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Tvorba vápenných výkvětů je průvodním a přirozeným jevem zrání beto-
nu, kterému nelze zcela zabránit. Jejich samovolné vymizení účinkem po-
větrnostních vlivů je dlouhodobější proces v řádech měsíců až let, podle 
daných podmínek. Každá stavební konstrukce je vystavena specifickým 
podmínkám, proto se nedá nikdy paušálně stanovit doba, po  kterou se 
vápenné výkvěty budou vyplavovat na povrch konstrukce a následně pů-
sobením povětrnostních vlivů ustupovat (zpravidla ne déle než 3 roky). 
Zároveň je nutno poznamenat, že vápenné výkvěty nemají vedle dočas-
ného nepříjemného estetického efektu žádný negativní vliv na  užitné 
vlastnosti betonového výrobku.
Jejich výskyt je vždy úzce spojen s vlhkostí. Vlhkost obsažená v jednotli-
vých dlažebních kamenech nebo betonových tvárnicích zdiva transportu-
je na povrch výrobku či konstrukce hydroxid vápenatý Ca(OH)2 vznikající 
hydratací oxidu vápenatého CaO obsaženého v  cementu. Po  odpaření 
této transportní vlhkosti z povrchu betonového výrobku a kontaktu hyd-
roxidu vápenatého s oxidem uhličitým CO2 z ovzduší se vytváří povlaky 
kalcitu CaCO3 zpravidla bílého zabarvení. Tento původně těžce rozpust-
ný kalcit vystavený povětrnostním vlivům po  čase následně přechází 
v rozpustnou formu – hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2, který po-
stupně samovolně vymizí. K  tomuto dochází během výše uvedeného 
období několika měsíců až let. Zjednodušeně řečeno to trvá tak dlouho, 
dokud se všechen nevázaný hydroxid vápenatý nevyplaví z betonového 
výrobku ven. Existují i další, daleko méně časté formy výkvětů, které se 
mohou projevovat i za řadu let, pokud je betonová konstrukce vystave-
na působení vody obsahující různé rozpustné soli. Tyto soli mohou být 
obsaženy v zemině a přes špatně provedenou hydroizolaci se dostávají 
do konstrukce, případně se mohou dostávat do konstrukce ze srážkové 
vody. Stejně jako hydroxid vápenatý na povrchu vykrystalizují a způsobí 
podobné povlaky a skvrny.
Pro snížení míry výskytu vápenných výkvětů doporučujeme při zdění po-
užívat zdicí a spárovací maltu na cementové bázi, která má oproti maltě 
vápenocementové výrazně nižší obsah hydroxidu vápenatého po zatvrd-
nutí a  tím nižší pravděpodobnost výskytu vápenného výkvětu (výskyt 
výkvětu v menší míře).

Možností, jak do  jisté míry zamezit tvorbě vápenných výkvětů, je po-
vrch dlažby či zídky opatřit ochranným nátěrem či nástřikem vhodným 
impregnačním prostředkem, kterých je na trhu celá řada. Funkčnost im-
pregnace na dlažebním krytu je cca 2 až 3 roky, podle intenzity jeho uží-
vání. Přirozeným mechanickým otěrem a povětrnostními vlivy postupně 
efekt impregnace slábne. Životnost ochranného efektu kvalitně apliko-
vané impregnace na svislé konstrukci (zídce, plotu), která není mecha-
nickým otěrem v takové míře namáhána, je případně delší (5 i více let). 
To vše za  předpokladu správně provedeného (vyspádováného) podloží, 
kde se nezdržuje voda, resp. funkčně provedené hydroizolace v případě 
svislé konstrukce. Naimpregnovaný povrch odpuzuje vodu, resp. snižuje 
její pronikání do konstrukce, uzavírá transportní kapiláry v materiálu, zá-
roveň však propouští molekulu vodní páry (vlhkost) z konstrukce ven. Je 
zde tedy předpoklad, že nebude docházet k vyplavování hydroxidu vápe-
natého kapilárami na povrch a opětovné tvorbě výkvětu. 

APLIKACE IMPREGNAČNÍHO PŘÍPRAVKU
Před aplikací impregnačního přípravku je povrch konstrukce vhodné očis-
tit od prachových a jílových nečistot, případně od již vykrystalizovaných 
výkvětů, neboť tyto přípravky vytvoří na povrchu ochranný uzavírací film 
a nečistoty by se tímto rovněž „zakonzervovaly“.

K očištění povrchu doporučujeme použít nejprve běžný kartáč s vodou, 
event. s přídavkem kuchyňského saponátu. Dále je možno použít tlako-
vou vodu nebo ocet na  již vykrystalizované výkvěty. Pokud je vápenný 
výkvět intenzivnější formy a  žádný z  těchto postupů není uspokojivě 
účinný, doporučujeme použít čistič povrchu betonových výrobků (viz 
níže). Po  očištění povrchu dlažby nebo zídky je nezbytné nechat kon-
strukci důkladně oschnout a teprve poté nanášet impregnační přípravek. 
Vyschlý povrch zajistí dobré navázání impregnačního přípravku do povr-
chových vrstev ošetřované konstrukce a tím jeho trvalejší efekt. Spotře-
ba přípravků se zpravidla pohybuje cca 100 až 200 ml na m2 dle savosti 
povrchu. Přípravky je možno nanášet rozprašovačem, případně štětkou 
nebo válečkem. Některé přípravky je rovněž možno ředit vodou (odvislé 
od doporučení výrobce a typu impregnace).

APLIKACE ČISTIČE POVRCHU BETONOVÝCH 
VÝROBKŮ 
Pokud nepomáhá k očištění povrchu betonových výrobků od výkvětu a jílo-
vých a prachových nečistot běžné výše uvedené postupy, je možno použít 
čistič povrchu betonu. Jedná se o vodný roztok kyseliny mravenčí. Dopo-
ručujeme nejdříve malé množství přípravku naředit na  nižší koncentraci 
a zjistit, do jaké míry se výkvět podařilo odstranit, posléze případně použít 
koncetrovanější roztok. Jedná se o agresivní přípravek, který nejenom roz-
rušuje strukturu výkvětů, ale také narušuje, resp. barevně „obnovuje a oži-
vuje“ povrchové vrstvičky betonového výrobku („zašlé“ používáním, kar-
bonatací, zráním betonu). Zároveň také nepůsobí pozitivně na pevnostní 
strukturu betonu. Proto je nutné čištěný povrch betonového výrobku před 
aplikací (rozprašovačem, případně lehkým politím) dobře nasáknout vodou, 
aby nedošlo k jeho vtažení hlouběji do struktury betonu, tzn. aby zůstal jen 
na povrchu čištěné konstrukce. Přípravek se nechá na povrchu (dle zvolené 
koncentrace) působit několik sekund až desítek sekund (šumění) a násled-
ně je nutno povrch důkladně opláchnout vodou a zcela zbavit přípravku. 
Můžete si při jeho působení pomoci i kartáčem. Při opakovaném nanášení 
a delším působení může dojít jakoby k „vyplavování“ barvy z povrchu beto-
nu – jedná se nikoliv o samotný pigment, ale o vyplavená zrníčka cemento-
vého kamene, která jsou vlastním pigmentem obalena. K probarvování be-
tonů jsou již řadu let používány stabilní anorganické pigmenty, které jsou 
velmi dobře vázány na zásaditou hmotu betonu a samy o sobě nemohou 
být vyplaveny. S tímto čisticím přípravkem je nutno pracovat obezřetně 
a opatrně v souladu s pokyny uvedenými v návodu a bezpečnostním listu 
výrobce.
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