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TEXT + FOTO: ZPRACOVáNO Z PODKLADů FIREM BAUMIT A STAVMAT STAVEBNINy
VizualizacE dETailu: VIKTOR MIKOVČáK

sEriál: hrubá stavba v dEtailu

Sanace zdiva s vysokou 
vlhkostí a se zasolením
Problém vlhkého a zasoleného zdiva se ani zdaleka nevyskytuje pouze 
u desítek či stovek let starých staveb, setkat se s ním můžeme i u novo-
stavby. Jak vybrat správnou omítku pro takový problém? A jak ho 
vyřešit?



1 |  Původní zdivo
2 |  Sanační podhoz Baumit Sanova Pro 

(Sanova přednástřik) 
3 |  Trasová sanační omítka Baumit 

Sanova MonoTrass (Sanova 
trasová omítka WTA)

4 |  Štuková omítka Baumit Sanova 
Fine (Sanova jemná omítka)

5 |  Penetrační nátěr pod finální omítku 
Baumit PremiumPrimer

6 |  Fasádní omítka Baumit SilikatTop

deTaiL skLadby 
sanačnícH vrsTev
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01 | Zpracování postřiku
Na vhodně upravený podklad se ručně nebo 
strojově nanese kontaktní můstek – sanační 
postřik. Obsah pytle se smíchá v samospádové 
nebo kontinuální míchačce s vodou (přibližně 
10 až 11 l / 40 kg). Míchá se 4 min. Nechá se 
vyzrát 3 až 7 dní (při 50- až 70% krytí).

02 | Navlhčení podkladu
Před nanesením sanační omítky se podklad 
ošetřený sanačním postřikem v případě potře-
by navlhčí.

SaNačNí SySTém  
BaUmIT SaNOVa TRaSS

 Sanační podhoz
Baumit Sanova Pro (Sanova přednástřik) 
spotřeba: přibližně 5 až 7 kg/m2 (při 50- až 70%  
krytí), papírové pytle 40 kg

 Trasová sanační omítka
Baumit Sanova MonoTrass  
(Trasová sanační omítka)
spotřeba: přibližně 10 až 11 kg/m2 (10 mm tloušťka 
vrstvy), papírové pytle 25 kg

 Štuková omítka
Baumit Sanova Fine  
(Jemná sanační omítka)
spotřeba: přibližně 5 kg/m2 (4 mm tloušťka vrstvy), 
papírové pytle 40 kg

 Fasádní barva
Baumit Sanova Color
spotřeba: přibližně 0,35 l/m2 (pro dva nátěry na 
jemném podkladu), plastová nádoba 14 l

 Penetrační nátěr pod omítku
Baumit PremiumPrimer 
spotřeba: přibližně 0,23 kg/m2 (v závislosti na 
podkladu), plastová nádoba 5 a 20 kg
nebo 
Baumit UniPrimer
spotřeba: přibližně 0,4 kg/m2, plastová nádoba 
5 a 25 kg

 Fasádní omítka
Baumit SilikatTop
spotřeba: přibližně 2,5 až 3,9 kg/m2 (v závislosti na 
struktuře povrchu), plastová nádoba 25 kg

 Nářadí a pomůcky
samospádová nebo kontinuální míchačka
plastové vědro
zednická lžíce
štětka
stahovací lať
ocelové zubové hladítko
plstěné hladítko
malířský váleček
nízkootáčkové elektrické míchadlo
plastové hladítko

07 | Vyhlazení do roviny
Nanesená vrstva sanační omítky se stáhne 
pomocí latě do roviny.

08 | Štuková omítka
Na dostatečně vyzrálý povrch sanační jádrové 
omítky se nanese štuková sanační omítka 
hladítkem v tloušťce 3 až 5 mm.

05 | Strojní nanesení omítky
Při strojním zpracování se sanační omítka 
nanese na podklad ve tvaru housenky.

06 | Ruční nanesení omítky
Při ručním zpracování se nahodí čerstvá 
směs sanační omítky na podklad zednickou 
lžící v maximální tloušťce 25 mm v jednom 
pracovním kroku.

03 | Míchání omítky – omítací stroj
Suchá směs sanační omítky se smíchá s vodou 
strojově, vhodným omítacím strojem (např. G4 
se statorem D 6/3, bez domíchávače).

04 | Míchání omítky – míchačka 
Suchá směs sananční omítky se může smíchat 
s vodou (přibližně 5 až 6 l / 25 kg) i pomocí 
běžných míchaček. V míchačce s nuceným 
mícháním se míchá 3 až 5 min., ve spádové 
míchačce 5 až 6 min.



CO BUDETE
POTŘEBOVAT

výrObky a maTeriáLy  
zakOupíTe v

Při odběru většího množství zboží  
poskytujeme výrazné slevy.
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09 | Zahlazení omítky
Po mírném vyschnutí (tzv. zavadnutí) se 
povrch štukové omítky vyhladí vhodným 
hladítkem, např. plstěným.

10 | Zrání omítky
Čerstvě nanesená sanační omítka se chrání 
před rychlým vysušením. První dva dny se 
vlhčí. Technologická přestávka před nane-
sením dalších vrstev je min. 7 dní na 10 mm 
tloušťku omítky.

11 | Fasádní barva
Na suchý vyhlazený povrch sanační nebo 
štukové omítky se nanese válečkem, štětkou 
nebo stříkáním fasádní barva. Barva se na-
náší ve dvou vrstvách.

12 | Fasádní omítka
Alternativně se na vyzrálou sanační omítku 
nanese penetrační nátěr a po minimálně 
24 hodinách se nanese fasádní omítka se poža-
dovanou strukturou.


POZOR!
výběr sanačního systému
Při výběru vhodných sanačních 
materiálů je třeba zohlednit stupeň 
vlhkosti a zasolení původního 
zdiva. Při zvýšeném zatížení 
vlhkostí a středním až vysokém 
zatížení solemi se doporučuje použít 
vápennotrasovou sanační omítku 
se sníženou kapilární nasákavostí 
o tloušťce 30 až 80 mm (vícevrstvé 
zpracování). 

Omítací profily
Před omítáním se doporučuje na 
všechna nároží, ostění a nadpraží 
otvorů osadit vhodné omítací profily, 
jakož i omítníky na plochy. Kovové 
prvky je třeba chránit před korozí 
vhodným antikorozním nátěrem.

klimatické podmínky
Teplota vzduchu, materiálu 
a podkladu nesmí během zpracování 
a tuhnutí sanační omítky klesnout 
pod +5 °C a vystoupit nad +30 °C.
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Připravili jsme pro vás tři dvouhodinové webináře 
na téma Konstrukce a betony pro jejich zhotovení, 
které budou postupně probíhat v on-line prostředí 
formou live streamů.

27. května Vodonepropustné  konstrukce – BÍLÉ VANY
Webinář je zaměřen na vodonepropustné konstrukce 
a vhodné betony pro jejich zhotovení. Uvedeny budou také 
praktické informace související s navrhováním a provádě-
ním staveb.

1. června  Konstrukce a ultra-vysokohodnotné betony 
Webinář je zaměřen na ultra-vysokohodnotné betony pro 
zesilování konstrukcí. Představeny budou rovněž praktic-
ké informace související se specifikací betonu a příklady 
z praxe.

10. června  Konstrukce a betony pro zakládání staveb
Webinář je zaměřen na betonové konstrukce a vhodné beto-
ny pro speciální zakládání staveb. Budou také prezentovány 
praktické informace související s navrhováním a provádě-
ním staveb včetně složení betonu v různých podmínkách.

Webináře přináší i rozšířené možnosti. Ve vypsaných termí-
nech můžete sledovat „přímý přenos“ a zapojit se „na živo“ do 
diskuse s předními profesionály z oboru. V případě, že vám 
termín webináře nebude vyhovovat, bude možné si záznam 
pustit i zpětně, nebo si projít jednotlivé prezentace. 
Zaregistrujte se! Od začátku dubna je možné se na webináře přihlá-
sit prostřednictvím internetového portálu www.betonuniversity.cz, 
kde naleznete také veškeré další informace a kontakty. 

skupina Českomoravský beton

Webináře Beton 
University 2021 na 
téma Konstrukce 
a betony pro jejich 
zhotovení
Dlouhodobý vzdělávací projekt Beton University, který organizu-
je skupina Českomoravský beton, je už v běhu! Rozhodli jsme 
se usnadnit vám možnost získat nové a praktické informace 
z oboru stavebnictví formou webinářů v on line prostředí.


