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CERESIT
PREZENTOVAL 
na seminářích „Rekonstrukce a sanace v praxi 2017“
systémová řešení rekonstrukce balkonů, lodžií
a ostatních venkovních pochozích ploch
Cyklus odborných seminářů Rekonstrukce a sanace v praxi probíhal v lednu a únoru 2017 
v devíti městech České republiky již po páté a podobně jako uplynulé ročníky byl určen odborné 
stavební veřejnosti. Stavební chemii Ceresit a problematiku sanace balkonů, lodžií a venkovních 
pochozích ploch prezentoval v rámci seminářů Ing. Jaroslav Rejman, TCS and Object manager 
pro český a slovenský trh ze společnosti Henkel Slovensko. Účastníky byli projektanti, architekti, 
profesionálové vykonávající stavební dozor a další zástupci odborné veřejnosti; všech devíti 
seminářů se zúčastnilo cca 1000 osob.

Ing. Rejman se ve svých přednáškách za-
býval nejčastějšími typy venkovních kon-
strukcí, chybami horizontálních konstrukcí 
v praxi a diagnostikou uvedených kon-
strukcí. Účastníky seminářů seznamoval 
i se stanovením nutného rozsahu sanace, 
volbou materiálů a výsledné skladby kon-
strukce (v závislosti na rozsahu poško-
zení a budoucího zatížení konstrukce). 
Nechyběla ani řešení detailů a příklady 
nesprávných návrhů a vad při provádění 
navržených opatření. 

„Téma mé prezentace se týkalo staveb-
ních zásad a podmínek pro navrhování 
správné sanace venkovních konstrukcí. 
Důraz byl kladen na správné zhodnoce-
ní stavu, diagnostické metody, odborný 
projekční návrh, dodržování správných 
technologických postupů a zásad realizace a v neposlední řadě 
i na vhodný výběr stavební chemie a materiálů potřebných pro 
zhotovení sanačních prací či zhotovení nového díla. Například 
i širokého sortimentu stavební chemie Ceresit. Pro opravu zá-
kladové nebo podkladní konstrukce a pro vytvoření spádového 
(vyrovnávacího) potěru jsou vhodné opravné malty a cementy; 
široké uplatnění při sanaci balkonů, lodžií a venkovních pochozích 
ploch nacházejí naše hydroizolační materiály, lepidla, spárovací 
hmoty a samozřejmě materiály pro případné zateplení konstruk-
ce,“ uvedl Ing. Jaroslav Rejman. 

Z klíčových výrobků Ceresit pro zhotovení balkonového systému 
Ceresit stačí zmínit například cementovou vyrovnávací hmotu 
pro vytváření rychletvrdnoucích podkladů s vysokou pevností 
v rozsahu od 10 do 80 mm Ceresit CN 87, penetrace Ceresit 
CT 19 nebo CT 17 či hydroizolace řady Ceresit CL. Z lepidel se 
na balkonech doporučuje používat C2 S1/S2 lepidla, například 
Ceresit CM 16, CM 17 a CM 22, ze spárovacích hmot pak spá-
rovací maltu CE 43, pružný tmel Ceresit CS 25, případně FT 101 
pro šířky do 20 mm.

www.ceresit.cz


