
Technický list výrobku  

Název výrobku 
Směs pro doplňky cihelných prvků na historických stavbách 

 
Charakteristika výrobku 

Na historických stavbách, které mají fasádu z lícových cihel, je často nezbytné doplnit 
chybějící nebo poškozené prvky. Tyto prvky mohou mít tvar, který není běžně vyráběn, při 
doplňcích nelze keramický střep použít. Vyvinutý materiál se vzhledově podobá cihelnému 
střepu, je možno řídit jeho zbarvení od cihlově červené do šedočervené, což je nezbytné pro 
doplňky starých cihelných prvků na historických objektech.  

 
Identifikace a popis výrobku 
Cihlově červený až šedočervený prášek a průhledná kapalina 

 
Složení výrobku  

Směs mletého cihelného střepu 0 až 50 % a popílku z vysokoteplotního spalování 0 až 
50 %, vodní sklo sodné se silikátovým modulem Ms = 1,0 až 1,6.  
 
Technické vlastnosti výrobku 

 
Hodnota 

Parametr  Jednotka 
100% CM 

75% CM + 
25%P 

50% CM + 
50%P 

Objemová hmotnost  kgm-3 1643 1708 1705 
Pevnost v tlaku 28 d N.mm-2 22,1 40,3 50,1 
Pevnost v tlaku 60 d N.mm-2 31,7 48,8 55,5 
Pevnost v tahu  
za ohybu 28 d 

N.mm-2 5,9 8,2 11,8 

Pevnost v tahu  
za ohybu 60 d 

N.mm-2 7,5 10,3 13,1 

 
Způsob distribuce výrobku 

Tuhé složky budou distribuovány v papírových pytlích s PE vložkou, hmotnost pytle 
15 kg. Kapalná složka bude distribuována v PE nádobě s úzkým hrdlem o objemu 5 litrů. 
Tuhá složka musí být spotřebována do 1 roku od výroby. Kapalná složka nesmí zmrznout, 
musí být spotřebována do 6 měsíců. 

 
Vymezení způsobu použití výrobku na stavbě včetně omezení 
Výrobek je vhodný pro doplňky stávajících cihelných prvků na fasádách historických 

staveb. Barvu je možno volit podle okolních cihelných prvků, které na historických stavbách 
již nemají cihlově červenou barvou, ale obvykle jsou cihly vlivem znečištění šedočervené. 

 
Technologie aplikace 
Směs k použití se připraví smísením 1 dílu hmot. tuhé složky s 0,25 díly hmot. kapalné 

složky. Ke směsi se přidá 0,12 dílů hmot. vody. Dalším přídavkem vody, ne vyšším než 0,03 
hmot. dílů, se upraví směs na požadovanou konzistenci. Další zvyšování přídavku vody by 
mělo negativní vliv na mechanické vlastnosti a smrštění.  

Povrch poškozeného cihelného prvku je nezbytné vyčistit nejlépe tlakovou vodou. Po 
odpaření vody se povrch spoje napustí roztokem vodního skla, který se použije pro výrobu 



alkalicky aktivované směsi. Roztok se nanese buď štětcem, nebo se nastříká z ručního 
rozprašovače. Množství se volí tak, aby se veškerý nenesený roztok vsákl. Na takto upravený 
povrch se po 15 minutách aplikuje ručně směs, připravená z tuhé složky a vodního skla, a to 
podle velikosti doplňku, za pomoci špachtle nebo malé zednické lžíce. Upraví se do 
požadovaného tvaru. Povrch se přikryje mikrotenovou PE fólií, která zabrání vysychání vody. 
Fólii je možno odstranit po 7 dnech. Opravu není vhodné provádět při teplotách nižších než 
15 °C a vyšších než 25 °C.  

 
Přehled souvisících technických předpisů a norem 
Normy, podle kterých bude výrobek zkoušen pro certifikaci:  
ČSN EN 1015-11 Zkušební metody malt pro zdivo. Část 11: Stanovení pevnosti malt v tahu 
za ohybu a v tlaku. 
ČSN 72 2452 Zkouška mrazuvzdornosti malt 
ČSN EN 1015-12 Zkušební metody malt pro zdivo. Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých 
malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu 

 
Hygiena, BOZP, ekologie 

Při jakékoliv manipulaci s tekutou složkou, při přípravě směsi i její aplikaci je nutno 
používat ochranné prostředky, zejména ochranné brýle a vodonepropustné rukavice odolné 
zásaditému prostředí. Při manipulaci s tuhou práškovou složkou je nutno používat respirátor. 
Obaly je možno termicky odstranit ve spalovně komunálního odpadu.  

 
Vzhled vzorků se stoupajícím množstvím cihelného střepu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


