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HYDROIZOLAČNÉ FÓLIE NA BÁZE 
mPVC PRE PLOCHÉ STRECHY, 
DIAGNOSTIKA PORÚCH A 
TECHNOLÓGIA MONTÁŽE 

 
THE WATERPROOFING MEMBRANES FOR FLAT ROOFS BASED ON MPVC, THE 
DETECTION OF FAILURES AND TECHNOLOGY OF THEIR BUILD IN 
 
Matej Ivanko1 
 
Autor pôsobí ako interný doktorand na Katedre technológie stavieb na Stavebnej fakulte 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Témou jeho dizertačnej práce sú hydroizolačné 
membrány na báze plastov pre ploché strechy, detekcia ich porúch a technológia ich 
zabudovávania so strešnej konštrukcie. Vo svojom výskume sa zaoberá vplyvom kvality 
technológie na trvácnosť vyhotovených zvarov hydroizolačných fólií a teda na životnosť 
hydroizolačnej krytiny. 
 
Author works as a PhD student at the Department of Building Technology at the Faculty of 
Civil Engineering at the Slovak University of Technology in Bratislava. His dissertation thesis 
deals with waterproofing membranes based on plastics, that are used for flat roofs, the 
detection of their failures and the technology of their built in. In his research he deals with the 
durability of welded joints of waterproofing membranes and so the lifespan of waterproofing 
layer. 
 
Abstract 
The building up an intact roof is the most important among other constructions in process of 
building. The roof must meet the requirements of energy efficiency but at first the 
requirements for its waterproofing – protection against water in every of its states. The roof 
which has failures of waterproofing layer or the material of lower quality can often cause 
leaking of water, it is followed by formation of the molds and the roof is damaged – its 
functionality and esthetics. This can also cause not only the degradation of building itself but 
also can harm the health of human. So the failure of the waterproofing membrane has to be 
quickly detected and repair as soon as it is possible. But the most important to pay enough 
attention for building a waterproofing membrane and to prevent unwanted problems of roof. 
Key words: waterproofing membrane, flat roof, technology of build in, detection of failures 
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Abstrakt 
Na vyhotovenie strešnej konštrukcie je v stavebnom diele kladený veľký dôraz. Strecha musí 
spĺňať nielen tepelno-technické požiadavky, ale najmä hydroizolačné – ochrana voči vode, vo 
všetkých jej skupenstvách. Nekvalitne vyhotovená hydroizolačná vrstva (súvrstvie) alebo 
nekvalitný materiál majú často za následok vlhnutie konštrukcie, následný je vznik plesní, 
výkvetov a dochádza k poškodeniu strešnej konštrukcie - funkčnému a estetickému. Toto má 
negatívny vplyv nielen na degradáciu konštrukcie stavebného objektu, ale aj na ľudské 
zdravie. Poškodenie alebo poruchu povlakovej krytiny treba preto včas detekovať, a čo 
možno najskôr obnoviť jej funkciu. No v prvom rade by sme sa mali zamerať na čo 
najkvalitnejšie prevedenie hydroizolácie a predísť tak nechceným problémom strešného 
plášťa. 
Kľúčové slová: hydroizolačná fólia, plochá strecha, technológia montáže, detekcia porúch 
 
Úvod 
V dnešnej dobe sa veľmi často stretávame s nefunkčnými zatekajúcimi plochými strechami, 
kde bola nekvalitne zhotovená alebo poškodená hydroizolačná vrstva. Donedávna 
najpoužívanejší materiál na zhotovovanie hydroizolácie pre ploché strechy – bitúmen, 
ustupuje v prospech fólií na báze plastov. Tieto plastové fólie, najmä tie na báze mäkčeného 
PVC, sa často používajú nielen pre novostavby ale aj na rekonštrukciu a obnovu starých 
strešných konštrukcií. Ich používanie v sebe nesie nielen výhody ale je spojené aj 
s problémami, ktoré sa vyskytujú pri ich montáži.  
 
Problematika montáže hydroizolačných fólií 
Plastové fólie, najmä tie na báze mPVC nie sú na stavebnom trhu nové, no aj tak sa pri 
technológii ich ukladania stretávame s nedostatkami. Keď si porovnáme spôsob montáže 
bitúmenových pásov, ktoré sa väčšinou celoplošne natavovali na podklad a aj spoje sa 
vyhotovovali natavením spodnej strany pásu, technológia montáže plastových fólii je 
komplikovanejšia. Je tu väčší priestor na vznik chýb, či už pri vyhotovovaní detailov, ale 
často sú nekvalitne vyhotovené aj obyčajné spoje dvoch fólií v ploche strechy. Proces 
montáže fólie by mal začínať zhodnotením poveternostných podmienok, či je vôbec možné 
fóliu pri daných podmienkach zabudovávať. Pri súčasnom tlaku investorov na rýchlosť 
vyhotovenia stavebného diela, sa tento krok vynecháva. Môžeme sa stretnúť s tým, že fólie sa 
kladú pri mrholení, alebo nízkej teplote. Výrobcovia síce dnes udávajú možnosť zvárať 
plastové fólie pri teplote do -10°C, no nie je uvedené aké riziká vzhľadom na poveternostné 
podmienky to nesie. Na strechách sa tiež môžeme stretnúť s poškodenými fóliami, kde došlo 
k roztrhnutiu spojov kvôli dodatočnému dotvarovaniu fólie. Stáva sa to pretože sa preskakuje 
ďalší krom, a tým je pred začiatkom zvárania nechať fóliu rozloženú, aby sa prispôsobila 
okolitým podmienkam a uvoľnilo sa z nej napätie, ktoré bolo do nej vnesené vo výrobnom 
procese. Takáto porucha strešnej fólie sa opravuje zložito. Nasledujúcemu procesu zvárania 
a vyhotoveniu detailov fólií by mala byť venovaná najväčšia pozornosť. Najčastejším 
spôsobom spájania plastových fólií na báze mPVC a TPO je zváranie pomocou horúceho 
vzduchu. Technológia lepením je zastaraná a nepoužíva sa. Menej rozšírené, no potenciálne 
kvalitné fólie EPDM, sa môžu aj celoplošne lepiť, ale iba na vhodne vyhotovený pevný 
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podklad. Výhodou celoplošne lepenej asfaltovej alebo plastovej fólie EPDM je, že pri 
poškodení krytiny by sa zatečenie malo prejaviť na mieste, kde sa porucha nachádza. Pri 
krytinách stabilizovaných kotvením, alebo priťažených vrstvou napr. štrku sa voda 
prenikajúca cez krytinu môže voľne ľubovoľne putovať pod vrstvami a prejaviť sa ďaleko od 
existujúcej poruchy. Problematickým detailom môžu byť aj tzv. T-spoje. Pri takomto spoji 
jedna fólia prekrýva dve už zvarené fólie a v mieste stretu všetkých troch fólií, môže vzniknúť 
drobný kanálik. Tento môže byť potenciálnym zdrojom zatekania vody pod krytinu. Je preto 
potrebné takýto spoj dobre skontrolovať a poistiť ho zálievkou. Dôležitým faktorom pre 
správne zvarenie fólií je zvárací prístroj a jeho nastavenie – teda teplota a v prípade zváracích 
automatov aj rýchlosť ich pojazdu. Výrobcovia predpisujú orientačné hodnoty zvárania pre 
svoje výrobky, no zváracie teploty je potrebné prispôsobovať okolitým poveternostným 
podmienkam. V Tabuľke 1 sú uvedené orientačné hodnoty teplôt, pri ktorých sa zvárajú 
niektoré druhy fólií. 
 

Typ Fólie Tepl. zvárania Rýchlosť pojazdu automatu Výrobca 
mPVC 430 - 580 °C 3m/min. Fatrafol/Sika 
TPO 380-520 °C 3-4,5m/min. Fatrafol/Carliste 

 Tabuľka 1 – Teploty zvárania hydroizolačných fólií na báze plastov 
 

Teplotu zvárania ovplyvňuje mnoho faktorov, hlavnými faktormi sú: 
• typ fólie a výrobcu, hrúbka fólie; 
• rýchlosť zvárania; 
• typ zváracieho prístroja, (ručná zváračka alebo zvárací automat); 
• teplota a vlhkosť okolitého prostredia a podkladu 
• rýchlosť vetra, mrholenie, dážď, sneženie a pod. 
 
Správna teplota by sa na stavenisku mala určiť pomocou skúšobných zvarov. Zvarením dvoch 
fólií a ich manuálnym odtrhnutím. V mieste odtrhnutia fólií by sa mala po celej šírke objaviť 
výstužná mriežka fólie, viď. Obrázok 1. Pri takomto úspešnom pokuse vieme, že je teplota na 
zváracom prístroji alebo automate nastavená správne. 
 

 
Obrázok 1 – Fólia zvarená pri správnej a nesprávnej teplote 

Zdroj: www.youtube.com 
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Pre fólie na báze mPVC nie je čiastočne nesprávne nastavená teplota taká škodlivá ako pre 
fólie na báze TPO. Fólie mPVC sa dokážu dokonale zvariť aj pri kolísaní teploty v určitom 
rozsahu, ktorá pôsobí na povrchy zváraných fólií. Samozrejme je lepšie, keď je teplota 
v takomto prípade vyššia oproti správnej teplote, ako nižšia. Oveľa náchylnejšie na 
používanie nesprávnej zváracej teploty, sú fólie TPO, ktoré nie sú také tvárne ako fólie mPVC 
a je potrebné oveľa viac dbať na nastavenie teploty a jej udržiavanie po celú dobu procesu 
zvárania fólií. Sú teda náchylnejšie na prepálenie ale aj studené zvary. Vhodným 
mechanizmom na zváranie TPO sú preto zváracie automaty, ktoré si udržujú konštantnú 

teplotu a je zabezpečené rovnomernejšie pôsobenie teploty na plochy zváraných fólií. Použitie 
zváracieho automatu značne urýchľuje zváranie hydroizolačných fólií. Na stavbách sa však 
môžeme stretnúť so snahou ešte o dodatočné zrýchlenie procesu zvárania, nastavením 
pojazdu automatu na vyššiu rýchlosť. Opäť kvalitu spojov fólií mPVC to nemusí ovplyvniť 
kriticky, no pre fólie TPO je to nevyhovujúce. Zvárací automat vie oproti ručnej zváračke 
vyhotoviť kvalitnejší homogénnejší zvar, je však potrebné dbať na to aby bol podklad, po 
ktorom sa automat pohybuje, rovný, pevný a bez nečistôt. Nečistota pod fóliou môže 
spôsobiť, že v danom mieste sa fólie zvlnia a automat ich nebude môcť navzájom dobre 
zvariť. Treba preto dbať na technickú disciplínu a najmä pri tak háklivom procese, akým 
zváranie hydroizolačných fólií nepochybne je.  
 Ďalším problematickým prvkom plochých striech sú detaily – napojenie na zvislé 
konštrukcie, dažďové vpuste, prestupy potrubí, základy pre vzduchotechniku a svetlíky. 
Všetky takéto detaily sa vyhotovujú ručným zváracím prístrojom. Pre odvod dažďovej vody 
z krytiny existujú dva hlavné typy vpustí – prírubové alebo s integrovanou manžetou podľa 
typu hlavnej hydroizolačnej fólie. Tieto vpuste je potrebné ukotviť do nosnej konštrukcie 
strešného plášťa. Pôsobením slnečného žiarenia sa môže plastová časť vpuste krútiť 
a deformovať, čo môže spôsobiť poškodenie fólie. Prírubové spoje sú tiež náchylné na 
zatekanie, v prípade ak sa medzi príruby dostane nečistota, je preto potrebné vpust pred 
uzavretím príruby poriadne očistiť a skontrolovať. 
 Pri zhotovovaní plochých striech sa môžeme stretnúť ešte s dvomi významnými 
faktormi, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu hydroizolačnej krytiny. Prvým je stavebná 
pripravenosť pred procesom zhotovovania vrstiev plochej strechy a druhým procesy alebo 
profesie, ktoré pracujú na už zhotovenej hydroizolačnej krytine. V prípade, že nie sú 
dokončené všetky predchádzajúce konštrukcie (osadené výplne otvorov, prahy, dokončené 
zateplenie zvislých plôch, a pod.), ktoré by mali byť hotové pred montážou vrstiev strešného 
plášťa, nie je možné plochú strechu dokončiť na jeden krát, je tam potrebné sa vracať 
a dorábať krytinu po dokončení takýchto konštrukcií. Tu vzniká priestor pre množstvo chýb 
a nedorobkov. Druhým prípadom, je keď na zhotovenú krytinu nastupujú pracovníci, ktorý 
dorábajú konštrukcie na plochej streche (klampiarske konštrukcie, vzduchotechnika, a pod.). 
Títo pracovníci často nechtiac poškodia zhotovenú krytinu svojou obuvou, neopatrným 
zachádzaním s ich nástrojmi a konštrukciami, ktoré zhotovujú. Stali sa aj prípady prepálenia 
fólie cigaretami, alebo odskakujúcimi kusmi taviva pri zváraní konštrukcií vzduchotechniky. 
V takýchto prípadoch, treba pracovníkov dostatočne poučiť, prijať ak je to možné 
bezpečnostné opatrenia – napr. zhotoviť cestičky po ktorých sa pracovníci môžu pohybovať, 
aby sa predišlo poškodeniu krytiny. Ak sa vie dopredu, že takéto prípady môžu nastať, treba 
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zvážiť zámenu hydroizolačnej fólie za bitúmenové pásy, ktoré sú takémuto spôsobu 
poškodenia lepšie prispôsobené. Kontrolu a skúšky krytiny je potrebné vykonávať až po 
dokončení všetkých konštrukcií, ktoré sa na plochej streche nachádzajú.  
 Zvolenie najvhodnejšieho spôsobu kontroly hotovej hydroizolačnej krytiny musí 
odpovedať druhu plochej strechy a jej statickej únosnosti. Všetky spoje a zvary 
hydroizolačných krytín musia byť kontrolované priebežne, počas a po ukončení prác na nich. 
Spoje môžeme kontrolovať vizuálne a pomocou skrutkovača alebo oceľovej ihly, viď. 
Obrázok 2. 
 

 
Obrázok 2 – Použitie oceľovej ihly pri kontrole kvality spojov na stavbe  

Zdroj: Konstrukční a technologický předpis Fatrafol-S, Fatra, a.s., Napajedla, 2012 
 

Kontrola sa vykonáva po celej dĺžke spoja a kontroluje sa [1]: 
• Tvar a rovnomernosť zvaru; 
• Spôsob a kvalita prevalčekovania spoja; 
• Hrúbka spoja; 
• Súosovosť uloženia a rovnosť hrany presahu so susednou fóliou; 
• Celistvosť zvaru, jeho neprerušenosť a pevnosť. 
 
Poruchy hydroizolačných krytín plochých striech  
Pri poruchách plochých striech sa môžeme stretnúť s novo zhotovenými konštrukciami 
plochých striech alebo so strešnými konštrukciami, ktoré nespĺňali svoju funkciu a museli 
prejsť procesom obnovy. Preto je potrebné sa na začiatku stavebnotechnického prieskumu 
zamyslieť nad tým, či prejavená porucha, ktorú môžeme pozorovať, nemá pôvod už vo fáze 
projektového návrhu alebo nedodržaním technickej disciplíny pri zhotovovaní vrstiev plochej 
strechy. Pri nesprávnom návrhu skladby vrstiev plochej strechy môže dochádzať ku 
kondenzácii vodnej pary na vnútornom povrchu konštrukcie alebo v vnútri samotnej 
konštrukcie. Stáva sa to v prípade, ak je konštrukcia v niektorej z jej častí poddimenzovaná 
a nie je zabezpečená dostatočne vysoká teplota jej povrchu, čiže teplota vyššia ako je hodnota 
rosného bodu. Pri takto nevhodne navrhnutej skladbe dochádza ku kondenzácii vodnej pary 
a jej prenikaniu skrz konštrukciu až k vnútornému povrchu. Ak ku kondenzácii dochádza 
v niektorej z vrstiev plochej strechy, môže dôjsť k jej porušeniu a nemusí byť naďalej 
schopná plniť svoju funkciu (tepelnoizolačnú, hygienickú, estetickú až nosnú). Dlhodobejšia 
prítomnosť vlhkosti a pôsobením poveternostných vplyvov môže dôjsť aj ku ovplyvneniu 
funkčnosti prvkov súvisiacich so skladbou plochej strechy (vodotesné spoje svetlíkov, 
prestupov a iné). Ak sa pri zhotovovaní vrstiev plochej strechy nedodržiavajú technologické 
predpisy stáva sa, že podkladné vrstvy nie sú dostatočne suché. Aplikáciou ďalších vrstiev 
a uzatvorením hydroizolačnou vrstvou ostane vlhkosť v podklade zabudovaná a po určitej 
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dobe sa prejaví presakovaním k vnútornému povrchu. Takto zabudovaná vlhkosť môže 
preniknúť aj do nasiakavej vrstvy tepelnej izolácie, ktorá následne prestane plniť svoju 
funkciu. Stanovenie príčiny zatekania je v takomto prípade veľmi zložité a s nedodržaním 
technologického postupu sa uvažuje až keď skúšky hydroizolačnej krytiny preukážu jej 
neporušenosť. V praxi sa uplatnilo pravidlo, že množstvo vody obsiahnuté v konštrukcii, 
alebo prenikajúce až do vnútorného prostredia, ktorého pôvod je v kondenzácii vodnej pary, 
či v konštrukcii samotnej alebo na jej povrchu, býva výrazne menšie, ako množstvo vody, 
ktoré do konštrukcie vniká cez poruchu hydroizolačnej krytiny. Preto je pri stavebno-
technologickom prieskume prejavenej poruchy, potrebné najprv venovať pozornosť 
hydroizolačnej krytine, jej poruchám, netesnosti zvarov, nevhodne vyhotoveným detailom 
a hlavne prestupom strešnej konštrukcie. 

Lokalizovanie presného miesta poruchy hydroizolačnej krytiny je neľahká úloha. Je to 
dané jednak malými spádmi strešnej plochy a aj tým, že ploché strechy často tvorí veľká 
súvislá plocha, ktorá nie je rozdelená na menšie celky, čo by pri stavebno-technickom 
prieskume lokalizáciu poruchy uľahčilo [2]. Voda tak má pod krytinou možnosť roztiecť sa 
na oveľa väčšiu plochu. Do vnútra preniká najčastejšie cez dilatáciu, pracovné škáry, trhliny 
alebo popri prestupoch konštrukcií. Pri stavebno-technickom prieskume by sme teda mali 
začať s vizuálnou kontrolou krytiny a mechanickou kontrolou zvarov. Zamerať sa treba na 
konštrukčné detaily, často býva nesprávne vyhotovenie napojenia izolácie na zvislé 
konštrukcie, tiež prestupy, strešné vpuste a iné konštrukcie, kde bolo potrebné izoláciu rezať 
a vyhotoviť detail (napr. základy pod technológie umiestnené na streche). Pravdepodobnosť, 
že porucha nastala pri niektorej z týchto konštrukcií sa odhaduje na 70 % [3]. Aby sme 
dokázali lokalizovať chybu krytiny v ploche strešného plášťa, máme k dispozícii rôzne 
metódy a defektoskopické skúšky. 
 
Defektostopické metódy 
Zátopová skúšobná metóda patrí k najčastejšie používaným testom vodotesnosti strešnej 
krytiny. Pred jej uskutočnením je najvhodnejšie plochu strechy rozdeliť na menšie sektory 
a rozvrhnúť si systém zaplavovania jednotlivých sektorov. Toto umožní jednoduchšie určenie 
oblasti poškodenia krytiny, aj keď nie presného miesta. Hladina vody musí byť vyššie ako 
najvyššia úroveň plochy strechy. Skúška sa vykonáva spravidla po dobu 48 hodín. V prípade, 
že strešný plášť obsahuje ľahko priepustné podkladné vrstvy a je predpoklad, že voda k nim 
prenikne, môže sa pristúpiť ku skráteniu skúšky na 24 hodín, prípadne sa môže ukončiť hneď 
po spozorovaní priesaku. Táto skúšobná metóda má mnoho limít, ktoré znižujú jej presnosť 
a obmedzujú možnosti jej používania. Touto skúškou nie je možné určiť presné miesto 
poškodenia hydroizolácie, posudzuje sa len sektor v ktorom sa skúška vykonáva. V prípade, 
že krytina je netesná môže dôjsť k zaplaveniu podkladných vrstiev a napríklad vrstva 
nasiakavej tepelnej izolácie potom prestáva plniť svoju funkciu. Keďže voda, ktorá sa na 
skúšku používa má určitú hmotnosť, je treba požiadať o vyjadrenie statika s ohľadom na 
priťaženie nosných konštrukcii. V niektorých prípadoch sa na skúšku používa aj zafarbená 
voda, aby sa ľahšie odhalil priesak a ľahšie sa rozlíšila voda presakujúca netesnosťou 
a naakumulovaná voda, ktorá je po priťažení zátopovou vodou vytlačovaná. O každej 
zátopovej skúške sa spisuje protokol, ktorý obsahuje dôležité údaje o priebehu skúšky (typ 
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krytiny, údaje o sektoroch, harmonogram zaplavovania, výšku hladiny zátopovej vody, 
poveternostné podmienky počas skúšky a záverečné vyhodnotenie skúšky). 

Iskrová skúška patrí tiež medzi základné skúšobné metódy defektoskopie povlakových 
krytín. Pri tejto metóde sa ťahá elektróda poroskopu po hydroizolácii rýchlosťou asi 10m/min. 
Poroskop pritom využíva napätie medzi 30 – 40 kV. Ak prídeme s elektródou na miesto, kde 
je krytina nesúvislá, teda porušená, medzi vodivým podkladom a elektródou preskočí iskra, 
ktorú môžeme pozorovať a počuť praskanie. Podmienkou pre úspešný test je vodivá 
podkladná vrstva (suchá vrstva). Skúška sa zároveň nemôže vykonávať ak je vlhká povrchová 
izolácia a tiež keď prší alebo je hmla. Táto skúška je náročná na presnosť a pracnosť. 
V poslednej dobe patrí medzi rozširujúce sa defektoskopické metódy dymová skúška. Pri tejto 
skúške sa tlakom pomocou kompresora vháňa pod hydroizoláciu dym. S vháňaním dymu sa 
prestáva keď sa dosiahne po krytinou požadovaný tlak. Potom sa sleduje či niekde spod 
izolácie neuniká dym. Touto metódou sa dajú odhaliť poškodenia krytiny veľkosti od 1 cm 
a väčšie. Aby sa skúška mohla vykonávať spodný plášť strechy musí byť tesný, aby dym 
nemohol uniknúť cez neho. 

Termografická defektoskopia patrí k metódam, ktoré za určitých podmienok tiež môžu 
lokalizovať miesto poškodenia strešnej krytiny. Pri tejto metóde sa používa termovízna 
kamera s ktorou sa vykonáva snímanie vlhkej konštrukcie a zaznamenávajú sa namerané 
hodnoty. Princípom tejto metódy je fakt, že tepelná izolácia vo vlhkom stave neplní dobre 
svoju funkciu a zvýši sa prestup tepla v miestach s prítomnosťou vody v tepelnej izolácii. 
Snímanie sa vykonáva v zimnom období a priestory pod strechou musia byť vykurované. Na 
povrchu strechy však nesmú byť priťažovacie vrstvy a sneh alebo iná pokrývka. 

Impedančná defektoskopia patrí k najmodernejším metódam odhaľovania porúch 
hydroizolačných krytín a oproti ostatným metódam ponúka mnoho výhod. Pri vyhľadávaní 
porúch sa využíva impedančný prístroj, ktorý obsahuje impedančné vlhkomery. Impedančný 
vlhkomer vysiela do podkladu elektrické pole, ktoré preniká do hĺbky cca 60-100 mm ak sa 
v podklade nachádza tepelná izolácia a ak betón, pole prenikne do hĺbky cca 20 mm [4]. 
Prístrojom sa skenujú vrstvy strešného plášťa a zaznamenávajú sa hodnoty impedancie 
v týchto vrstvách. Po spracovaní nameraných hodnôt sa získa obraz o relatívnom priebehu 
vlhkosti v celej strešnej konštrukcii a vytvorí sa tzv. vlhkostná mapa. Súčasne sa odoberú aj 
vzorky z miest kde bola nameraná zvýšená vlhkosť a na základe ich rozboru gravimetrickým 
stanovením vlhkosti sa zistia presné vlhkostné pomery v jednotlivých vrstvách pod 
hydroizoláciou. Ak sa zistí, že tepelná izolácia bola poškodená vlhkosťou, je potrebné ju 
lokálne nahradiť novou tepelnou izoláciou. Na presnejšie lokalizovanie poruchy sa využíva 
fakt, že vlhkosť v jednotlivých vrstvách strešného plášťa sa zvyšuje smerom k zdroju 
vlhkosti. Výhodou je tiež, že táto metóda nie je limitovaná vonkajšou teplotou ovzdušia. Nie 
je však vhodné merania vykonávať pri nízkych teplotách, keď izolácia dosahuje svoj bod 
ohybu a mohla by sa poškodiť. Meranie sa však musí vykonávať keď je povrch krytiny suchý 
a nesmú na ňom byť žiadne priťažovacie vrstvy. Tie sa pred meraním musia odstrániť. 
Veľkou výhodou tejto metódy teda je jej nedeštruktívnosť a nehrozí pri nej rozsiahla 
degradácia podkladných vrstiev ako tomu je pri zátopovej skúške. 
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Obrázok 3 – Vlhkostná mapa vyhotovená metódou impedančnej defektoskopie 
Zdroj: : http://www.awal.cz/ 

 

Laboratórne skúšanie zvarov hydroizolačných fólií na báze mPVC  
Predpokladom pre výskum spojov hydroizolačných fólií je, že na kvalitu počas ich 
vyhotovovania zváraním, teda na samotný zvar vplývajú na stavenisku okolité poveternostné 
podmienky – teplota, vlhkosť, vietor, dážď alebo sneh. Dnes sa môžeme stretnúť na 
staveniskách so zváraním fólií pri veľmi nízkych teplotách, slabšom daždi alebo dokonca 
snežení, keďže samotný výrobcovia predpisujú, že fólie je možné zvárať aj pri teplotách 
okolo -5 až -10°C, pričom tieto nevyhovujúce podmienky majú zásadný vplyv na kvalitu 
vyhotovených zvarov. Nevyhovujúce klimatické podmienky, najmä teplotu ovzdušia je 
možné korigovať úpravou teploty na zváracom prístroji. Na to, aby sa určila správna teplota 
na zváracom prístroji, by sa mali vyhotoviť skúšobné zvary a následným odtrhnutím fólií od 
seba skontrolovať, či je nastavená teplota správna (v prípade, že sa objaví v roztrhnutom spoji 
mriežka po celej šírke spoja, teplota je správna). Toto sa však v drvivej väčšine prípadov na 
stavbách nevykonáva. Teda teplota použitá pri zváraní má vplyv na kvalitu spojov. 

Pri väčších plochách striech sa používajú moderné zváracie automaty, ktoré značne 
urýchľujú celý proces zvárania hydroizolačných fólií. Na zváracom automate je možné 
regulovať zváraciu teplotu a rýchlosť jeho pojazdu po fólii. Pracovníci, často pri snahe 
o urýchlenie práce, nastavujú na automate rýchlosti pojazdu vyššie ako predpisuje výrobca. 
Toto by taktiež mohlo mať vplyv na finálnu kvalitu zvarov.  

Ďalším faktorom je čistota fólií v mieste ich budúceho spoja – zvaru. Fólie by sa na 
stavenisku, za predpokladu ich správneho uskladnenia a postupe ich zabudovania, nemali 
znečistiť. Keďže však na stavenisku prebiehajú rôzne stavebné práce, pri ktorých vzniká 
prach, aj hydroizolačné fólie sú vystavené rôznym nečistotám. Výrobcovia fólií predpisujú, že 
ich čistota v mieste zvarov sa má pred zváraním skontrolovať. V prípade, že sú fólie 
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znečistené, je potrebné nečistoty odstrániť. Na tento účel sa môže použiť buď voda, ktorá ale 
nie je vhodná, pretože pri jej nedostatočnom osušení sa fólie môžu zle zvariť. Špeciálne na 
tento účel sa vyrábajú tzv. cleanery – čističe na báze riedidla. Pracovníci však opäť, či už 
z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov alebo času, fólie často od nečistôt neočistia. 

 
Na základe týchto predpokladov boli stanovené nasledovné postupy výskumu: 
1. Zváranie fólií pri rôznej teplote 
2. Zváranie pri rôznej čistote spoja 
3.Rôzna rýchlosť pojazdu zváracieho automatu 

 
Príprava materiálu a vzoriek : 
Pred samotným zváraním hydroizolačných fólií bolo potrebné si pripraviť materiál na vzorky. 
Vzorky boli získané z fólií v súlade s normou STN 72 7652 (EN 13416), ktorá stanovuje 
pravidlá pre odber vzoriek plastových fólií na hydroizoláciu striech [5]. Na výskum boli 
použité fólie štandardné hydroizolačné fólie na báze mäkčeného PVC hrúbky 1,5mm, ktoré sú 
určené na realizáciu jednovrstvových mechanicky kotvených hydroizolačných systémov. 
Tieto fólie sa vyrábajú modernou technológiou obojstranného nanášania na impregnovanú 
nosnú polyesterovú vložku extrudovaním. 
Zo skladu hydroizolačných fólií bola vybraná nepoškodená rolka, ktorá bola predchádzajúcich 
24 hodín uskladnená pri teplote okolo 20°C (požiadavka normy je 20±10°C). Následne sa 
rolka rozvinula na rovnej ploche a vyrezali sa z nej kusy, ktoré neobsahovali žiadne viditeľné 
nedostatky. Tieto kusy sa následne uložili na dobu vyše 20 hodín do miestnosti s teplotou 
okolo 22°C (požiadavka normy je 23±2°C). Pred vyhotovením zvarov sa fólie ešte raz 
skontrolovali ako to predpisuje norma STN EN 1850-2 (72 7642). Vybrané kusy fólie sa 
z obidvoch strán opticky prehliadli, či neobsahujú pľuzgiere, trhliny, otvory, škrabance alebo 
preliačiny [6]. V reze sa skontrolovala prítomnosť bublín alebo cudzorodých nečistôt. Takto 
skontrolované fólie sa v rohoch označili podľa toho, na aký spôsob skúšania sú určené. 
 
Výroba vzoriek : 
Na výrobu vzoriek zváraním bol použitý automatický zvárací prístroj Leister Uniroof E, na 
ktorom bola nasadená hubica na výrobu zvarov širokých 40mm. Postup výroby vzoriek bol 
taký, že fólie určené na zváranie sa najprv rozprestreli na ploche, na ktorej sa zvárali a nechali 
sa rozvinuté po dobu cca 30 minút. Následne sa plochy fólií, ktoré boli určené na zváranie 
očistili cleanerom, ak si to daný postup experimentu vyžadoval. Po jeho vyschnutí sa 
pristúpilo k zváraniu fólií. Týmto spôsobom boli vyrobené nasledovné sady vzoriek: 

 
1. Zváranie fólií, kde premenným faktorom bola teplota 
- vzorky boli pred zváraním očistené cleanerom a rýchlosť pojazdu zváracieho automatu bola 
nastavená na 2m/min. 
 
- takto boli zhotovené sady vzoriek:  1.A pri +560°C;  

1.B pri +540°C;  
1.C pri +520°C;  
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1.D pri +500°C;  
1.E pri +480°C;  
1.F pri +420°C; 

 
2. Zváranie fólií, kde premenným faktorom bola čistota spoja 
- vzorky boli zhotovené zváraním pri teplote 520°C a a rýchlosti pojazdu zváracieho automatu 
nastaveného na 2m/min. 
- takto boli zhotovené sady vzoriek:  2.A - spoj neočistený, fólia priamo z výrobnej linky 
 2.B - spoj očistený vodou, následne osušený 
 2.C - spoj očistený cleanerom (zhodné s 1.C) 
 2.D - spoj očistený vodou, neosušený (orosená fólia) 
 
3. Zváranie fólií, kde premenným faktorom bola rýchlosť pojazdu zváracieho automatu 
- vzorky boli pred zváraním očistené cleanerom a zhotovené zváraním pri teplote 520°C. 
- rozsah rýchlosti pojazdu tohto zváracieho automatu je 2 – 5 m/minútu. 
- takto boli zhotovené sady vzoriek:  3.A - rýchlosť pojazdu 2 m/min. (zhodné s 1.C) 
 3.B - rýchlosť pojazdu 3,5 m/min. 
 3.C - rýchlosť pojazdu 5 m/min. 
 

  
Obrázok 4 - Zvárací automat Leister zarovnaný na okraj zváranej fólie 

 
Ako východisková teplota bola vybratá teplota 520°C, pretože pri tejto teplote došlo 
k správnemu zvareniu dvoch fólií. Samotné zváranie prebiehalo v uzavretej hale pri teplote 
ovzdušia 20°C. Takto vyhotovené zvarené fólie sa ponechali po zváraní odležať na dobu cca. 
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30 minút a po tejto dobe sa pristúpilo k odberu vzoriek, ktoré sa následne podrobili skúške na 
stanovenie odolnosti spojov v šmyku a na odlupovanie.  
 
Odber vzoriek a ich skúšanie: 
Z každého druhu zvarenej a odležanej fólie, ktorá bola označená podľa spôsobu jej výroby, sa 
následne odobralo 10 pásikov širokých 5 cm. Pásiky boli vyrezané podľa nerezovej šablóny 
pomocou noža. Dĺžka fólií musela byť zvolená tak, aby bolo možné vzorku upnúť do klieští 
trhacieho prístroja, aby fólia pokrývala celú plochu upínacích klieští. Zároveň sa dbalo na to, 
aby bol vyhotovený zvar v strede vyrezanej vzorky. 

 
Obrázok 5 - Zvarená fólia s vyrezanými vzorkami a nerezová šablóna 

 

Zvary hydroizolačných fólií je možné posudzovať na základe dvoch laboratórnych skúšok, 
ktoré predpisujú normy. Je to skúška stanovenia odolnosti spojov v šmyku - STN EN 12317-2 
[7] a skúška stanovenia odolnosti spojov proti odlupovaniu - STN EN 12316-2 [8].  

 
A. Stanovenie odolnosti spojov v šmyku 
Odolnosť v šmyku je maximálna ťahová sila, ktorú je potrebné vyvinúť na vzorku, kým 
nedôjde k jej pretrhnutiu alebo oddeleniu v spoji. Pri tejto skúške sa vzorky (celkovo sa skúša 
5 vzoriek v jednej sade) upínajú do čeľustí trhacieho zariadenia, ktoré rovnomerným ťahaním 
pôsobí na vzorku a súčasne zaznamenáva priebeh pôsobenia sily, kým nedôjde k porušeniu 
vzorky. Je potrebné dbať na to, aby bol zvar v strede medzi čeľusťami. Vzdialenosť čeľustí 
musí byť 3 až 4 násobkom šírky spoja, v našom prípade to je 120mm. Schéma prístroja 
s upnutou vzorkou je znázornená na obrázku 4. Prístroj priebežne zaznamenáva ťahovú silu 
až do okamihu porušenia alebo pretrhnutia skúšanej vzorky. Výsledok sa zaznamená vo forme 
diagramu s naznačeným priebehom sily počas jej skúšania. Po odskúšaní každej vzorky sa do 
protokolu zapíše maximálna ťahová sila – Fmax a popíše sa spôsob porušenia pásiku. Z piatich 
hodnôt Fmax sa vypočíta priemerná hodnota s uvedením smerodajnej odchýlky. 
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Obrázok 6 - Skúška šmykovej odolnosti v spojoch  

Zdroj: STN EN 12317-2 (72 7639) 
 

B. Stanovenie odolnosti spojov proti odlupovaniu 
Skúška odolnosti voči odlupovaniu je principiálne rovnaká ako skúška odolnosti v ťahu, 
rozdielne je len upnutie vzorky do trhacie prístroja vzhľadom na vyhotovený zvar. Táto 
skúška je prísnejšia ako skúška ťahová. Vzorka sa musí vyhotoviť tak, aby ju bolo možné do 
čeľustí trhacieho zariadenia upnúť podľa schémy na obrázku č.5. Rozdielne je hodnotenie 
výsledkov, môžu nastať tri spôsoby porušenia na vzorke: a) fólie sa môžu od seba oddeliť bez 
porušenia ich povrchov; b) jeden z pásikov sa odtrhne mimo spoja; c) vzorka sa poškodí, 
v spoji je viditeľná mriežka – viď. obr. 6. Hodnotenie takto poškodených vzoriek sa musí 
vykonať podľa normy STN EN 12316-2 [8]. 
 

 
Obrázok 7 - Príprava skúšobného pásiku a skúšanie odolnosti spoja proti odlupovaniu 

Zdroj: STN EN 12317-2 (72 7639) 
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Obrázok 8 - Spôsoby porušenia vzorky pri skúške odolnosti na odlupovanie 

Zdroj: STN EN 12317-2 (72 7639) 
 
Vyhodnotenie nameraných výsledkov odolnosti spojov v šmyku a proti odlupovaniu 
 

Norma STN EN 12316-2 STN EN 12316-2 Spôsob porušenia vzorky 
Odolnosť Fpriem 

[N/50mm] 
Fmax 

[N/50mm] 
Fmax [N/50mm] STN EN 

12316-2 
STN EN 
12316-2 

1.A - 527 1022 C > 5% TOJ 
1.B - 485 995 C > 5% TOJ 
1.C - 561 1070 C > 5% TOJ 
1.D - 575 1068 C > 5% TOJ 
1.E - 626 1092 C > 5% TOJ 
1.F 235 - 1063 C < 5% TOJ 
2.A - 572 1088 C > 5% TOJ 
2.B - 578 1030 C > 5% TOJ 
2.D - 645 1017 C > 5% TOJ 
3.B 171 - 1032 A = 100% TOJ 
3.C 85 - 1044 A = 100% TOJ 

Pozn.: TOJ (Tear out of joint) – roztrhnutie vzorky mimo zvareného spoja. 
Tabuľka 2 – Hodnoty meraní odolnosti spojov v šmyku a proti odlupovaniu 

Z nameraných výsledkov je zrejmé, že fólie na báze mPVC majú určitý rozsah teplôt, pri 
ktorých je možné kvalitné vyhotovenie zvaru, viď Tabuľku 2. Pri teplote 420°C (1.F) už boli 
hodnoty pevnosti spojov pre odlupovanie nevyhovujúce. Z uvedených údajov vyplýva 
skutočnosť, že spoje, ktoré mali nízke hodnoty v skúške odolnosti voči odlupovaniu, mali 
hodnoty síl pre šmyk bez zmeny oproti spojom správne zvarených fólií. To znamená, že spoj 
namáhaný na šmyk vydrží väčšie namáhanie ako spoj namáhaný proti odlupovaniu. Ďalej 
vyplynulo, že ak pracovníci zvýšia rýchlosť pojazdu zváracieho automatu, má to negatívny 
vplyv na kvalitu spoja. Takto vyhotovený spoj nemusí vydržať namáhanie, ktorému je fólia na 
strešnej konštrukcii vystavená. Čistenie povrchov fólií, ktoré sa zvárali, nemalo vplyv na 
kvalitu zvaru. Neočistený spoj vykazoval rovnaké hodnoty ako spoj očistený cleanerom.  
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Záver 
V príspevku je rozobratá téma hydroizolačných membrán na báze mäkčených plastov 
a popísaný postup experimentu, ktorého účelom bolo zistenie kvality vyhotovených spojov pri 
rôznych faktoroch v laboratórnych podmienkach. Potvrdili sa aj predpoklady z praxe, že fólie 
na báze mPVC predstavujú ľahko spracovateľný materiál, s ktorým sa dobre pracuje pri 
rôznych poveternostných podmienkach. Kvalita takto vyhotovených spojov fólií na báze 
mPVC bude dobrá, ak sa pri ich zváraní vyskytnú nepriaznivé podmienky, ako napríklad 
poveternostné podmienky alebo zlyhanie ľudského faktora, ale samozrejme len v určitom 
rozsahu. Neznamená to však, že sa môžeme plne spoľahnúť na kvalitu materiálu mPVC. Je 
potrebné stále dohliadať na správnosť technológie a postupov, ktoré nám pre montáž 
plastových fólií predpisujú výrobcovia. Od kvality prevedenia strešnej konštrukcie naozaj 
závisí kvalita a funkčnosť celej budovy. Preto pri procese jej vyhotovovania treba dbať 
a dodržiavať technologickú disciplínu a jednotlivé úkony pravidelne kontrolovať. 

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: Ing. Rastislav 
Ingeli, PhD. 
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