
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T ída 
prost edí 

Popis prost edí Informativní p íklady prost edí

Bez rizika koroze 

X0 

Beton bez výztuže nebo výztuž z ty ových profil , 
vystavení všem vliv m krom  
zmrazování/rozmrazování, obrušování nebo chemickým 
vliv m 
Pro betony vyztužené betoná skou výztuží nebo výztuží 
z ty ových profil  v suchém prost edí 

Betony uvnit  budov s velmi 
nízkou vzdušnou vlhkostí 

Koroze vzp sobená karbonatací 

XC1 Suché, stále mokré 
Beton uvnit  budov s nízkou 
vlhkostí 
Beton trvale pono ený ve vod  

XC2 Mokré, ob as suché 
Povrchy beton  vystavené 
dlouhodobému p sobení vody 
vetšina základy 

XC3 St edn  vlhké 
Beton uvnit  budov se st ední 
nebo vysokou vlhkostí 
Vn jší beton chrán ný proti dešti

XC4 St ídav  mokré a suché 
Povrchy beton  ve styku 
s vodou, ne však ve stupni vlivu 
prost edí 

Koroze zp sobená chloridy 

XD1 St edn  vlhké 
Povrchy vystavené chlorid m 
rozptýleným ve vzduchu 

XD2 Mokré, z ídka suché 

Plavecké bazény 
Sou ásti betonu vystavené 
pr myslovým vodám 
obsahujících chloridy 

XD3 St ídav  mokré a suché 

ásti most  vystavené 
post ik m obsahujícím chloridy 
Vozovky 
Betonové desky parkoviš  

Koroze zp sobená chloridy z mo ské vody 

XS1 
Vystavení slanému vzduchu ale ne v p ímém kontaktu 
s mo skou vodou 

Stavby na mo ském pob eží 
nebo v jeho blízkosti 

XS2 Trvale pono ené ásti staveb na mo i 

XS3 Smá ené a ost ikované p ílivem ásti staveb na mo i 

St ídavé p sobení mrazu a rozmrzávání 

XF1 Mírné nasycení vodou bez rozmrazovacích prost edk  
Svislé betonové povrchy 
vystavené dešti a mrazu 

XF2 Mírné nasycení vodou s rozmrazovacími prost edky 

Svislé betonové povrchy 
konstrukcí pozemních 
komunikací vystavené mrazu a 
rozmrazovacím prost edk m 
rozptýleným ve vzduchu 

XF3 Vysoké nasycení vodou bez rozmrazovacích prost edk
Vodorovné betonové povrchy 
vystavené dešti a mrazu 

XF4 
Vysoké nasycení vodou s rozmrazovacími prost edky 
nebo mo skou vodou 

Vozovky a mostovky vystavené 
rozmrazovacím prost edk m 
Betonové povrchy vystavené 
p ímému ost iku rozmrazovacími 
prost edky a mrazu 
Omývaná ást staveb na mo i 
vystavená mrazu 

Vliv chemických slou enin 

XA1 Mírn  agresivní prost edí ur ené dle EN 206-1, Tab.2 P írodní zemina a spodní voda 

XA2 St edn  agresivní prost edí ur ené dle EN 206-1, Tab.2 P írodní zemina a spodní voda 

XA3 Vysoce agresivní prost edí ur ené dle EN 206-1, Tab.2 P írodní zemina a spodní voda 
 

Stupn  vlivu prost edí vztahující se k podmínkám prost edí 


