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DOPORU�ENÍ  
PRO OMÍTÁNÍ A ZD�NÍ ZA NÍZKÝCH TEPLOT 

 
 

I. 
Zdící malty a omítky se aplikují v relativn� tenkých vrstvách. Aplikace p�i denních teplotách pod +5°C je velmi 
riziková. Podle �SN 72 2430-1 nesmí teplota složek klesnout pod +5°C, teplota �erstvé malty pod +10°C a teplota 
prost�edí v pr�b�hu tuhnutí a tvrdnutí malty pak pod +5°C. Zamrznutím zám�sové vody m�že nastat destrukce v 
d�sledku zm�ny jejího objemu. Menší riziko je u zdících malt, které jsou více chrán�né proti pov�trnostním vliv�m 
nežli venkovní omítka. Vnit�ní omítka v uzav�eném prostoru je také mén� riziková. Pravd�podobnost zamrznutí 
vyplývá zejména z toho, že nikdy není znám rozdíl denní a no�ní teploty. Pro v�asné dosažení stádia, kdy je již 
cement natolik zhydratován, že nízká teplota nemusí zp�sobit destrukci, doporu�ujeme dodržovat následující 
opat�ení: 

 
II. 

1) Použití co nejteplejších surovin (teplota �erstvé malty však nesmí p�ekro�it +35°C) 
2) Práce provád�t za maximálních denních teplot - zpravidla do ob�da 
3) Cementová malta je mén� riziková nežli malta vápenocementová 
4) Pokud je to možné, omítnutou plochu zakrýt tepeln�-izola�ní plachtou, aby se zabránilo p�ímému vlivu 

pov�trnostních podmínek (platí i pro zd�ní) 
5) Vnit�ní uzav�ené prostory zateplit alespo� na 24 hod (pokud je to možné) 
6) �ím více cementu, tím menší riziko. Používat p�edevším cement CEM I 42,5R 
7) Proces hydratace cementu urychlit kapalnou p�ísadou Kalkodur v množství 4 - 6 l na 100 kg pojiva (cement, resp. 

cement + vápno) 
8) P�idáním p�ísady Poralan STA do malty v množství 1 - 1,5 l/m3 se zvýší odolnost v��i vlivu záporných teplot na 
�erstvou maltu a zárove� se zvýší i mrazuvzdornost zatvrdlé malty. Provzdušn�ní malty zlepší zpracovatelnost a 
p�ilnavost k podkladu. Obohacením malty o 10 - 20 % vzduchu se ušet�í 10 - 20 % náklad� na použité materiály 
(cement, vápno, kamenivo). Zatvrdlá malta má menší nasákavost a tudíž i tendenci k vytvá�ení výkv�t�. 
Provzdušn�ním malty je možné snížit obsah vápna u vápenocementových malt, �ímž se sníží tvorba 
smrš�ovacích trhlin. 

 
 
Naše informace a doporu�ení mají pouze sm�rný charakter. Výrobc�m malty doporu�ujeme p�ísadu Kalkodur i 
Poralan STA ov��it v konkrétních technologických podmínkách. Stachema nep�ebírá odpov�dnost za škody 
zp�sobené nesprávným nebo neov��eným použitím výrobku ani za kvalitu výrobku pln�ného do obal� odb�ratele. 
 

 


