
Certifikace sanačních omítek WTA  

Záruka kvality sanačních omítek WTA 

Od zavedení značky kvality WTA, byly certifikovány sanační omítky od více než 50 výrobců. 

Těmto výrobkům byla udělena známka kvality WTA. V zásadě mohou tito výrobci sanačních 

a základních omítek svoje výrobky označovat jako sanační nebo základní omítky WTA. 

Předpokladem je, že jsou splněna ustanovení Směrnice WTA 2-9-04. To znamená, že je 

předložen aktuální rozbor zpracovaný akreditovaným ústavem pro rozbor malt a dále pak 

doklad o pravidelném vlastním i cizím dohledu (kontrole na výrobu). Se zřetelem na nutné 

přezkušování těchto podmínek jsou uživatelé těchto výrobků chráněni. Použití 

certifikovaných sanačních systémů se značkou WTA, které je nutno pravidelně přezkušovat, 

se uživatelům osvědčilo. 

Nutné podklady pro certifikaci 

Certifikace sanačních systémů dle podmínek WTA měla v minulosti částečné nedostatky, 

protože výrobci nepředkládali předepsanou dokumentaci v dostatečném rozsahu a nesplňovali 

podmínky v dostatečné míře.  

Proto bylo stanoveno, že pro první certifikaci, nebo pro prodloužení certifikátu musí být 

splněny následující podmínky: Aktuální zkušební protokol od autorizované zkušebny, ve 

kterém jsou uvedeny všechny potřebné hodnoty a údaje. Jiné dílčí, zkušební protokoly 

různých ústavů, ve kterých jsou uvedeny pouze dílčí zjištěné parametry příslušného výrobku, 

nejsou uznávány. Z uvedeného zkušebního protokolu musí vyplývat, že parametry uvedené ve 

směrnici WTA 2-9-04 byly ověřeny předepsanými metodami. Není možno například uznat 

jako průkaznou zkoušku míchání sanační maltové omítky v jakékoliv míchačce přímo na 

staveništi. 

 

Platný zkušební protokol je vyhotovován akreditovanou zkušebnou na předepsaném 

formuláři. Pro každý výrobek je zpracováván technický list, který obsahuje všechny potřebné, 

důležité parametry. Musí z něj být také patrno, zdali tento výrobek je možno zpracovávat i 

pomocí omítaček. 

 

Současně je přikládán i aktuální doklad o způsobu kontroly výroby jak výrobcem, tak i 

nezávislou osobou. V případě, že výrobce nabízí více sanačních omítek, nebo omítek 

základních, dostačuje, v případě odzkoušení všech výrobků při první zkoušce, při případných 

dalších změnách ověřit pouze jeden z výrobků této řady. Toto ustanovení odpovídá směrnici 

WTA, kde je uveden způsob prodlužování certifikátů po certifikaci první. Protože každý 

certifikát má platnost jeden rok, doporučuje se včas požádat o jeho prodloužení. Aktualizace 

se provádí na zasedání příslušné komise. Z vydávaných aktualizovaných seznamů, které jsou 

též zveřejňovány v odborných časopisech, je možno pak zjistit dobu platnosti jednotlivých 

certifikátů. 

Certifikační poplatky 

Druh certifikace / prodloužení  Cena podle WTA směrnice 2-9-04 vč. DPH 



první certifikace omítka / systém  3.070,- EUR 

první certifikace systém + přísada        3.150,- EUR 

prodloužení     510,- EUR  

první certifikace a prodloužení  3.580,- EUR 

převod / přepis na jinou firmu  1.020,- EUR 

prodloužení jednoho převodu     120,- EUR 

prodloužení systém + přísada      510,- EUR + každá přísada 150,- EUR 

Doporučení: Pro všechny odzkoušené produkty podle WTA směrnice 2-90-04 platí certifikace 

2 roky. Podle toho může být cena certifikace upravena. V průběhu dvouleté lhůty nedochází 

k žádným výrazným cenovým úpravám, ale k celkovému zjednodušení v důsledku 

prodloužení doby platnosti. 

  

Používání značky WTA u necertifikovaných 

výrobků 

Jak již bylo řečeno, je možno značku WTA pro sanační a podkladní omítky používat pouze u 

výrobků, u kterých výrobce dokáže, že splňují ustanovení Směrnice WTA 2-9-04. WTA je 

oprávněna provést přezkoušení těchto výrobků. Doporučuje se tedy všem výrobcům, jejichž 

výrobky jsou certifikovány, oznámit výrobce, kteří protiprávně značku WTA pro jejich 

výrobky používají. Protože WTA je chráněna nejen jako služební známka (čís. 39516412), 

která smí být použita na certifikátech, ale je chráněna i vlastní značka WTA (písmena) (čís. 

39516411), je možno těmto výrobcům používání značky WTA zakázat, nejsou-li ochotni 

splnit naše požadavky. Zakázána však nebude poznámka výrobce, že výrobek byl odzkoušen 

podle směrnice WTA. V tomto případě sděluje výrobce pouze to, že jeho výrobek byl 

zkoušen podle směrnice WTA, ale neříká, zdali všechna ustanovení směrnice byla splněna. 

Výrobcům a uživatelům se doporučuje upozornit zvláště na tyto skutečnosti při jejich 

odborném jednání. 

Technický průběh 

Certifikaci provádí certifikační komise. Adresa certifikační komise je: WTA-Zertifizierungs 

kommission, c/o Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung Weimar GmbH Industriestrasse 1 a, 

99427 Weimar. Mluvčím certifikační komise je pan Dr. Lothar Goretzki. Certifikáty jsou 

schvalovány předsednictvem WTA. Certifikační poplatky jsou vyúčtovávány zadavatelům 

organizací WTA. Zkušebními ústavy mohou být pověřené soukromé nebo státní zkušebny, 

které jsou schopny provést požadované zkoušky jak na čerstvé, tak i na zatuhlé maltě. 
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