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Pou�ití hydrofobizaèního prostøedku LUKOFOB® 39 
pro hydroizolaèní injektá� zdiva 

 
 
Úvod 
Velkým problémem zejména starších domù je zamokøené zdivo vlivem vzlínání zemní vlhkosti. Jedním ze zpùsobù 
dodateèné hydroizolace zejména u kamenného zdiva, která je technicky jednoduchá a finanènì nejménì nároèná, je 
vytváøení horizontální beztlakové chemické injektá�e pomocí roztoku hydrofobizaèního pøípravku LUKOFOB® 39. 
 
Princip pùsobení 
Roztok LUKOFOB® 39 se vpraví do pøedvrtaných otvorù, prosákne do všech trhlinek a kapilár v jejich okolí. Všechny 
horizontální vrty se ve zdivu propojí a vytvoøí celistvou vrstvu. Dochází k vysychání vodné báze a reakci se vzdušným 
oxidem uhlièitým k chemické vazbì úèinné slo�ky na hmotu zdiva. Hydrofobní (vodoodpudivý) efekt zabrání pronikání 
vody kapilární vzlínavostí ze zeminy. Zdivo nad injektá�í poène vysychat. 
 
Pracovní postup 
 
Prùzkum zdiva 
Injektá� je úèinná pouze proti vzlínající vlhkosti, ne na pøíklad zatékající vodì ze støechy, okapu nebo zahánìjící 
deš�ové vodì. Tyto ostatní vlivy je nutné také odstranit. 
 
Pøíprava zdiva 
Ze zdi na obou stranách se odstraní omítka, a to cca 50 cm nad promáèený, pøípadnì poškozený povrch. Spáry mezi 
kameny nebo cihlami se proškrábnou, proto�e jejich póry jsou zpravidla zaplnìny solemi. Vrtání injektá�ních otvorù se 
provádí z vnìjší strany budovy šikmo v úhlu 20–30° (obr. 1). Do tlouš�ky zdiva 1 m lze vrty provádìt pouze 
jednostrannì, pøi vìtších tlouš�kách nutno vrtat oboustrannì. Výšku vrtù je tøeba vést tak, aby dosahovala úrovnì 
podlahy v budovì. Prùmìr otvorù 25-30 mm, osová vzdálenost jednotlivých otvorù 150 mm. Hloubka otvorù cca 5-7 
cm od protìjší strany zdi. Z otvorù se odstraní prach. V pøípadì, �e otvory jsou mokré, je nutné je nechat vyschnout.  
Z tohoto dùvodu je nejvýhodnìjší tyto práce provádìt v letním období. 
Pøípadné dutiny ve zdivu je tøeba pøed zapoèetím injektá�e vyplnit cementovou maltou.  
Vrtání otvorù do zdí je zásah do statiky staveb. Proto je tøeba pøed zapoèetím prací postup konzultovat s odborníkem. 
 
Injektá� 
Vlastní injektá� se provádí hydrofobizaèním pøípravkem LUKOFOB® 39, øedìným vodou v objemových pomìrech 
1:10. 
Roztok se lije do otvorù buï pomocí nálevky s hadièkou, nebo lahvemi umístìnými nad vrtem, ze kterých se injektá�ní 
roztok do vrtu vede hadièkami (obr. 2). V ka�dém pøípadì je tøeba sledovat spotøebu roztoku. Plnìní otvorù je nutné 
provádìt tak, �e roztok v nich nesmí zaschnout. Jinak se stane hydrofobní i pro samotný injektá�ní roztok. Spotøeba 
injektá�ního roztoku je velmi rozdílná v závislosti na kvalitì materiálu (kámen, cihla), malty a vlhkosti zdiva. V praxi se 
toto mno�ství poèítá na pùdorysnou plochu v m2. Nejèastìji na 1 m2 èiní 10 a� 20 l (tj. pøibli�nì 0,7 a� 1,4 l na  
1 vrtaný otvor, pøi tlouš�ce zdi 50 cm a 14 vrtaných otvorech). 
Na jedné stìnì by mìla být spotøeba roztoku pøibli�nì stejná. Jestli�e je v nìkterém místì spotøeba vyšší, mù�e to být 
zpùsobeno otvorem ve zdivu, kterým roztok mizí. V tom pøípadì je tøeba zmezit úniku maltovým zámazem místa, kde  
k úniku dochází. 
 



Ukonèení prací 
Pokud to je mo�né, je výhodné otvory po injektá�i okam�itì neuzavírat. Dochází toti� k rychlejšímu vysychání  
i následné karbonizaci úèinné slo�ky pøípravku. Otvory se utìsní vápenocementovou maltou. Zdivo se upraví vhodnou 
sanaèní omítkou, kterých je na našem trhu velký výbìr. Pøípadný barevný odstín by nemìl být provádìn akrylátovými 
nátìrovými hmotami, ale minerální nebo silikátovou barvou, aby nebyla zhoršena paropropustnost. 
 
Úèinnost systému 
Naše zkušenosti i zkušenosti firem, které chemické injektá�e tímto zpùsobem provádìjí, jsou dobré. Je tøeba si však 
uvìdomit, �e vysychání vlhkosti nad injektá�í je proces pomalý. Bývá patrný nejdøíve po 6 mìsících, úplné vyrovnání 
vlhkosti ve zdivu mù�e trvat i nìkolik rokù. 
 
 
Poznámka 
Nedílnou souèástí tohoto informaèního listu je prospekt na hydrofobizaèní pøípravky LUKOFOB®, kde jsou uvedeny 
veškeré informace týkající se vlastností, manipulace, bezpeènostní pøedpisy a ochrana zdraví pøi práci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento prospekt obsahuje nezávazné údaje, které jsou pro zákazníka informativní. Uvedené typy aplikací nejsou zcela 
vyèerpávající. V pøípadì pochybností nebo nejasností se obra�te na Oddìlení obchodnì technických slu�eb Luèebních 
závodù a.s. Kolín, tel.: 321 741 350-2, fax: 321 721 572, e-mail. ots@lucebni.cz. 


