
Technologický předpis systémů 
CERESIT - balkony a lodžie

Kvalita pro profesionály



Okrajové podmínky pro obklady a dlažby:

• Je nutné počítat s teplotami podlahy od (-20 °C) do (+80 °C) - exteriér/interiér.
• Keramické obklady a desky by měly splňovat DIN EN ISO 10545-12, tedy pro 100 simulovaných zmrazovacích a rozmrazovacích 

cyklů s teplotami od + 5 °C do -5 °C.
• Keramické obklady a desky musí být UV stabilní.
• Keramické obklady a desky musí být odolné proti obrusu - pro balkony a terasy stačí skupina 3. Otěruvzdornost by se měla 

pohybovat ve třídách R9-R13.
• Pro balkony a terasy jsou podle EN 14411 extrudované a nasucho vytlačované (drypressed) obklady a desky skupin I a II 

vhodnější než glazované dlažby. Jejich absorpce vody nesmí být vyšší než 6 %.

Výhody extrudovaných a nasucho vytlačovaných (drypressed) obkladů a desek:

• Mechanická vazba s maltou vzhledem k profilované spodní straně dlažby.
• Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům. 
• Výrobní proces neproběhne po bod tání, proto nejsou parotěsné.
• Nejvyšší doporučená velikost obkladového prvku se doporučuje do 30 x 30 cm.

Okrajové podmínky pro základovou konstrukci balkonu:

• Dostatečně suchá, vyzrálá, bez oddělujících se částí, soudržná, v případě poškození nutno provést sanaci vhodnými sanačními 
materiály Ceresit (PCC systémy - Ceresit CD 24, CD 25, CD 26, CD 30, vysprávkovými maltami Ceresit CX 15, CX 5, CX 20, 
případně rychle tuhnoucími potěry Ceresit CN 83, CN 87).

• Rovinatost povrchové vrstvy v rozmezí 2mm/2m lať. 
• Zkoušku povrchové pevnosti doporučujeme provést vrypovou jehlou a mřížkou.
• Zkoušku pevnosti povrchu doporučujeme provést Schmidtovým kladívkem a soudržnost povrchové vrstvy (přídržnost) odtrhovým 

přístrojem.

Podmínky pro zhotovení balkonového systému Ceresit:

• Teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu nesmí klesnout pod + 5 °C.
• Materiály zpracovávat dle platných technických listů produktů.
• Dodržovat správný záměsový poměr vody a zpracovávat produkty podle pokynů v technických listech.
• Respektovat dilatace podkladu, jejich umístění, šířku a počet, dodržovat zásadu maximálního rastru dilatování 3 x 3 m nebo 

poměru stran 1 : 2. Dilatace musí probíhat napříč všemi požadovanými vrstvami.
• Čerstvě aplikované produkty musí být chráněny proti povětrnostním podmínkám, jako je déšť, nadměrné UV záření nebo silný vítr. 

V případě, že je třeba vytvořit větší tloušťku vrstvy, než dovoluje technický list výrobku, je nutné postupovat dle pokynů výrobce.
• Je třeba dodržovat technologické přestávky mezi jednotlivými pracovními operacemi.
• Aplikují se jen výrobcem doporučená systémová řešení, kde je zaručena kompatibilita jednotlivých odzkoušených materiálů.
• V případě, že se balkon nebo lodžie nacházejí nad vytápěným prostorem, je nutné provést parotěsnou bariéru na základové 

konstrukci tak, aby se zabránilo akumulaci vodní páry mezi vrstvami zhotovované konstrukce.

a) Balkony a lodžie nad nevytápěným prostorem 
     (se zateplením a bez zateplení):

A. Základová ŽB konstrukce balkonu
B. Adhezní můstek Ceresit CN 87 / CN 83 + CC 81 
C. Spádový potěr Ceresit CN 87 / CN 83
D. Speciální penetrace Super GRIP - Ceresit CT 19 nebo CT 17 
E. Hydroizolace Ceresit CL 50 - 1. a 2. vrstva
F. Rohový těsnicí pás Ceresit CL 152 na vytvoření přechodu vnitřního rohu, jakož i napojení na okapový profil 
G. Drenážní profil nebo rohový profil
H. Lepidla od řady C2TE-S1 (Ceresit CM 16, CM 17, CM 22, CM 92)
I. Pružný tmel Ceresit CS 25, případně FT 101 pro šířky do 20 mm + spárovací malta CE 43
J. Keramický obklad, typ TAURUS do 30 x 30 cm, případně jiný vhodný obkladový prvek splňující podmínky funkčnosti
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Pracovní postup - nezateplená konstrukce balkonu 

Základová ŽB konstrukce balkonu:

• Zhodnocení stavu konstrukce před realizací. V případě nutnosti postupovat dle kapitoly „Okrajové podmínky pro základovou 
konstrukci balkonu“.

Spádový potěr Ceresit CN 87/ CN 83

• Základovou konstrukci zbavíme nesoudržných částí a prachu. 
• Podklad navlhčíme vodou tak, aby se konstrukce nasytila, ale netvořily se kaluže. Přebytečnou vodu odstraníme z povrchu kartáčem 

nebo hadrem.
• Aplikujeme kontaktní můstek (páček) vytvořený smícháním Ceresitu CC 81 + CN 87/ CN 83 a vody v poměru tak, abychom ho 

důkladně vpravili do podkladu. 
• Před další betonáží je nutné uvedený kontaktní můstek udržovat stálým otíráním v čerstvém stavu.
• Vytváříme kontaktní spádovou vrstvu potěru Ceresit CN 87/ CN 83. Spád od 0,5 - 2,0 % je postačující. Pro zajištění odsazení 

ukončovacího plechového profilu vytvoříme těsně před zatuhnutím drážku na šířku profilu tak, aby po namontování profilu 
nedocházelo k nadzvednutí hrany balkonu před pokládkou dlažby. Tento odskok je dostačující provést v hloubce cca 4 - 5 mm.

• Spádový potěr je možné provést na oddělené separační vrstvě PE fólie. V takovém případě není nutné konstrukci vlhčit ani vytvářet 
kontaktní můstek. Aplikujeme čerstvou směs Ceresit CN 87 na PE fólii v minimální tloušťce 40 mm v nejužším průřezu.

Poznámka:
• V případě, že základová ŽB konstrukce je vyspádovaná, není nutné vytvářet spádový potěr.

Zateplení balkonové konstrukce s EPS 100S, 150S, XPS

• Tento krok se provádí pouze v případě, že se jedná o zateplenou verzi balkonové konstrukce. Pokud 
není nutné zateplovat, pokračuje se v montáži následujícím krokem, tedy penetrací spádového potěru 
a vytvářením hydroizolační vrstvy.

• Naneseme vhodné lepidlo (například Ceresit CT 80/ CT 85) na připravené a předem zaříznuté desky tepelného izolantu tak, aby 
po přitlačení k povrchu potěru vytvořilo fixační spoj. Totéž provedeme na čele a na spodní straně balkonu.

• Zateplení konstrukcí se řídí technologickým předpisem ETICS pro zhotovení kontaktních zateplovacích systémů. 
• Použitím lepidla Ceresit CT 80 nebo CT 85 a výztužné síťky gramáže min. 160 g/m2 vytvoříme přearmování svislé balkonové 

konstrukce s vyvedením výztužné vrstvy jak na vrchní plochu izolantu balkonu, tak i na spodní stranu.

Vyrovnávací potěr Ceresit CN 87

• Tento krok se provádí pouze v případě, že se balkonová deska dotepluje izolantem. Jinak se tento krok 
vynechává.

• Vyrovnávací potěr se provádí na oddělené separační vrstvě PE fólie. V takovém případě není nutné konstrukci vlhčit ani vytvářet 
kontaktní můstek. Aplikujeme čerstvou směs Ceresit CN 87 na PE fólii v minimální tloušťce 40 mm v nejužším průřezu. Doporučujeme 
řídit se technickým listem výrobku.

Speciální penetrace Super GRIP - Ceresit CT 19 nebo CT 17

• Po vyzrání betonového potěru povrch důkladně přepenetrujeme buď produktem Ceresit CT 17, nebo naředěnou penetrací Ceresit 
CT 19 (v případě aplikace hydroizolace Ceresit CL 50).

• Necháme dokonale zaschnout.
• V případě jiné vhodné hydroizolace postupujeme dle jejího technického listu.

Hydroizolace Ceresit CL 50 - 2 vrstvy s vytvořením přechodu přes hrany a rohy pomocí CL 152

• Do vyfrézované drážky potěru, zatím bez trvalé fixace, vložíme okapový profil a zkrátíme ho tak, že postupujeme od rohů balkonu 
(lodžie) do středu s vynecháním dilatačních pásků šířky cca 5 mm, které později překryjeme krycím plíškem a tmelem. 

• Doporučujeme použití profilů, které mají drenážní kanálky pro odvod kondenzátu (např. Celox DRIP nebo DRIP Plus).
• Jakmile máme profil zastřižený, naznačíme si místa a vyvrtáme díry pro mechanickou fixaci profilu. Do děr vložíme rozpěrné 

hmoždinky.
• Povrch drážky s přesahem min. 10 cm za profil opatříme první vrstvou hydroizolace.
• Mechanicky fixujeme profil přes předvrtané hmoždinky do potěru.
• Na odmaštěný povrch profilu aplikujeme bez přerušení hydroizolaci Ceresit CL 50 a vložíme do něj těsnicí pás CL 152 tak, aby 

druhá polovina šířky přesahovala na potěr, ale profil byl stále dokonale překrytý. Drenážní kanálek (otvory) na profilu chráníme 
před zanesením hydroizolací! 

• Drenážní kanálek se překryje difuzní páskou.
• V případě, že to konstrukční řešení vyžaduje a čelo balkonu se bude doteplovat pomocí ETICS, můžeme hydroizolaci CL 50 

vytáhnout až na čelo balkonu. 
• V případě, že je nutno přiznat dilataci, provedeme ji dle pokynů pro realizace dilatačních spojů. Dilatace musí procházet všemi 

vrstvami konstrukce tak, aby zajišťovala hybnost souvrství. Dilatace je zpravidla přiznána na povrchu dlažby buď dilatační lištou, 
nebo dostatečně širokou spárou tak, že malta je ze spáry odstraněna, do spáry je aplikován PE provazec a spára se vytmelí 
pružným tmelem Ceresit CS 25, případně FT 101 pro šířky do 20 mm. Totéž platí i pro rohové styky dlažby v koutech.

Poznámka: 
• Okapový profil lze také překrýt vhodnou samolepicí butylovou páskou tak, aby jí byly otvory v profilu důkladně překryty a páska 

se dokonale kontinuálně napojila na vrstvu nanesené hydroizolace.

Rohový těsnicí pás Ceresit CL 152 na vytvoření přechodu vnitřního rohu

• Naneseme vrstvu hydroizolace i na svislé konstrukce a přilehlou část vodorovné konstrukce (roh spádového potěru). Pásku 
dokonale přitlačíme tak, aby vytěsnila vnitřní roh. 

• Celoplošně aplikujeme první vrstvu hydroizolace Ceresit CL 50 tak, že přetřeme i povrch zabudovaných rohových pásek. Tedy 
i vnitřní roh a pásku na rohovém profilu. Aplikujeme druhou vrstvu hydroizolace tak, aby byla zajištěna požadovaná tloušťka 
v každém místě plochy. Pro správnou aplikaci a kontakt hydroizolace doporučujeme používat štětec.

Lepení dlažby - lepidla od řady C2TE-S1 (např. Ceresit CM 16, CM 17, CM 22, CM 92)

• Na dokonalé nalepení dlažby je třeba použít UNIVERZÁLNÍ lepidlo minimální třídy C2T-S1 nebo S2.
• Lepený spoj musí pokrývat 100 % plochy dlažby. K tomu využijeme kombinovanou metodu lepení „floating buttering“ nebo tmel 

se samorozlévací schopností. Z doporučených lepidel řady Ceresit můžete použít lepidla třídy C2TE-S1 (např. Ceresit CM 16, CM 17, 
CM 22, CM 92).

• Používáme keramický obklad, typ TAURUS do 30 x 30 cm, případně jiný vhodný obkladový prvek splňující podmínky funkčnosti.
• Po nalepení dlažby se v lepidle nesmí nacházet dutiny.
• Spárování se provede po řádném dosušení vlhkosti zpod dlažby a dokonalém vyzrání lepidla. Spárujeme flexibilní spárovací 

hmotou Ceresit CE 43.

Poznámka:
• V případě řešení balkonu se zateplením postupujeme dle platného ETAG 004, tedy konstrukce se řeší jako ETICS. 
• Čelo balkonu a spodní strana se doteplí některým z certifikovaných systémů Ceresit Ceretherm (doporučujeme systémy Ceresit 

Ceretherm Universal nebo Ceresit Ceretherm Classic).
• Napojení a detaily na svislé konstrukce se řídí technologickým předpisem pro zhotovení ETICS a příslušnými stavebními normami.
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b) Balkony a lodžie nad vytápěným prostorem:

A. Základová ŽB konstrukce balkonu
B. Spádový kontaktní potěr Ceresit CN 87/CN 83 - pro vyspádování základové konstrukce
C. Primární hydroizolace - vlhkostní membrána Ceresit BT 21 + BT 26
D. Tepelná izolace EPS 100S, 150S, XPS - fixovaná pomocí Ceresit CT 84
E. Vyrovnávací potěr Ceresit CN 87/CN 83 hr. 40 mm v konstantní tloušťce
F. Speciální penetrace Super GRIP - Ceresit CT 19 nebo CT 17
G. Hydroizolace Ceresit CL 50 – 1. a 2. vrstva 
H. Rohový těsnicí pás Ceresit CL 152 na vytvoření přechodu vnitřního rohu, jakož i napojení na okapový profil
I. Drenážní profil nebo rohový profil (např. CELOX DRIP nebo DRIP PLUS)
J. Lepidla od řady C2TE-S1 (např. Ceresit CM 16, CM 17, CM 22, CM 92)
K. Pružný tmel Ceresit CS 25, případně FT 101 pro šířky do 20 mm + spárovací malta CE 43
L. Keramický obklad, typ TAURUS do 30 x 30 cm, případně jiný vhodný obkladový prvek splňující podmínky funkčnosti
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Pracovní postup - zateplená konstrukce balkonu 

Základová ŽB konstrukce balkonu:

• Zhodnocení stavu konstrukce před realizací. V případě nutnosti postupovat dle kapitoly „Okrajové podmínky pro základovou 
konstrukci balkonu“.

Spádový potěr Ceresit CN 87/ CN 83

• Základovou konstrukci zbavíme nesoudržných částí a prachu. 
• Podklad navlhčíme vodou tak, aby se konstrukce nasytila, ale netvořily se kaluže. Přebytečnou vodu odstraníme z povrchu kartáčem 

nebo hadrem.
• Aplikujeme kontaktní můstek (páček) vytvořený smícháním Ceresitu CC 81 + CN 87 / CN 83 a vody v poměru tak, abychom ho 

důkladně vpravili do podkladu. 
• Uvedený kontaktní můstek je nutné před další betonáží udržovat stálým otíráním v čerstvém stavu.
• Vytváříme kontaktní spádovou vrstvu potěru Ceresit CN 87/CN 83. Spád od 0,5 - 2,0 % je postačující. Pro zajištění odsazení 

ukončovacího plechového profilu vytvoříme těsně před zatuhnutím drážku na šířku profilu tak, aby po namontování profilu 
nedocházelo k nadzvednutí hrany balkonu před pokládkou dlažby. Tento odskok stačí provést v hloubce cca 4 - 5 mm.

• Spádový potěr je možné provést na oddělené separační vrstvě PE fólie. V takovém případě není nutné konstrukci vlhčit ani vytvářet 
kontaktní můstek. Aplikujeme čerstvou směs Ceresit CN 87 na PE fólii v minimální tloušťce 40 mm v nejužším průřezu.

Poznámka:
• V případě, že základová ŽB konstrukce je vyspádovaná, není nutné vytvářet spádový potěr, případně se spádu dosáhne ve vrstvě 

vyrovnávacího potěru..

Primární hydroizolace - vlhkostní membrána Ceresit BT 21 + BT 26

• Na připravený a vyzrálý povrch spádového potěru naneseme válečkem nebo štětcem předepsané množství penetračního nátěru 
Ceresit BT 26. Nátěr necháme dokonale zaschnout tak, aby po přiložení prstu nezanechával černý otisk.

• Aplikujeme pás hydroizolace BT 21 dle platného technického listu výrobku tak, že za studena odstraňujeme postupně krycí papír 
a lepíme pás na připravenou vrstvu BT 26. Při šířce balkonu větší, než je šířka pásu, dodržujeme přesah naznačený na vrchní straně 
pásu (tedy min. 10 cm). 

• Pás vyvedeme na svislou část konstrukce minimálně do výšky 30 cm. Doporučujeme ve styku konstrukce a stěny předem vytvořit 
malý fabion z cementové směsi s poloměrem 40 mm.

Tepelná izolace EPS 100S, 150S, XPS - fixována pomocí Ceresit CT 84

• Celoplošně naneseme polyuretanové lepidlo Ceresit CT 84 na připravené a předem zaříznuté desky tepelného izolantu tak, aby 
po přitlačení k hydroizolaci BT 21 vytvořilo fixační spoj. 

• Zateplení svislé konstrukce stěny se řídí technologickým předpisem ETICS pro zhotovení kontaktních zateplovacích systémů. Obě 
zateplení na sebe musí těsně navazovat tak, aby nevytvářela tepelný most.

• Použitím lepidla Ceresit CT 80 nebo CT 85 a výztužné síťky gramáže min. 160 g/m2 vytvoříme přearmování svislé balkonové 
konstrukce s vyvedením výztužné vrstvy i na vrchní plochu izolantu balkonu.

Vyrovnávací potěr Ceresit CN 87

• Osadíme dilatační pás tloušťky 10 mm s přesahem tak, aby při vytváření spádového betonu nedošlo k přímému kontaktu se svislou 
konstrukcí.

• Aplikujeme separační PE folii, abychom oddělili spádový potěr od izolantu.
• Vytváříme vrstvu potěru CN 87 tak, aby v nejužším místě měla tloušťku min. 40 mm. Pokud je to nutné, vytvoříme spád od 0,5 - 2,0 %.  

Pro zajištění odsazení ukončovacího plechového profilu vytvoříme těsně před zatuhnutím drážku na šířku profilu tak, aby po namontování 
profilu nedocházelo k nadzvednutí hrany balkonu před pokládkou dlažby. Tento odskok stačí provést v hloubce cca 4 - 5 mm.

Speciální penetrace Super GRIP - Ceresit CT 19 nebo CT 17

• Po vyzrání betonového potěru povrch důkladně přepenetrujeme buď penetrací Ceresit CT 17, nebo naředěnou penetrací Ceresit 
CT 19 (v případě aplikace hydroizolace Ceresit CL 50).

• Necháme dokonale zaschnout.
• V případě jiné vhodné hydroizolace postupujeme dle jejího technického listu. 

Hydroizolace Ceresit CL 50 - 2 vrstvy s vytvořením přechodu přes hrany a rohy pomocí CL 152

• Do vyfrézované drážky potěru, zatím bez trvalé fixace, vložíme okapový profil a zkrátíme ho tak, že postupujeme od rohů balkonu 
(lodžie) do středu s vynecháním dilatačních pásků šířky cca 5 mm, které později překryjeme krycím plíškem a tmelem. 

• Doporučujeme použití profilů, které mají drenážní kanálky pro odvod kondenzátu (např. Celox DRIP nebo DRIP Plus).
• Drenážní kanálek vždy chráníme před zanesením hydroizolací, proto se překryje vhodnou difuzní páskou.
• Jakmile máme profil zastřižený, naznačíme si místa a vyvrtáme díry pro mechanickou fixaci profilu. Do děr vložíme rozpěrné 

hmoždinky.
• Povrch drážky v betonu s přesahem min. 10 cm za profil opatříme první vrstvou hydroizolace.
• Mechanicky fixujeme profil přes předvrtané hmoždinky do potěru.
• Na odmaštěný povrch profilu aplikujeme bez přerušení hydroizolaci Ceresit CL 50 a vložíme do něj těsnicí pás CL 152 tak, aby 

druhá polovina šířky přesahovala na potěr, ale profil byl stále dokonale překrytý.
• V případě, že je nutno přiznat dilataci, provedeme tak dle pokynů pro realizace dilatačních spojů. Dilatace musí procházet všemi 

vrstvami konstrukce tak, aby zajišťovala hybnost souvrství. Dilatace je zpravidla přiznána na povrchu dlažby buď dilatační lištou, 
nebo dostatečně širokou spárou tak, že malta je ze spáry odstraněna. Do spáry je aplikován PE provazec a spára se vytmelí 
pružným tmelem Ceresit CS 25, případně FT 101 pro šířky do 20 mm. Totéž platí i pro rohové styky dlažby v koutech.

Poznámka: 
• Okapový profil lze také překrýt vhodnou samolepicí butylovou páskou tak, aby jí byly otvory v profilu důkladně překryty a páska 

se dokonale kontinuálně napojila na vrstvu nanesené hydroizolace.

Rohový těsnicí pás Ceresit CL 152 na vytvoření přechodu vnitřního rohu

• Naneseme vrstvu hydroizolace i na svislé konstrukce a přilehlou část vodorovné konstrukce (roh spádového potěru). Pásku 
dokonale přitlačíme tak, aby vytěsnila vnitřní roh. 

• Celoplošně aplikujeme první vrstvu hydroizolace CL 50 tak, že přetřeme i povrch zabudovaných rohových pásek, tedy i vnitřní roh 
a pásku na rohovém profilu. Aplikujeme druhou vrstvu hydroizolace tak, aby byla zajištěna požadovaná tloušťka v každém místě 
plochy. Pro správnou aplikaci a kontakt hydroizolace doporučujeme používat štětec.

Lepení dlažby - lepidla od řady C2TE-S1 (např. Ceresit CM 16, CM 17, CM 22, CM 92)

• Na dokonalé nalepení dlažby je třeba použít UNIVERZÁLNÍ lepidlo minimální třídy C2T-S1 nebo S2.
• Lepený spoj musí pokrývat 100 % plochy dlažby. K tomu využijeme kombinovanou metodu lepení „floating buttering“ nebo tmel se 

samorozlévací schopností. Z doporučených lepidel řady Ceresit můžete použít lepidla C2TE-S1 (např. Ceresit CM 16, CM 17, CM 
22, CM 92).

• Používáme keramický obklad, typ TAURUS do 30 x 30 cm, případně jiný vhodný obkladový prvek splňující podmínky funkčnosti
• Po nalepení dlažby se v lepidle nesmí nacházet dutiny.
• Spárování se provede po řádném dosušení vlhkosti zpod dlažby a po dokonalém vyzrání lepidla. Spárujeme flexibilní spárovací 

hmotou Ceresit CE 43.
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zahrnutých systémových řešení a aplikovaných materiálů.
Henkel ČR spol. s r. o. souhlasí s vložením zmíněných výkresů do projektů staveb pouze pod podmínkou, že je jako jediný vlastník výlučného práva na úpravu

Veškeré technické výkresy jsou majetkem Henkel ČR spol. s r. o.

Henkel ČR spol. s r. o.
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Datum vydání: 1.1.2017
Poznámka: Tento technologický předpis je platný od 1.1.2017 a nahrazuje všechny jeho předchozí vydání, které v plném rozsahu 
pozbývají platnosti. Společnost HENKEL ČR, spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv upravit tento technologický předpis, jakož i vydat 
nové vydání katalogu. SpolečnostHENKEL ČR, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změny a odchylky technologického předpisu; za 
tiskové chyby neručí a nenese za ně žádnou odpovědnost.
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