
Technický list – plošné dlažby 

Plošná dlažba 

Plošná dlažba PRESBETON je vyrábìna z vysoce kvalitních betonových smìsí, které jsou zpracovávány na nejmodernìjších výrobních 
linkách typu „hermetik“, metodou vibrování a následného lisování, která zaruèuje vysoké pevnostní parametry, otìruvzdornost a 
mrazuvzdornost. Takto zpracovávané betonové smìsi umožòují nabídnout širokou škálu typù povrchù, povrchových úprav a barevných 
variant. Betonové smìsi, které tvoøí pohledovou vrstvu našich výrobkù jsou tvoøeny rùznými druhy barevných kamenných drtí, pocházejících 
z tuzemských i zahranièních lokalit a dalších kvalitních pøírodních materiálù. 

Formáty plošné dlažby a typy povrchù 

Standardní formáty a tlouš�ky dlažeb 
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* - provedení s kolmou hranou (bez fazety) 
**  - dlažby broušené a broušenotrýskané, curling 

 
Vzorové skladby ze standardních formátù 

Formáty: 
300x300 mm 
400x400 mm 
500x500 mm 

Formáty: 
300x300 mm 
400x400 mm 
500x500 mm 

Formát: 
600x400 mm 

Formát: 
600x400 mm 

Kombinovaná skladba dvou 
formátù: 

600x400 mm 
400x400 mm 

VS 1 

 

VS 2 

 

VS3 

 

VS4 

 

VS5 

 

 Pozn.: Vzorové skladby VS2, VS4, VS5 nejsou vhodné pro reliéfní povrchy. 
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400x400x40(36**)mm 

500x500x50(48*,46**) mm 
600x400x40(36**) mm 
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Øezané formáty 

Nabízené øezané formáty jsou urèeny k architektonickému dotváøení ploch dláždìných ze standardního formátu 400 x 400 x 40/36** mm (alt. 
600 x 400 x 40/36**mm). Bylo navrženo 13 vzorových skladeb, které pøedstavují variantu pro každou plochu èi inspiraci pro vlastní návrh. 
Vzorové skladby kombinované ze standardních formátù a øezaných formátù jsou pøedstaveny v samostatném propagaèním materiálu 

 
98x98x40(36**)mm 198x198x40(36**)mm 400x98x40(36**) mm 400x198x40(36**) mm 
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 **  - øezané formáty z dlažeb broušených, broušenotrýskaných, curl ing 

Øezané formáty tvoøí doplòkové pøíslušenství k základnímu formátu plošných dlažeb 400x400x40/36** mm (alt. 600x400x40/36** mm), jsou 
urèeny k doplnìní skladeb ze základních formátù a nejsou urèeny k samostatnému dláždìní. Øezaný formát 400x98 mm je urèen výhradnì 
pro pochùzné plochy. 
Pøi pokládce na terèe není vhodné použití øezaných formátù 98 x 98 mm, 400 x 98 mm. 

Povrchy a povrchové úpravy plošných dlažeb 

V jednotlivých formátech jsou standardnì nabízeny tyto povrchy a barevné odstíny: 
 

FORMÁT: Název povrchu - barevný odstín 

Dlažba hladká s fazetou/bez fazety – pøírodní, èervená, písková 

400x400x40(36**) mm 

Dlažba hladká s fazetou – pøírodní, èervená, písková; Trýskaná TINA, TAMARA (reliéf bøidlice)  
- pøírodní, èervená, písková, meruòková;Trýskaná TA�ÁNA – bílá, žlutá, pískovcová, hnìdá, šedá;  
- Vymývaná GITA, GABRIELA, ŽANETA, BEATA, SIMONA – bílá, rosso, žlutá, èervená, hnìdá,  
zelená, èerná; Broušenotrýskaná BIANCA, RACHEL, LINDA, PAMELA, KARINA, VIVIAN, NORA 

FORMÁT: 

300x300x35(33*)mm 

Dlažba hladká s fazetou – pøírodní, èervená, písková, žlutá, okrová, hnìdá; Trýskaná TINA– pøírodní, 
èervená, písková, meruòková, bílá, èerná; TAMARA(reliéf bøidlice) – pøírodní, èervená, písková, 
meruòková; Trýskaná TA�ÁNA – bílá, žlutá, pískovcová, hnìdá, šedá; Vymývaná GITA, 
GABRIELA, ŽANETA, BEATA, VERONIKA, KAROLÍNA, KRISTÝNA, SIMONA – bílá,  
rosso, žlutá, èervená, hnìdá, zelená, èerná, GRENA – šedá,žlutá, bílá, hnìdá, zelená;  
GRENA curling – šedá, žlutá, bílá, zelená, hnìdá; RITA (reliéf travertin) – pískovcová,  
muškátová, kaštanová, oøechová, bøidlicová; Broušenotrýskaná nebo pouze broušená  
BIANCA, RACHEL, LINDA, PAMELA, KARINA, VIVIAN, NORA 

500x500x50(48*,46**) mm Dlažba hladká s fazetou/bez fazety – pøírodní, èervená, písková; Trýskaná TINA, TAMARA 
(reliéf bøidlice) – pøírodní, èervená, písková, meruòková;Trýskaná TA�ÁNA – bílá, žlutá,  
pískovcová, hnìdá, šedá; Vymývaná GITA, GABRIELA, ŽANETA, BEATA, SIMONA – bílá, 
rosso, žlutá, èervená, hnìdá, zelená, èerná; Broušenotrýskaná BIANCA, RACHEL,  
LINDA, PAMELA, KARINA, VIVIAN, NORA 

600x400x40(36**) mm 
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Øezané formáty:  
98x98x40(36**) mm 
400x98x40(36**)  mm 
198x198x40(36**)  mm 
400x198x40(36**) mm 

*   - provedení s kolmou hranou (bez fazety) 
** - broušené a broušenotrýskané dlažby, curling 

Specifikace jednotlivých druhù povrchù 

Plošná dlažba hladká 

- povrch hladké dlažby má charakter pohledového neopracovaného betonu, který mùže být ladìn do klasických odstínù jako je 
pøírodní, èervená nebo písková barva až po moderní odstíny žluté, okrové a hnìdé barvy. Jedná se o základní typ povrchu 
používaný pro pìší komunikace v obcích, okolo obytných a rodinných domù, prùmyslové plochy. Specielní návrh betonové smìsi 
vytváøí povrch s velmi malou nasákavostí, vysokou odolností a usnadnìnou èistitelností. Povrch dlažby je u odstínù žlutá, okrová a 
hnìdá opatøen povrchovou impregnací, která zajiš�uje pohodlné èištìní povrchu od bìžných neèistot. 

 
Formáty: 300x300x35(33*) mm, 400x400x40 mm,500x500x50(48*) mm, 600x400x40 mm 
* - provedení s kolmou hranou (bez fazety) 

 
Plošná dlažba hladká reliéfní 

RITA – reliéf travertin  
- povrch plošné dlažby je pøi výrobì tvarován a imituje tak povrch pøírodního travertinu v nìkolika barevných variantách. Tato varianta 

plošné dlažby umožòuje vytváøení pohledovì a architektonicky vysoce hodnotných ploch, je urèena pro plochy okolo bytových a 
rodinných domù (zahrady, balkony, terasy atd.), veškeré plochy ve mìstech a obcích vystavené lehkému provozu od kterých 
oèekáváme vyšší estetické parametry. Je navržena øada lehkých odstínù (bøidlicová, kaštanová, oøechová, muškátová, pískovcová), 
které pøedstavují variantu pro každou moderní stavbu i rekonstrukci. Specielní návrh betonové smìsi vytváøí povrch s velmi malou 
nasákavostí, který je navíc opatøen povrchovou impregnací, která zajiš�uje pohodlné èištìní povrchu od bìžných neèistot. 

 
Formáty: 400x400x40 mm 
 
Doporuèení pro pokládku: pøi pokládce reliéfních dlažeb není vhodná jejich pokládka „na vazbu“(VS2), doporuèuje se pouze pokládka 
jednotlivých kusù vedle sebe (VS1).  

Plošná dlažba trýskaná 

- povrch dlažby je zušlechtìn trýskáním, které zdrsní její povrch, obnaží kamenivo ze kterého je pohledová vrstva složena a umožní tak 
vynikající vzhled lehce opracovaného betonu. 
  
Trýskaná TINA 

- plošná dlažba TINA pøedstavuje základní variantu nabízených trýskaných výrobkù, jedná se o tradièní sortiment, který již nalezl 
uplatnìní v širokém spektru staveb. Dlažba TINA je vhodná pro veškeré mìstské pìší komunikace, vystavené lehkému provozu, 
okolí bytových a rodinných domù (chodníky, balkony, terasy, zahrady atd.). Povrch mùže být ladìn do odstínu pøírodního, bílé, 
pískové, èervené, èerné a meruòkové barvy. 

Formáty: 400x400x40 mm,500x500x50 mm, 600x400x40 mm 
 
Trýskaná TA�ÁNA 

- plošná dlažba TA�ÁNA pøedstavuje v sortimentu trýskaných povrchù produkt vyšší kategorie, který je urèen charakterem svého 
povrchu a barevnými variantami pro vytváøení architektonicky vysoce hodnotných ploch. Tento druh je urèen zejména pro dláždìní 
veškerých ploch v okolí bytových a rodinných domù vystavených lehkému provozu (chodníky, terasy, balkony, zahrady, okolí 
bazénù atd.), stejnì tak je vhodný pro mìstské plochy jako jsou chodníky, dvorany, parky, námìstí vystavené lehkému provozu. 
Povrch Ta�ána je nabízen také v sortimentu øezaných formátù a je tak umožnìno èlenìní ploch do nabízených skladeb a velké 
množství kombinací barevných variant. Dlažba je z výroby opatøena povrchovou impregnací, která zajiš�uje pohodlné èištìní 
povrchu od bìžných neèistot. 

 
 

Formáty: 400x400x40 mm, 500x500x50 mm, 600x400x40 mm, øezané formáty  

Pøednostnì nabízeny prostøednictvím vzorových skladeb, které jsou tvoøeny z povrchù  
nabízených ve formátu 400x400x40/36** mm – Simona, Ta�ána, Pamela,Linda, Vivian, 
Bianca. Alternativnì lze po dohodì s výrobním závodem navrhnout vlastní skladbu  
a zhotovit pøíøezy z jakéhokoliv povrchu nabízeného ve formátu 400x400x40 mm. 
Pozn.: Vhodnost kombinace rùzných typù povrchù je tøeba ovìøit u výrobce. 
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Plošná dlažba trýskaná reliéfní 

TAMARA – reliéf bøidlice 
Povrch plošné dlažby je pøi výrobì tvarován a imituje tak povrch bøidlicového kamene, jehož povrch je opracován trýskáním – struktura betonu 
je obnažena a umožòuje tak povrchu vyniknout. Dlažba je nabízena v povrchu pøírodním, pískové, èervené a meruòkové barvì. Èlenitý 
povrch dlažby umožòuje vytváøet charakteristické a vysoce atraktivní plochy, tato dlažba najde své uplatnìní na všech plochách v okolí 
bytových a rodinných domù (chodníky, terasy, balkony, zahrady atd.) a mìstských plochách vystavených lehkému provozu, u kterých 
z provozních dùvodù neklademe dùraz na rovinnost povrchu.  

 
Formáty: 400x400x40 mm,500x500x50 mm, 600x400x40 mm 
 
Doporuèení pro pokládku: pøi pokládce reliéfních dlažeb není vhodná jejich pokládka „na vazbu“ (VS2), doporuèuje se pouze pokládka 
jednotlivých kusù vedle sebe(VS1). 

 
 
 
Plošná dlažba vymývaná 
Vymývané dlažby jsou vyrábìny z ušlechtilého øíèního a drceného kameniva, kterému je touto povrchovou úpravou umožnìno na povrchu 
vyniknout. Je nabízena široká škála vymývaných povrchù, které se liší frakcí použitého kameniva a jeho barevností. 
 
GITA, GABRIELA, ŽANETA, BEATA, KAROLÍNA, KRISTÝNA, VERONIKA, KAROLÍNA 
Tradièní varianty vymývaných povrchù, které jsou stále velice oblíbené. Povrchy jsou tvoøeny vymytím dunajského øíèního kamene frakce 4-8 
mm (GITA) a 8-16 mm (GABRIELA), drcenou èervenou žulou frakce 4-8 mm(ŽANETA), drceným vápencem frakce 10-16 mm v kombinaci 
s èervenou žulou 4-8 mm (BEATA) nebo drceným vápencem rùzných barev frakce 6-9 mm (KAROLÍNA, KRISTÝNA, VERONIKA, 
KAROLÍNA) . Tyto povrchy jsou vhodné pro plochy v okolí bytových a rodinných domù (chodníky, terasy, balkony, zahrady, okolí bazénù atd.) 
a mìstské plochy vystavené lehkému provozu. 
 
Formáty: 400x400x40 mm,500x500x50 mm, 600x400x40 mm 
 
SIMONA 
Velice moderní varianta vymývaného povrchu, který tvoøí vápencové drtì frakce do 6 mm. Je nabízena øada sedmi barevných variant (bílá, 
rosso, žlutá, èervená, hnìdá, zelená, èerná), které umožòují vytváøet vysoce atraktivní plochy v okolí bytových a rodinných domù (chodníky, 
balkony, terasy, zahrady, okolí bazénù atd.). Povrch SIMONA je nabízen také v sortimentu øezaných formátù a je tak umožnìno èlenìní ploch 
do nabízených skladeb a velké množství kombinací barevných variant. Dlažba je z výroby opatøena povrchovou impregnací, která zajiš�uje 
pohodlné èištìní povrchu od bìžných neèistot. 
 
Formáty: 400x400x40 mm, 500x500x50 mm, 600x400x40 mm, øezané formáty 

 
 
GRENA 
Vymývaný povrch tvoøený ušlechtilými žulovými a rulovými drtìmi. Jsou použity drtì frakce do 3mm, které vytváøí velmi pøíjemný a efektní 
povrch, blížící se svým vzhledem k pøírodním žulovým povrchùm. Vymývaný povrch Grena nabízíme v nìkolika barevných variantách, které 
se liší nejen odstínem, ale i druhem použitého kameniva – bílá, šedá, žlutá, hnìdá, zelená. Tento velmi atraktivní povrch nalezne své 
uplatnìní na všech plochách v okolí bytových a rodinných domù (chodníky, balkony, terasy, zahrady, okolí bazénù atd.) od kterých 
oèekáváme originální architektonické ztvárnìní. Dlažba je z výroby opatøena povrchovou impregnací, která zajiš�uje pohodlné èištìní povrchu 
od bìžných neèistot. 
 
Formáty: 400x400x40 mm 
 



Plošná dlažba broušenotryskaná 
 
Tento typ povrchu pøedstavuje nejvyšší kategorii výrobkù, které jsou vyrábìny z ušlechtilých teracových drtí, povrch je opracován broušením a 
následným otrýskáním, které vytvoøí protiskluzovou úpravu a charakteristický vzhled povrchu. Sortiment broušenotryskaných dlažeb 
pøedstavuje sedm povrchù – BIANCA, RACHEL, LINDA, PAMELA, KARINA, VIVIAN, NORA, které jsou charakteristické kvalitou opracování, 
lehkou barevností danou odstínem kameniva, pøípadnì pigmenty. Broušenotrýskané dlažby jsou urèeny pro nejnároènìjší plochy, kde 
klademe dùraz na dokonalý vzhled, jsou urèeny pro plochy v okolí bytových a rodinných domù, zejména terasy, balkony, okolí bazénù a další 
plochy s vysokými nároky na vzhled.  
Vzhledem k protiskluzové úpravì trýskáním dlažba splòuje požadavky Vyhl. MMR è. 268/2009 a MMR è. 398/2009 na odolnost proti skluzu a 
smyku. Povrchová úprava otrýskáním zajiš�uje dostateènou protiskluzovou úpravu a bezpeènì splnìný požadavek na hodnotu souèinitele 
smykového tøení, který z tìchto dùvodù není nutné ovìøovat zkoušením. Broušenotrýskané povrchy jsou nabízeny v sortimentu øezaných 
formátù. Specielní návrh betonové smìsi vytváøí povrch s velmi malou nasákavostí, který je navíc opatøen povrchovou impregnací, která 
zajiš�uje pohodlné èištìní povrchu od bìžných neèistot. 

 
Formáty: 400x400x36 mm, 500x500x46 mm, 600x400x46 mm, øezané formáty 

 
Plošná dlažba broušená 
 
Teracové povrchy nabízené v sortimentu broušenotryskaných dlažeb nabízíme také ve variantì pouze broušené. Broušené povrchy – 
BIANCA, RACHEL, LINDA, PAMELA, KARINA, VIVIAN, NORA – již nejsou opatøeny protiskluzovou úpravou otrýskáním a vzniká tak vysoce 
ušlechtilý broušený povrch, který je urèen do vnitøních a venkovních prostor rodinných, bytových domù a dalších druhù staveb, jako jsou 
chodby, zimní zahrady, sklepy, garáže, balkony a terasy. Výrobky s broušeným povrchem splòují parametr protiskluzovosti dle požadavku 
Vyhl. MMR è.268/2009 a Vyhl. MMR è. 398/2009. Hodnota souèin itele smykového tøení je pravidelnì ovìøována zkouškou v ITC a.s. Zlín – 
Zkušebna obuvi a OOP. Výsledek zkoušky prokazuje splnìní požadavku protiskluzovosti daný Vyhl. MMR è.268/2009, resp. ÈSN 74 4505 a 
ÈSN 73 4130 s výsledkem souèinitele smykového tøení ì > 0,5, resp. ì > 0,6  , pøièemž požadavek Vyhl. MMR è. 398/2009 je tímto taktéž 
splnìn.  
Specielní návrh betonové smìsi vytváøí povrch s velmi malou nasákavostí, povrch dlažby není vzhledem ke svému charakteru opatøen 
impregnací z výroby a je nutné jej tedy ošetøit až po pokládce impregnaèními prostøedky vhodnými pro broušené povrchy za úèelem jejich 
ochrany pøed ušpinìním, zvýšení prostiskluzovosti a dosažení požadovaného lesku povrchu. Pro tyto úèely doporuèujeme impregnaèní 
pøípravek Flor Acryl Super. 
Broušené dlažby lze velmi vhodnì kombinovat s èásteènì trýskanými broušenými dlažbami s dekorem. Lze tak vytváøet velmi efektní a 
originální plochy, použitím dekorù lze v pøípadì zvýšených požadavkù lokálnì zvýšit protiskluzové parametry plochy. 
 
Formáty: 400x400x36 mm 
 

Plošná dlažba broušená, èásteènì trýskaná - dekor 
 

- teracové broušené povrchy LINDA, PAMELA jsou nabízeny taktéž ve variantì jako èásteènì otrýskané. Na broušeném povrchu je 
vytvoøen dekor, plocha vykazuje èásti, které jsou èistì broušené a plochy broušenotryskané. Lze tak vytváøet dekory: trojuhelník, 
osmiuhelník, ètverec. Tyto dekory umožòují vytváøet velmi zajímavé dekorativní plochy nebo dotváøet plochy z povrchù broušených 
a broušenotryskaných. 

 
Formáty: 400x400x36 mm 
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Plošná dlažba s povrchem curling 
 

- povrch curling pøedstavuje v oblasti betonových dlažeb zcela nový druh povrchu, který se svým charakterem blíží povrchu 
broušenému. Povrch je opracován pomocí kartáèování, pøièemž dojde k obnažení struktury kameniva a èásteènì je zachován reliéf 
povrchu, který tvoøí nepatrnì vystupující jednotlivá zrna kameniva. Vzniká tak charakteristický a velmi zajímavý druh povrchu, který 
lze uplatnit v obdobných pøípadech jako výrobky s broušeným povrchem – tj. do vnitøních a venkovních prostor rodinných, bytových 
domù a dalších druhù staveb, jako jsou chodby, zimní zahrady, sklepy, garáže, balkony a terasy.Výrobky s povrchem curling splòují 
parametr protiskluzovosti dle požadavku Vyhl. MMR è.268/2009. Hodnota souèinitele smykového tøení je pravidelnì ovìøována 
zkouškou v ITC a.s. Zlín – Zkušebna obuvi a OOP. Výsledek zkoušky prokazuje splnìní požadavku protiskluzovosti daný Vyhl. 
MMR è.268/2009, resp. ÈSN 74 4505 a ÈSN 73 4130 s výsledkem souèinitele smykového tøení ì > 0,5, resp. ì > 0,6  , pøièemž 
požadavek Vyhl. MMR è. 398/2009 je tímto taktéž splnìn.  
Povrch curling je nabízen ve všech barevných variantách produktu GRENA, tj. bílá, žlutá, hnìdá, zelená, šedá. Specielní návrh 
betonové smìsi vytváøí povrch s velmi malou nasákavostí, povrch je pøes svùj charakter blížící se povaze broušeného povrchu 
opatøen povrchovou impregnací, která zajiš�uje pohodlné èištìní povrchu od bìžných neèistot. Po pokládce je možné povrch dále 
ošetøit impregnaèními prostøedky bìžnými pro ošetøení teracových, resp. broušených povrchù za úèelem dosažení lesku nebo 
zvýšení protiskluzových parametrù. V pøípadì použití ve vnitøních prostorách nebo zvýšených požadavcích na exteriérové plochy 
doporuèujeme povrch po pokládce ošetøit impregnací Flor Acryl Super. 
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Technické parametry plošné dlažby 
 
Specifikace výrobku, zaøazení výrobku do tøíd a požadavky na výrobek dle ÈSN EN 1339: 

 
*   - provedení s kolmou hranou (bez fazety) 
** - broušené a broušenotryskané dlažby, curling 
*** - dlažba Tamara, reliéf bøidlice 
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Použití plošné dlažby 

 
Plošná dlažba je urèena pro všechny typy zpevnìných ploch v exteriérech – pochùzné plochy, pìší a nemotoristické komunikace (napø. 
chodníky,odpoèinkové plochy, okolí rodinných a bytových domù, terasy, balkony, okolí bazénù, pochùzné støechy a ostatní pochùzné plochy). 
Pøi pokládce na železobetonovou desku do betonového potìru, stavebního lepidla nebo pokládce na železobetonovou desku do štìrkového 
lože, lze použít pro pojezdové plochy osobních automobilù za pøedpokladu pøizpùsobení podkladních vrstev tomuto úèelu.  
Plošná dlažba s broušeným povrchem je urèena pro použití v interiérech a exteriérech – chodby, zahrady, garáže, terasy, zimní zahrady. 
Broušené dlažby splòují požadavek na protiskluzové parametry daný Vyhl. MMR è.268/2009 a Vyhl. MMR è. 398/2009. Broušenotrýskané 
dlažby jsou opatøeny dostateènou protiskluzovou úpravou vytvoøenou trýskáním povrchu ve výrobì. 
Plošná dlažba broušená a broušenotrýskaná s dekorem je urèena pro architektonické dotváøení ploch tvoøených broušenými nebo 
broušenotrýskanými plošnými dlažbami. 
Øezané formáty tvoøí doplnìk pro dotváøení skladeb ze standardních formátù a nejsou urèeny pro samostatné dláždìní, øezaný formát 400x98 
mm je urèen výhradnì pro pochùzné plochy. 

Pokládka plošné dlažby 

Plošná dlažba je v dostupných formátech a tlouš�kách urèena pro pochùzné plochy. V pøípadì pøizpùsobení podkladních vrstev (pokládka na 
železobetonovou desku do maltového lože nebo štìrkového lože), lze plošnou dlažbu použít jako pojízdnou pøi zatížení lehkým 
automobilovým provozem (osobní automobily).  Základní formát 600x400 a øezaný formát 400x98 doporuèujeme používat pouze pro 
pochùzné plochy. Plošnou dlažbu lze také pokládat rozebíratelným zpùsobem na plastové terèe. 

a) pro pochùzné plochy (pokládka do kamenné drti)

Na vyspádovanou a zhutnìnou zemní pláò (modul pøetvárnosti 30 MPa – pochùzné plochy udržované lehkou 
mechanizací, 15-20 MPa – výhradnì pochùzné plochy) se urovná minimálnì 100 mm kamenné drtì frakce 8/16, 
11/22, 16/32 mm, kterou dokonale zhutníme. Na tuto vrstvu rozprostøeme 40 – 50 mm kamenné drtì frakce 4/8 nebo 
2/5 mm, která tvoøí kladecí vrstvu. Do takto pøipravených podkladních vrstev již klademe plošnou dlažbu se spárou 
3-5 mm a stabilizujeme pouze poklepem gumovou palicí pøes døevìné prkno. Po ukonèení pokládky se vyplní spáry 
mezi dlaždicemi spárovacím pískem frakce 0-2 mm.

Pochùzné plochy

1. 33-50 mm - betonová plošná dlažba
2. 40 – 50 mm - lože z kamenné drtì 4/8, 2/5 mm
3. 100-150 mm – podkladní kamenná dr� 8/16, 11/22, 16/32 mm
4. Zemní pláò

b) pro lehký provoz (i osob. automobily) - pokládka na ŽB desku do maltového lože

Na vyspádovanou a zhutnìnou zemní pláò (modul pøetvárnosti 40 MPa) se urovná minimálnì 100 mm kamenné 
drtì frakce 8/16, 11/22, 16/32 mm, kterou dokonale zhutníme. Na takto pøipravený podklad se vybetonuje 
železobetonová deska o tlouš�ce 100 mm z betonu C 8/10 (dle ÈSN EN 206-1). K pokládce dlažby lze pøistoupit až 
po uplynutí technologické pøestávky pro vytvrdnutí ŽB desky. Pøi pokládce se na provedenou ŽB desku nanáší 
betonový potìr C8/10, do kterého se dlažba pokládá celou plochou a stabilizuje se poklepem gumovou palicí. V 
pøípadì pokládky do stavebního lepidla se tlouš�ka vrstvy øídí doporuèením výrobce tohoto materiálu. U ploch nad 

220 m  je nutno z dùvodu teplotní roztažnosti materiálu vytváøet dilataèní spáry. Spárování mezi dlaždicemi se 
provádí zásypovým pískem frakce 0/2 mm až v následujícím dni po ukonèení pokládky. V pøípadì požadavku na tzv. 
„èistou a bezprašnou spáru“, lze spárování provést flexibilními a mrazuvzdornými spárovacími tmely. Vydláždìnou 
plochu není možné zatìžovat pojezdem pøed dosažením dostateèné pevnosti podkladní ŽB desky (28 dní).

Lehký provoz (os. auta) – pokládka 
na ŽB desku do maltového lože

1. 33-50 mm - betonová plošná dlažba
2. 20 mm - betonový potìr (alt. stavební lepidlo)
3. 100 mm - železobetonová deska C8/10
4. 100-150 mm - podkladní kamenná dr� 8/16, 11/22, 16/32 mm
5. Zemní pláò
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c) pro lehký provoz (i osob. automobily) - pokládka na ŽB desku do štìrkodrtì

Na vyspádovanou a zhutnìnou zemní pláò (modul pøetvárnosti 40 MPa) se urovná minimálnì 100 mm kamenné 
drtì frakce 8/16, 11/22, 16/32 mm, kterou dokonale zhutníme. Na takto pøipravený podklad se vybetonuje 
železobetonová deska o tlouš�ce 100 mm z betonu C 8/10 (dle ÈSN EN 206-1). K pokládce dlažby lze pøistoupit 
až po uplynutí technologické pøestávky pro vytvrdnutí ŽB desky. Po uplynutí technologické pøestávky se na tuto 
podkladní desku rozprostøe 40 – 50 mm kamenné drtì frakce 4/8 nebo 2/5 mm, která tvoøí kladecí vrstvu.  Do 
takto pøipravených podkladních vrstev již klademe plošnou dlažbu se spárou 3-5 mm a stabilizujeme pouze 
poklepem gumovou palicí pøes døevìné prkno. Po ukonèení pokládky se vyplní spáry mezi dlaždicemi 
spárovacím pískem frakce 0-2 mm. Vydláždìnou plochu není možné zatìžovat pojezdem pøed dosažením 
dostateèné pevnosti podkladní ŽB desky (28 dní).

Lehký provoz (os. auta) – pokládka na ŽB desku do kamenné 
drtì
1. 33-50 mm - betonová plošná dlažba
2. 40 – 50 mm - lože z kamenné drtì 4/8, 2/5 mm
3. 100 mm - železobetonová deska C8/10
4. 100-150 mm - podkladní kamenná dr� 8/16, 11/22, 16/32 mm
5. Zemní pláò

d) pro pochùzné plochy - pokládka na vymezovací terèe

Tato varianta pokládky plošné dlažby je vhodná k vytvoøení kvalitní pochùzné roviny u teras, balkonù,
pochozích støech a podobných staveb, kde bude podloží tvoøit betonová nebo jiná vyspádovaná
zpevnìná plocha. Dlažba se ukládá do vymezovacích terèíkù položených pøímo na tuto plochu. Vzniklé
spáry se nevysypávají pískem. Srážková voda odtéká volnì pod dlažbu po vyspádovaném pevném
podkladu. Tento typ pokládky je urèen pouze pro pochùzné plochy. Pokládka na terèe není vhodná
v pøípadì použití øezaných formátù 98 x 98 mm a 400 x 98 mm.

Pochùzné plochy - pokládka na vymezovací terèe

1. 33-50 mm - betonová plošná dlažba, vymezovací terèe
2. 100 mm - železobetonová deska C8/10
3. 100-150 mm - podkladní kamenná dr� 8/16, 11/22, 16/32 mm 4. 
Zemní pláò
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Zásady pokládky 
 

- dlažební desky doporuèujeme klást se párou 3-5 mm, v pøípadì pokládky „na sraz“ hrozí vlivem pohybu desek o sebe vyštípání 
hran a rohù 

- pro vyplnìní spár doporuèujeme použít èistý køemièitý písek frakce 0-2 mm, pøi použití vìtší frakce spárovacího materiálu mùže dojít 
k poškození dlažby vyštípáním hran, zneèištìný písek mùže vést k trvalému znehodnocení dlažby 

- desky se po uložení do kladecí vrstvy pouze stabilizují poklepem gumovou palicí pøes døevìné prkno, není možné plochu hutnit 
vibraèní deskou 

- je vhodné pokládat dlažební desky z více palet najednou, pøedejde se tak pøípadným barevným odlišnostem v ploše dlažby, které 
mohou jednotlivé šarže vykazovat 

- plošnou dlažbu (pohledovou vrstvu) je nutné v rámci pokládky chránit proti poškrábání jednotlivých kusù o sebe nebo jiné 
konstrukce, pøi jejich meziskladování je nutné je pokládat vždy nášlapnými vrstvami na sebe a prokládat vhodným materiálem, který 
zabrání tøení desek o sebe (polypropylenový motouz) 

- obvod dláždìné plochy je nutné stabilizovat použitím betonových obrubníkù (s vyjímkou pokládky do betonového potìru nebo stav. 
lepidla na ŽB desku), v opaèném pøípadì není zajištìna stabilita kladecí vrstvy  proti vodorovnému posunu 

Pozn.: Podrobnìji viz. samostatný dokument PRESBETON: „Pokládka tvarované a plošné dlažby“, dostupný na www.presbeton.cz 

 

Vápenné výkvìty 
 
Vápenné výkvìty, které se projevují vìtšinou bìlavými povlaky rùzné intenzity vznikají na povrchu dlažby bìhem jejího skladování na 
paletách,  po zabudování výrobku vznikají zejména vlivem jeho nesprávného uložení v trvale vlhkém nebo mokrém prostøedí. 
Tvorba vápenných výkvìtù je bohužel z hlediska estetiky prùvodním a pøirozeným jevem 
zrání betonu, kterému nelze zcela zabránit. Jejich samovolné vymizení úèinkem 
povìtrnostních vlivù je dlouhodobìjší proces v øádech mìsícù až let dle daných podmínek. 
Každá stavební konstrukce je vystavena specifickým podmínkám, proto se nedá nikdy 
paušálnì stanovit doba, po kterou se vápenné výkvìty budou vyplavovat na povrch 
konstrukce a následnì vlivem povìtrnosti ustupovat (zpravidla ne déle jak 3 roky). Zároveò 
je nutno poznamenat, že vápenné výkvìty nemají vedle doèasného negativního efektu na 
estetiku, žádný další negat ivní vliv na užitné vlastnosti betonového výrobku. Pøedmìtná technická norma ÈSN EN 1339:2003 uvádí, že výskyt 
výkvìtù nemá vliv na kvalitu výrobkù a nepovažují se za významné. Z tìchto dùvodù nelze výkvìt – jako doèasný estetický problém – 
považovat za dùvod k reklamaci výrobku. 
Plošná dlažba PRESBETON je vyrábìna s hloubkovou ochranou pohledové vrstvy, která snižuje riziko vzniku výkvìtù na nejnižší možnou 
míru. Další možností jak vznik výkvìtù co nejvíce eliminovat je ošetøení povrchu dlažby impregnací, která zabrání transportu výluhù složek 
výkvìtu na povrch dlažby. Ošetøení povrchu impregnací jako protivýkvìtovou ochranu je nutné provést pøed jejich vznikem, v opaèném 
pøípadì zùstanou tyto výkvìty“zakonzervovány“ pod impregnaèním pøípravkem a budou neodstranitelné.  
Pozn.: Podrobnìji o odstraòování vápenných výkvìtù – viz. samostatná kapitola „Èištìní betonových ploch“ 

Odolnost proti smyku a skluzu 

 
Norma ÈSN EN 1339 uvádí, že betonové dlažební desky vykazují uspokojující odolnost proti smyku a skluzu za pøedpokladu, že celý jejich 
horní povrch nebyl broušen nebo leštìn za úèelem dosažení velmi hladkého povrchu. Sortiment výrobkù plošné dlažby s povrchy 
hladkými(neupravovanými), reliéfními a trýskanými tak splòuje požadavky odolnosti proti smyku a skluzu dle Vyhlášky MMR è. 268/2009 a 
Vyhlášky MMR è. 398/2009. 
Broušenotrýskané povrchy jsou již ve výrobì opatøeny povrchovou protiskluzovou úpravou trýskáním a jejich povrch splòuje požadavky 
odolnosti proti smyku a skluzu dle Vyhlášky MMR è. 268/2009 a Vyhlášky MMR è. 398/2009. Povrchová úprava otrýskáním zajiš�uje 
dostateènou protiskluzovou úpravu a bezpeènì splnìný požadavek na hodnotu souèinitele smykového tøení, který z tìchto dùvodù není nutné 
ovìøovat zkoušením. 
Výrobky s broušeným povrchem a povrchem curling splòují parametr protiskluzovosti dle požadavku Vyhl. MMR è.268/2009 a Vyhl. MMR è. 
398/2009. Hodnota souèinitele smykového tøení je pravidelnì ovìøována zkouškou v ITC a.s. Zlín – Zkušebna obuvi a OOP. Výsledek 
zkoušky prokazuje splnìní požadavku protiskluzovosti daný Vyhl. MMR è.268/2009, resp. ÈSN 74 4505 a ÈSN 73 4130 s výsledkem 
souèinitele smykového tøení ì > 0,5, resp. ì > 0,6  , pøièemž požadavek Vyhl. MMR è. 398/2009 je tímto taktéž splnìn.  
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Údržba plošné dlažby 

 
V rámci užívání ploch vydláždìných z plošné dlažby, dochází k jejich bìžnému ušpinìní, které je nutné pravidelnì odstraòovat. Povrch dlažby 
je tvoøen porézním materiálem, který je vystaven pùsobení vlhkosti, neèistot a UV záøení. Vlhkostní vlivy zpùsobují zanášení neèistot hluboko 
do struktury povrchu a ty jsou pak jen velmi tìžko odstranitelné. Dochází tak ke ztrátì pùvodního vzhledu povrchu a poklesu intenzity odstínu. 
V rámci pøedcházení tìmto vlivùm je vhodné provádìt pravidelnou údržbu plochy. Ve vìtšinì pøípadù postaèí údržba bìžným zametením 
plochy, èištìním vodou (kartáèem, event. s pøídavkem kuchyòského saponátu) nebo tlakovou vodou. 
Dláždìné betonové plochy mùžou být také vystaveny vlivùm zpùsobujícím zneèištìní  povrchu, které jsou jen velmi tìžko odstranitelné. Proto 
je velmi vhodné tìmto vlivùm pøedcházet a povrch dlažby jim vystavovat co možná nejménì. Jedná se zejména o zneèištìní vznikající pøi 
údržbì zahradních travnatých ploch a jiných porostù. Velmi zásadní zneèištìní mohou zpùsobovat roztoky, které se uvolòují z nìkterých 
stromù. Nejvážnìjší a nejhùøe odstranitelné poškození plochy zpùsobují ropné produkty, tuky a oleje, stejnì tak i káva a èervené víno 
zpùsobují velmi závažné a velmi tìžko odstranitelné zneèištìní povrchu. V pøípadì takového zneèištìní je nutné pro oèištìní plochy použít 
èištìní tlakovou vodou, popø. teplou tlakovou vodou. Tyto látky  však zpùsobují v mnohých pøípadech natolik závažné zneèištìní, které je 
témìø neodstranitelné. 
Betonové povrchy je možné pøed zneèištìním chránit impregnací povrchu, jeho následné èištìní je pak ménì nároèné a náchylnost k ušpinìní 
výraznì nižší. Princip spoèívá v povrchovém ošetøení povrchu dlažby hydrofobními a impregnaèními prostøedky, které výraznì sníží 
nasákavost povrchu a zamezí tak prùniku neèistot do hloubky pórù povrchu. Neèistoty zùstávají na povrchu a jsou pak snadnìji odstranitelné. 
Náchylnost k tvorbì vápenných výkvìtù na povrchu výrobkù je v pøípadì ošetøení povrchu impregnací taktéž výraznì nižší. V pøípadì 
zneèištìní povrchu ropnými produkty, oleji nebo tuky, pøedstavuje impregnace variantu pro výrazné zmírnìní následkù tohoto zneèištìní, 
èistitelnost bude výraznì vyšší, ovšem je pravdìpodobné, že dokonalé vyèištìní nebude možné. 
Veškeré plošné dlažby doporuèujeme ihned po pokládce ošetøit nìkterou z povrchových impregnací. 
Èást sortimentu výrobkù plošné dlažby (oznaèeno v ceníku – „impregnace“) je impregnována již ve výrobì a není ji tak potøeba bezprostøednì 
po pokládce dále ošetøovat.  
Zvláštní kategorii výrobkù pøedstavují broušené povrchy, které nelze z technologických dùvodù impregnovat ve fázi výroby, proto 
doporuèujeme jejich ošetøení pøípravkem Flor Acryl Super ihned po pokládce, resp. po uplynutí technologické pøestávky pro vytvrzení 
spárovací hmoty. Pøípravek Flor Acryl Super lze doporuèit i pro dodateèné ošetøení povrchù curling v rámci zvýšení jejich ochrany (základní 
impregnace je u povrchu curling aplikována již ve výrobì). 
 
Pozn.: Podrobnìji viz samostatný dokument PRESBETON: „Údržba betonových dlažebních povrchù“ 

Údržba dláždìných ploch v zimním období 

 
V zimním období je nutné pro odklízení snìhu z povrchu dlažby použít mechanizaci, která nepoškodí povrch dlažby jako jsou plastové 
zametací kartáèe a shrnovací zaøízení opatøené pryžovou nebo plastovou hranou. V opaèném pøípadì mùže dojít k nevratnému poškození 
povrchu dlažby poškrábáním  a vrypy. 
V pøípadì posypu plochy inertními posypovými materiály je nutné používat materiály èisté, které nebudou zpùsobovat zneèištìní povrchu 
dlažby skvrnami z vyplavených neèistot apod.. 
Betonová dlažba vykazuje vysokou odolnost proti pùsobení chemických rozmrazovacích látek, mezi které patøí bìžnì používané posypové 
soli. Tyto látky mohou být na povrch dlažby aplikovány za pøedpokladu dodržení místních pøedpisù o nejvyšších pøípustných dávkách 
rozmrazovacích látek na plošnou jednotku dláždìné plochy. 

Impregnace povrchu betonových výrobkù 

Betonovou dlažbu, pokud již není naimpregnována z výroby, doporuèujeme ihned po pokládce ošetø it vhodným impregnaèním pøípravkem, a 
to zejména v pøípadì vyšších nárokù na dlouhodobì „nový“ vzhled povrchu betonových výrobkù, snažší èistitelnost nebo v pøípadì ploch, 
které jsou ve vìtší míøe exponovány riziku ušpinìní v rámci bìžného provozu. 
 
K impregnaci povrchu je možné použít tyto výrobky 
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Sealer W (výr. DuPont de Nemours International) 
- impregnaèní pøípravek s vysokou trvanlivostí a odolností proti UV záøení, který vytváøí ochrannou bariéru proti povìtrnostním vlivùm, vodì, 
olejùm, zneèištìní hlínou a blátem. Ošetøený povrch vykazuje menší náchylnost ke zneèištìní a usnadnìnou èistitelnost. Aplikace pøípravku 
nemá vliv na vzhled povrchu betonových výrobkù. 
 
SIKA Gard 703 W (SIKA CZ, s.r.o.) 
- hydrofobní vodu odpuzující impregnace na minerální povrchy na bázi kombinace silanu a siloxanu, vhodná k aplikaci na fasádní plochy, 
stìny. Sikagard®-703 W mùže být aplikován na beton, železobeton , maltu, zdivo z cihel, pøírodní kámen, vláknité cementové materiály atd.. 
Vytváøí ochranný nátìr nemìnící optický vzhled povrchu, který redukuje nasákavost povrchu, odpuzuje vodu, redukuje náchylnost povrchu 
k ušpinìní, tvorbì øas a mechù a usnadòuje jeho údržbu a èištìní. Vzhled ani barevnost povrchu se po aplikaci pøípravku nezmìní. 
 
SIKA Gard 907 SW  (SIKA CZ, s.r.o.) 
- jednokomponentní ochranný prostøedek na vodní bázi akrylátové pryskyøice, odolný vùèi UV záøení. Je efektivnì navržen pro ochranu dlažby 
a porézních povrchù proti vodì, olejùm a dalším škodlivým látkám. Díky jeho pojivým vlastnostem je možno jej použít na ochranu spár 
vyplnìných pískem. Sikagard – 907W takto vyplnìnou spáru stabilizuje a zapeèetí. Dochází k lehkému zvýraznìní barevného odstínu 
povrchu. 
 
BPB IMPREGNACE Compact (REMEI Blomberg GmbH & Co. KG) - je vhodná pro ošetøení povrchových ploch ploché dlažby,zámkové 
dlažby, prefabrikátù a jiných stavebních výrobkù. Používá se hlavnì tam, kde je žádoucí lehké barevné zintenzivnìní povrchové plochy bez 
toho, aby povrchová plocha výrobku vypadala jako po použití "uzavíracího nátìru“. Ochranný systém povrchu betonu, který zajiš�uje 
snadnìjší èistitelnost povrchu od bìžných neèistot a olejù. 
 

Impregnace povrchù neupravených, trýskaných, broušenotrýskaných 

 
Impregnace broušených povrchù a povrchù curling 

Flor Acryl Super (FLORE-CHEMIE GmbH, Minec a.s., Rudná 39, 700 30 Ostrava) – univerzální konzervaèní a ochranný prostøedek, který 
zabraòuje ušpinìní. Vytváøí na hladkých plochách odolný a dlouhodobý ochranný film, který chrání pøed mechanickým a chemickým 
poškozením povrchu. Snižuje nebezpeèí uklouznutí, je bezbarvý, samoleštící a odpuzuje špínu, usnadòuje údržbu a èištìní povrchu.  
 
 
Pøed aplikací impregnaèního pøípravku je povrch konstrukce nutné oèistit od prachových a 
jílových neèistot, pøípadnì od již vykrystalizovaných výkvìtù, nebo� tyto pøípravky vytvoøí na 
povrchu ochranný uzavírací film a neèistoty by se tímto rovnìž „zakonzervovaly“. Zejména v pøípadì použití impregnací, které vytváøí 
povrchový film – akrylátová báze – je nutné velmi peèlivé odmaštìní povrchu. 
K oèištìní povrchu doporuèujeme nejprve použít bìžný kartáè s vodou event. s pøídavkem 
kuchyòského saponátu. Dále je možno použít tlakovou vodu, nebo na již vykrystalizované 
výkvìty ocet. Pokud je vápenný výkvìt intenzívnìjší formy a žádný z tìchto postupù není 
uspokojivì úèinný doporuèujeme použít èistiè povrchu betonových výrobkù BETONCLEANER (viz níže). Pro èištìní a pøípravu povrchu pøed 
aplikací impregnace na broušené povrchy a povrchy curling doporuèujeme použít pøípravek Sanox (Minec a.s., Rudná 39, 700 30 Ostrava). 
Po oèištìní povrchu dlažby je nezbytné nechat konstrukci dùkladnì oschnout a teprve poté nanášet impregnaèní pøípravek. Vyschlý povrch 
zajistí dobré navázání impregnaèního pøípravku do povrchových vrstev ošetøované konstrukce a tím jeho trvalejší efekt. Spotøeba pøípravkù se 
pohybuje v rozmezí cca 100 až 200 ml na m2 dle savosti povrchu. Je velmi dùležité nanést na povrch jen takové množství pøípravku, které je 
schopen povrch vsáknout. V opaèném pøípadì dojde k vyschnutí impregnace na povrchu a nìkteré pøípravky mohou vytvoøit nežádoucí 
skvrny. 
Pøípravky je možno nanášet rozprašovaèem, pøípadnì štìtkou, váleèkem, akrylátové impregnace nanášíme plochým mopem. Nìkteré 
pøípravky je rovnìž možno øedit s vodou (odvislé od doporuèení výrobce a typu impregnace). 
Upozornìní: Pøed použitím jakékoliv impregnace je nutné seznámit se s postupem aplikace v pøíslušných technických materiálech a 
postupovat dle doporuèení výrobce! 
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Životnost a úèinnost impregnace je závislá na kvalitì a druhu použitého pøípravku, naaplikovaném množství na jednotku plochy (100-200 ml 
na m2 je ve vìtšinì pøípadù dostaèující) a intenzitì používání ošetøené plochy (otìr, UV záøení). Z praktických zkušeností lze uvažovat 
s životností provedené impregnace v rozmezí 1-2 let. V prùbìhu této doby doporuèujeme úèinnost impregnace ovìøit a popøípadì provést její 
obnovení.Akrylátové impregnace broušených povrchù a povrchù curling mohou mít žívotnost mnohem delší, vzhledem ke své odolnosti proti 
mechanickému namáhání. V krátké dobì po aplikaci pøípravku se jeho správná funkce projevuje tak, že tekutina se do povrchu dlažby 
nevsakuje, utváøí na povrchu shluky až kulièky a doba jejího prùniku do struktury povrchu se pohybuje v øádu hodin. Tekutina na neošetøeném 
povrchu se okamžitì vsakuje do struktury betonu, nevytváøí na povrchu souvislou vrstvu tekutiny. Takto lze jednoduchým zpùsobem ovìøit 
úèinnost impregnace u již naimpregnovaných výrobkù. I v dobì kdy již pozorujeme sníženou funkci impregnace (voda se mírnì vsakuje, ale 
vytváøí na povrchu souvislou hladinu, která zde zùstává po delší dobu, nevytváøí se již kulièky a shluky tekutiny) je stále velmi dobøe chránìna 
proti bìžnému zneèištìní prachem a jinými èásticemi, je velmi snadno èistitelná. Tento efekt mùže nastat již nìkolik mìsícù po aplikaci 
impregnace. Obnovení impregnace je vhodné až tehdy, pozorujeme-li tendenci povrchu tekutinu vsakovat ve vìtší míøe. V opaèném pøípadì 
nebude pøípravek pøijmut do hloubky struktury a jeho úèinnost nebude zajištìna. 
Zneèištìní oleji, kávou apod. patø í k nejhùøe odstranitelným skvrnám na povrchu dlažby vùbec. I když jsou doporuèené pøípravky navrženy 
jako ochrana mimo jiné i proti tìmto neèistotám, nemusí i v pøípadì správnì provedené impregnace dojít k jejich dokonalému odstranìní 
v rámci bìžného èištìní. Tyto skvrny v nìkterých pøípadech zcela odstranit nelze, a impregnaèní pøípravek pøedstavuje pouze variantu pro 
zmírnìní následkù poškození tìmito neèistotami. 
Pøed finální aplikací impregnace je vhodné provést její zkoušku na malé ploše na odlehlém místì a vylouèit tak jeho pøípadný nepøíznivý efekt, 
popø. ovìøit poèáteèní úèinnost na základì konkrétního nadávkovaného množství. Pøi aplikaci jakýchkoliv pøípravkù pro ošetøení povrchu 
dlažby, doporuèujeme dodržet postupy výrobce v pøíslušném technickém listu, výrobce dlažby nenese odpovìdnost za jakékoliv 
znehodnocení výrobkù použitím tìchto pøípravkù. 

 
Èištìní betonových ploch 

Betonové povrchy lze èistit bìžnými výše popsanými postupy v rámci bìžné údržby betonových ploch, dle intenzity  a druhu zneèištìní. 
V pøípadì, že jsou bìžné postupy neúèinné, lze k odstranìní jílovitých, prachovitých neèistot a zejména vápenných výkvìtù použít èistiè 
povrchu betonových výrobkù Betonclener (výr. Stachema Kolín). 
 
Aplikace èistièe povrchu betonových výrobkù - Betoncleaner 
Jedná se o vodný roztok kyseliny mravenèí, fosforeèné a chlorovodíkové. V první fázi doporuèujeme malé množství pøípravku naøedit na nižší 
koncentraci a zjistit do jaké míry se výkvìt èi jiné neèistoty podaøilo odstranit, posléze pøípadnì použít koncetrovanìjší roztok, pøípadnì jej 
neøedit vùbec. Vzhledem k tomu, že se jedná o roztok kyselin, který nejenom rozrušuje strukturu výkvìtù a narušuje, resp. barevnostnì 
„obnovuje“ povrchové vrstvièky betonového výrobku (barevnostnì „zašlé“ používáním, karbonatací, zráním betonu), ale také zároveò 
nepùsobí pozitivnì na pevnostní strukturu betonu, je nutné èištìný povrch betonového výrobku pøed aplikací Betoncleaneru dobøe nasáknout 
vodou(rozprašovaèem, pøípadnì lehkým politím), aby nedošlo k jeho vtažení hloubìji do struktury betonu, tzn. aby zùstal jen na povrchu 
èištìné konstrukce. Pøípravek se nechá na povrchu (dle zvolené koncentrace) pùsobit nìkolik sekund až desítek sekund (šumìní) a následnì 
je nutno povrch dùkladnì opláchnout a zbavit pøípravku. Mùžete si pøi jeho pùsobení pomoci i kartáèem. Pøi opakovaném nanášení a delším 
pùsobení mùže dojít jakoby k „vyplavování“ barvy z povrchu betonu - jedná se nikoliv o samotný pigment, ale o vyplavená zrníèka 
cementového kamene, která jsou vlastním pigmentem obalena. K probarvování betonù jsou již øadu let používány stabilní anorganické 
pigmenty, které jsou velmi dobøe vázány na zásaditou hmotu betonu a samy o sobì nemohou být vyplaveny. S tímto èistícím pøípravkem je 
nutno pracovat obezøetnì a opatrnì v souladu s pokyny uvedenými v návodu a bezpeènostním listu výrobce. 

Barevnost a rozdíly v barvì výrobkù 

 
Rozdíly v barevnosti betonových výrobkù jsou dány technologickými možnostmi pøi jejich výrobì. I v pøípadì nejkvalitnìjších vstupních 
materiálù, maximální možné pøesnosti dávkování vstupních surovin a použití kvalitních barevných pigmentù nelze rozdíly v barevnosti zcela 
eliminovat. Pohledové vrstvy jsou vyrábìny z èistì pøírodních surovin (plniva, pojiva), které mohou vykazovat samy o sobì odchylky 
v barevnosti a ty jsou pak pøenášeny na hotový výrobek. Barevnost výrobku mimo vlastnosti surovin pro výrobu, ovlivòují také podmínky pøi 
zrání výrobku, které mohou být odlišné. Tyto rozdíly v barevnosti nejsou vadou výrobku a po urèité dobì užívání a pùsobení povìtrnosti na 
dláždìné plochy dojde k sjednocení barev, proto nelze drobné odchylky v barvì považovat za dùvod k reklamaci. Pro optické snížení 
barevných rozdílù v ploše dlažby je vhodné provádìt pokládku z více palet najednou, nedojde tak k  vytvoøení ostré linie v pøechodu barev. 
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Garance a vady výrobkù, reklamace 

Výrobce garantuje dodávku zboží, které splòuje podmínky pøíslušných ÈSN EN, podnikových norem, certifikací a stavebnì-technických 
osvìdèení výrobce. Na výrobky je poskytována zákonná záruka za podmínky, že dané zboží bude užito zpùsobem a v souladu 
s doporuèeními výrobce. 
Vady zboží je kupující povinen reklamovat pøed jeho zabudováním èi užitím a v tom stavu je ponechat po reklamaèní lhùtu. Zjevné vady je 
kupující povinen písemnì reklamovat nejpozdìji pøi dodávce èi vyskladnìní a vyznaèit je na dodacím listu, ostatní vady do tøí dnù od dodávky. 
Zboží bude specifikováno dodacím listem a výrobním štítkem výrobku s datumem výroby a druhem výrobku. Reklamaci je vhodné doložit 
fotografiemi. Výrobce provede posouzení vady zboží nejpozdìji do 30-ti dnù  po pøijetí reklamace. 
Prodávající nenese odpovìdnost za vady zboží, vzniklé nesprávnou èi neopatrnou manipulací se zbožím nebo jejich nesprávným užitím a 
skladováním. Vlivem nesprávné manipulace pøi pøesunech výrobkù v rámci staveništì nebo pøi jejich pokládce dochází k poškození jejich 
povrchu odøením a snížení úèinnosti a životnosti provedené impregnace povrchu. Meziskladování výrobkù je vhodné provádìt s ohledem na 
ochranu proti jejich poškrábání a ušpinìní – pokládat pohledovými vrstvami proti sobì a prokládat separaèním materiálem (polypropylenový 
motouz). Pro delší meziskladování výrobkù mimo originální balení je vhodná vertikální poloha výrobkù se separací pohledových vrstev od 
sebe, pøièemž  je vhodné výrobky chránit pøed deštìm a vlhkostí (zejm. broušené a broušenotryskané povrchy s porušeným originálním 
balením). Výrobce nenese odpovìdnost za takto vzniklé poškození výrobkù. 
Celý obchodní proces, garance a reklamace výrobkù se øídí „Všeobecnými obchodními podmínkami“ spoleènosti PRESBETON v aktuálním 
znìní, které jsou souèástí ceníku výrobce. 
Pøirozené vápenné výkvìty a mírné odchylky barevnosti nejsou vadou výrobku a nejsou dùvodem k reklamaci. Pøed použitím výrobkù 
PRESBETON doporuèujeme seznámení s veškerými informaèními materiály a pracovními postupy pokládky betonových výrobkù, které jsou 
dostupné na www.presbeton.cz. 
 



PRESBETON Drahotuše, s.r.o.
Výrobní závod Drahotuše, 753 61 Drahotuše

2008

PN: PN -PD-1339 ÈSN EN 1339 Betonové dlažební desky

300x300x33
300x300x35

(mm)

400x400x40
400x400x36

[mm]

600x400x40
[mm]

500x500x50
500x500x48

(mm)

Urèené použití: Venkovní dlažby

Pevnost v ohybu (MPa) Tø. 2, ozn. T4,0 MPa

Odpor proti smyku/skluzu Uspokojivý

Odolnost proti obrusu Tø. 2, ozn. G

Trvanlivost pevnosti Vyhovuje

Odolnost proti povìtrnostním vlivùm 2Tø. 3, ozn. D< 1,0 kg/m

Úhlopøíèky Tø. 3, ozn. L

Rozmìry Tø. 2, ozn. P

Lomové zatížení Tø. 45, ozn. 4
4,5 kN

Tø. 45, ozn. 4
4,5 kN

Tø. 30, ozn. 3
3,0 kN

Tø. 70, ozn. 7
7,0 kN
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PRESBETON Drahotuše, s.r.o.
Výrobní závod Drahotuše, 753 61 Drahotuše

2008

PN: PN -PD-1339 ÈSN EN 1339 Betonové dlažební desky

400x400x36[mm] 600x400x36[mm] 500x500x46 [mm]

Urèené použití: Vnitøní a venkovní dlažby

Pevnost v ohybu (MPa) Tø. 2, ozn. T4,0 Mpa

Odolnost proti obrusu Uspokojivý

Odolnost proti obrusu Tø. 2, ozn. G

Trvanlivost pevnosti Vyhovuje

Odolnost proti povìtrnostním vlivùm 2Tø. 3, ozn. D< 1,0 kg/m

Úhlopøíèky Tø. 3, ozn. L

Rozmìry Tø. 2, ozn. P

Reakce na oheò A1

Tepelná vodivost X

Lomové zatížení Tø. 45, ozn. 4
4,5 kN

Tø. 30, ozn. 3
3,0 kN

Tø. 70, ozn. 7
7,0 kN
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