je patrná kore-
spondence mezi výsledky referenčních 
variant a recepturami s jednotlivými ná-
těry. Všechny druhy nátěrů (při srovnání 
s betony bez ochrany) zlepšily odolnost 
betonu vůči tlakové vodě několikaná-

sobně. Nejlepších výsledků opět dosa-
hovala varianta provzdušněného beto-
nu s hydrofobizačním nátěrem.

Výsledky zkoušek prokazují výrazný 
pozitivní vliv použitých nátěrů na trvan-
livost betonu. U  všech nátěrů nepro-
vzdušněného betonu se podařilo zvýšit 
trvanlivost zkušebních těles na úroveň 
odpovídající parametrům provzdušně-
ných betonů. U  betonů připravených 
s vneseným provzdušněním byl vliv ná-
těrů na trvanlivost ještě zásadnější.

ZÁVĚR
Cílem této studie bylo ověření vlivu 
různých druhů ochranných nátěrů 
na vlastnosti betonu, zejména na  jeho 
trvanlivost. Jelikož jsou v  posledních 
letech na  betonové konstrukce a  vý-
robky kladeny stále větší požadavky, 
zejména na jejich trvanlivost, začíná se 
používání uzavíracích nátěrů více rozši-
řovat. Hlavním důvodem pro používání 
této technologie je zlepšení některých 
významných vlastností betonu. Jedná 
se zejména o  nasákavost – povrchy 
betonu opatřené těmito nátěry by měly 
být prakticky nenasákavé. Mezi další 
výhody použití ochranných nátěrů patří 
snadná čistitelnost a zlepšení odolnosti 
proti působení vody a  CHRL. Všech-

ny očekávané předpoklady zlepšení 
fyzikálních a  mechanických vlastností 
betonu, zejména jeho trvanlivosti, se 
potvrdily. Zároveň byl prokázán evi-
dentní vliv také na betony, které nejsou 
primárně trvanlivé, tj. nejsou provzduš-
něné a  určené do  prostředí XF4, kdy 
bylo dosaženo hodnot trvanlivosti od-
povídajícím požadavkům v požadavko-
vých normách a jednotlivých resortních 
předpisech.
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