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‘Spolu s přírodou budujeme budoucnost’





Gian Luca Sghedoni
Zmocněnec představenstva Kerakoll®  

The GreenBuilding Company

GREENBUILDING RATING®  
VYTVÁŘÍ NOVOU KVALITU

GreenBuilding Rating® je jediný certifikační systém na trhu, který dovoluje přesně klasifikovat nejpodstatnější ekologické vlastnosti a míru dopadu stavebních 
materiálů, které se používají na fasády a interiéry budov, na životní prostředí.

GreenBuilding Rating® se všeobecně považuje za jednu z nejzajímavějších iniciativ posledního desetiletí, která propaguje odpovědné používání stavebnin šetrných 
vůči životnímu prostředí i lidskému zdraví.

V lednu 2011 organizace Société Générale de Surveillance (SGS), což je nejvýznamnější světový orgán působící v oblasti kontroly systémů a certifikátů, přiznala 
společnosti Kerakoll® osvědčení potvrzující, že GreenBuilding Rating® je „důvěryhodný, kompletní a základní způsob měření úrovně slučitelnosti vlastních produktů  
s životním prostředím, v souladu s předpoklady GreenBuilding ECO 2011“.

GreenBuilding Rating®, potvrzený nezávislým orgánem, kterým SGS je, směrodatně spojuje výrobu a odpovědné použití „zelených“ stavebních materiálů a poskytuje 
spotřebitelům, podnikům i projektantům produkty s označením ekokompatibility, které je měřitelné a snadno ověřitelné.

Proto GreenBuilding Rating® tvoří novou kvalitu ve stavebním odvětví. 
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8 Úvod

ÚVOD

Vliv projektovaných, realizovaných a provozovaných stavebních objektů na 
životní prostředí je obrovský: jenom v Evropě produkují 40 % emitovaného 
CO2, zapříčiňují spotřebu 35 % zdrojů životního prostředí, odpovídají za vznik 
38 % odpadů a představují ohrožení pro lidské zdraví (syndrom nezdravých 
budov).

Projekt realizovaný na základě ekologických kritérií díky vědomým volbám 
prováděným ve fázi projektování, stavby a provozování budovy může 
minimalizovat nebo zcela vyloučit její negativní vliv na životní prostředí díky 
uplatnění lepších řešení než doposud používaných, což zajišťuje nejvyšší pozici 
na stavebním trhu. Další výhodou, kterou poskytuje ekologický projekt, je 
snížení provozních nákladů, růst tržní hodnoty objektu a pracovní výkon jeho 
uživatelů díky omezení potenciálních rizik spojených s nízkou kvalitou vzduchu 
uvnitř budovy.

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace trpí 20 % společnosti na 
Západě syndromem nezdravých budov (bolesti hlavy, nevolnosti, podráždění) 
způsobeným mimo jiné nízkou kvalitou stavební chemie a přítomností faktorů 
kontaminujících interiéry, což představuje stále citelnější problém.

Jednou ze základních výhod, které poskytuje stavební styl GreenBuilding 
Kerakoll®, je okamžité zlepšení komfortu a dobrého pocitu obyvatel díky lepší 
přírodní ventilaci zdí, která dovoluje dosáhnout dokonalou rovnováhu budovy, 
vzhledem k tomu, že obyvatelé vysoce rozvinutých zemí tráví až 90 % času  
v uzavřených prostorách, z toho 35 % v pracovních místnostech.

Z výzkumů budov navržených na základě ekologických kritérií poskytujících 
vysokou kvalitu interiérů (GreenBuilding) vyplývá, že nárůst pracovního 
výkonu uživatelů činí více než 16 %. Byl také zaznamenán významný pokles 
absencí v práci a zlepšení pracovních podmínek.

Poslední výzkumy ukázaly také příznivý vliv přírodních stavebních  
a nátěrových materiálů Kerakoll® na zlepšení přírodní ventilace budov díky 
mnohem rychlejšímu poklesu koncentrací základních látek znečišťujících 
interiéry, jako jsou toluen, pinen, CO2 či formaldehyd, než v případě tradičních 
cementů a výrobků stavební chemie, a také zvýšení vlhkosti, což značně 
zlepšuje kvalitu vzduchu uvnitř.

Zvýšení energetické výkonnosti obytných i užitných budov může významně 
snížit roční provozní náklady, zlepšit bydlení a podstatně omezit emise CO2 
do atmosféry, zatímco likvidace a recyklace materiálů dovoluje minimalizovat 
nepříznivý vliv na zdroje přírodních surovin využívaných při stavbě nových 
budov.

Zásady, na kterých staví ekologické stavebnictví, představují bezprecedentní 
šanci, jak čelit nejvážnějším výzvám naší doby – globálním klimatickým 
změnám, ekonomické a environmentální závislosti na neekologických zdrojích 
energie a problémům s veřejným zdravím.

Praktické uplatňování ekologických zásad společností Kerakoll® při 
projektování a vytváření produktů nové generace dovoluje dosáhnout 
znatelného environmentálního, ekonomického i sociálního přínosu, což 
nezůstává bez přímého vlivu na všechny uživatele budovy včetně jejích 
majitelů, obyvatel a populace v dané oblasti.

Díky zavedení systému GreenBuilding Rating®, který slouží k zajištění 
příslušného standardu kvality životního prostředí i kvality interiéru budovy, 
Kerakoll® konkrétně přispívá ke změně dosavadní stavební praxe a podporuje 
ve světovém měřítku lepší kvalitu bydlení. 

Proč stojí za to stavět podle zásad udržitelného ekologického rozvoje
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HISTORIE  
GREENBUILDING RATING®

Společnost Kerakoll® vzhledem k rostoucím obavám z negativních dopadů 
staveb na životní prostředí zahájila v roce 2000 přípravný výzkum chemických 
vlastností stavebních produktů z hlediska jejich působení na životní prostředí. 
Tento výzkum prokázal, že ve stavebním průmyslu jsou nutné okamžité 
změny, které by vedly k udržitelnému rozvoji, aby se vyvinuly materiály 
nové generace založené na pokročilých technologiích, které by zároveň byly 
šetrné vůči životnímu prostředí i zdraví všech uživatelů budovy. Současně 
byl vypracován systém hodnocení, kterým lze provádět měření a zlepšovat 
environmentální vlastnosti stavebních materiálů.
Necelé tři roky po provedení podrobné analýzy platných certifikačních  
a měřicích systémů a kritérií hodnocení ekologických vlastností stavebních 
materiálů byl zřízen zvláštní Technický výbor, jehož cílem bylo důkladně se 
seznámit s touto tematikou a platnou evropskou legislativou v této oblasti  
i regulacemi přijatými v jednotlivých zemích, což dovolilo získat úplný  
a podrobný obraz situace v tomto oboru.

První výsledky práce Technického výboru přinesl rok 2004, kdy byly vyčleněny 
a následně pak poprvé ve výrobě uplatněny suroviny pocházející z recyklace, 
čímž se snížily negativní dopady těžby a zpracování surovin na životní 
prostředí. V roce 2005 nastalo „opětovné objevení“ surovin přísně přírodního 
původu, jako hydraulické vápno s certifikátem NHL a přírodní pucolán 
pocházející z okolí Campi Flegrei. Trochu později se uskutečnil výzkumný 
program zahájený o několik let dříve, aby se radikálně omezilo použití 
rozpouštědel ve prospěch produktů na vodní bázi, jenž vedl k nejnovější 
generaci receptur s menším obsahem hydraulických pojiv, které významně 
omezují emise CO2 do ovzduší.

Dále se uskutečnila řada inovačních výzkumných projektů, jejichž předmětem 
byly negativní zdravotní dopady na uživatele místností,  
v nichž se vyskytují velké koncentrace škodlivých znečišťujících látek. 
V roce 2006 byla zahájena spolupráce se Společným výzkumným střediskem 
Evropské komise JRC v Ispře v Itálii v oblasti vědeckých výzkumů na téma 
přírodních ventilačních vlastností celého konstrukčního systému stavebních 
příček ve vztahu k jejich schopnosti omezovat koncentrace hlavních 
kontaminačních faktorů místností uvnitř budov. Indoortron nacházející se  
v areálu JRC v Ispře je jediný systém místností na světě sloužící ke zjišťování 
a analýze látek emitovaných stavebními materiály, prvky vybavení, domácí 
technikou a nátěrovými hmotami a jejich vlivu na kvalitu vzduchu, který 
dýcháme v uzavřených prostorách svých domů.
Ve výsledku výzkumných prací vedených týmem pod vedením Dimitriose 

Kotziase, vedoucího výzkumné jednotky pro expozici chemickými  
a fyzikálními faktory, byly zjištěny stovky chemických sloučenin pocházejících  
z rozličných zdrojů, včetně látek se známými toxickými, rakovinotvornými 
nebo mutagenními vlastnostmi.

V roce 2007 byla zahájena realizace evropského výzkumného programu, jehož 
cílem bylo ukázat, jak materiály založené na přísně přírodních surovinách, jako 
Biocalce®, mají výjimečné bakteriostatické a fungistatické vlastnosti zaručující 
zdravé interiéry.
Výzkumy byly provedeny ve spolupráci s francouzským ústavem CSTB (Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment), zejména pak  
s Mikrobiologickou laboratoří oddělení energie, zdraví a životního prostředí  
/ Zdravotní divize se sídlem v Marne-la-Vallée u Paříže, což je jedno  
z nejvýznamnějších vědeckých středisek v Evropě v tomto oboru, jež mimo 
jiné před několika lety objevilo nebezpečí způsobovaná výskytem bakterie 
legionella ve veřejných objektech a obytných budovách.
Okruh činností ústavu zahrnuje zejména vědecký a technologický výzkum 
ve stavebnictví, jenž má za cíl zlepšení kvality stavebních objektů a jejich 
interiérů, vzdělávání a informování profesionálů ze stavebnictví. 
V roce 2008 byl v reakci na poptávku po energetických certifikátech pro 
budovy stavěné v Evropě, za vědeckého přispění Univerzity v Modeně a 
Reggio Emilia, zpracován projekt Klima Room – jediná klimatická komora 
v Itálii vybavená termickým průtokovým čidlem nové generace, jež je s to 
věrně napodobit provozní podmínky budovy. Za použití simulací různých 
stavebních systémů uvnitř Klima Roomu mohli vědci zahájit práce na verifikaci 
a vysvětlení souvislostí mezi prvky tvořícími stavební příčky a zvýšením úspor 
energie díky jejich paropropustnosti.

Výsledkem činnosti Technického výboru byl první pilotní program 
GreenBuilding Rating® zaměřený na určování a měření environmentálně 
šetrných vlastností stavebních materiálů, který byl předložen v březnu 
2009. Ten doznal značných změn a v dubnu 2010 byl představen a zaveden 
GreenBuilding Rating® verze 2010.

Spolu s rozvojem a dopracováváním GreenBuilding Ratingu® program obsáhl 
nové iniciativy obohacující systém měření ekologických vlastností jednotlivých 
produktů (GreenBuilding Rating® ECO verze 2010 a 2011), které uskutečňují 
nové systémy hodnocení zaměřené na měření emisí VOC a rozptylování 
znečišťujících látek v přilehlých místnostech. Nový GreenBuilding Rating® 
BIO verze 2011 je první systém hodnocení určující kvalitu životního prostředí 

GreenBuilding Rating® pro hodnocení udržitelnosti a zdravotního dopadu stavebních materiálů
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v místnostech vyplývající z použití přírodních certifikovaných stavebních 
materiálů.

Mezinárodní certifikační orgán SGS vystavil v lednu 2011 atest systému 
GreenBuilding Rating® ECO verze 2011. 
Udržitelný způsob projektování zohledňuje stále nové a podrobnější 

požadavky: na trhu se den co den objevují nové technologie a nové produkty, 
a novátorské zásady projektování den za dnem potvrzují jejich účinnost. Proto 
také systém GreenBuilding Rating® a příslušné referenční doklady se musejí 
stále aktualizovat na základě nových stavebních postupů, legislativních změn 
a nových vědeckých objevů v oblasti ekologie, zdraví a energetické účinnosti.
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Systém GreenBuilding Rating® byl vytvořen proto, aby poskytoval stavebnímu 
trhu nástroje umožňující orientovat projektování a realizaci stavby 
ekokompatibilních budov. Vzhledem k neexistenci jednotného systému 
hodnocení na evropské úrovni vypracovala společnost Kerakoll® systém 
GreenBuilding Rating® – inovační metodu hodnocení pomáhající rozvíjet 
výrobky šetrnější vůči životnímu prostředí i zdraví uživatelů, čímž majitelé 
budov a pracovníci z oboru dostali nástroj potřebný k dosažení okamžitého  
a konkrétního zlepšení vlastností těchto produktů.

GreenBuilding Rating® se všeobecně považuje za jednu z nejvýznamnějších 
iniciativ za posledních 10 let, která propaguje odpovědné používání 
stavebnin zdravých a šetrných vůči životnímu prostředí. Systém hodnocení 
environmentální kvality stavebních materiálů je založen na základních 
právních regulacích, evropských protokolech a ekologických atestech  
a přistoupení k němu je dobrovolné. 

GreenBuilding Rating®, založený na aktualizovaných právních předpisech pro 
udržitelný rozvoj, zdraví a zdroje energie, je certifikovaný ekologický standard 
sloužící k měření ekologických vlastností stavebních materiálů za účelem:

• Standardizace metodologie měřitelného hodnocení, co je to „zelený“ 
produkt.

• Postupného zlepšení environmentální kvality.

• Stanovení kvality ovzduší v místnostech. 

• Provedení hodnocení energetických a akustických vlastností.

• Podněcování výrobců, aby vyráběli „zelené“ produkty.

• Zvyšování povědomí o výhodách filozofie GreenBuildingu.

• Orientace stavebnictví na ekologicky udržitelný rozvoj.

GreenBuilding Rating® zohledňuje 8 podstatných oblastí souvisejících  
s ekologickou kvalitou budov a jejich interiérů: 

• Využití regionálních zdrojů.

• Využití a recyklace přírodních nerostných surovin.

• Omezení emisí CO2 do ovzduší.

• Omezení používání látek škodlivých pro zdraví a životní prostředí.

• Zlepšení kvality vzduchu v místnostech.

• Odstraňování důsledků znečištění životního prostředí biologickými 
faktory.

• Zlepšení energetické účinnosti.

• Recyklace na konci životnosti.

GreenBuilding Rating® je založen na kritériích ochrany životního prostředí, 
kvality ovzduší v místnostech a energetické účinnosti, obecně uznávaných  
a aplikovaných mezinárodní vědeckou obcí, spojuje v sobě aktuální praktická 
uplatnění s nově vznikajícími inovačními koncepcemi rozvoje, jejich konečným 
cílem je zpracovat metodu hodnocení společnou pro všechny evropské země.

GreenBuilding Rating® vznikl na základě důkladné analýzy mezinárodních předpisů a stále se aktualizuje
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≤ 250 g/ kg

EMISE CO2

Indikuje hodnotu emisí CO2 na 1 kg produktu

REFERENCE GBR

Směrnice 2003/87/ES
Emission Trading

Mezinárodní systém pro výpočet a obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů

Publikace a/nebo platnost:
Evropská unie

K tomuto ukazateli nejsou žádné další odkazy

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

OBSAH NEROSTŮ MÍSTNÍHO PŮVODU

Určuje obsah nerostů místního původu v produktu

REFERENCE GBR

Nařízení REACH ES 1907/2006
příloha V, bod 7 a 8

Definuje pojem odpady Publikace a/nebo platnost:
Evropská unie

EcoTransIT World Určuje úroveň emisí skleníkových plynů (ekvivalent CO2) během silniční, železniční, 
námořní a letecké dopravy vypočtenou na základě skutečných jízd

Použití:
Svět

DALŠÍ ODKAZY

Člen

GBC Italia
Nezávislé sdružení pro certifikaci budov 
splňujících kritéria LEED

Neuděluje produktům certifikáty, nýbrž určuje vzdálenost, z jaké mají být dodávány 
stavební materiály na realizaci stavby LEED (MR bod 5 – 350 km vzdušnou čarou silniční 
doprava, 1050 km železniční doprava)

Publikace a/nebo platnost:
Itálie

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled
OBSAH RECYKLOVANÝCH NEROSTŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z MÍSTNÍCH ZDROJŮ

Určuje obsah nerostů přírodního původu v produktu, které se mohou recyklovat nebo použít jako meziprodukt

REFERENCE GBR

Směrnice 2006/21/ES 
Směrnice 2008/98/ES

Určují a stanovují právní rámce nakládání s odpady pocházejícími z těžebního 
a zpracovatelského průmyslu

Publikace a/nebo platnost:
Evropská unie

Nařízení REACH ES 1907/2006
příloha V, bod 7 a 8

Definuje pojem odpady Publikace a/nebo platnost:
Evropská unie

EcoTransIT World Určuje úroveň emisí skleníkových plynů (ekvivalent CO2) během silniční, železniční, 
námořní a letecké dopravy vypočtenou na základě skutečných jízd

Použití:
Svět

DALŠÍ ODKAZY

Člen

GBC Italia
Nezávislé sdružení pro certifikaci budov 
splňujících kritéria LEED

Nezabývá se certifikací produktů, nýbrž určováním množství materiálu pocházejícího 
z recyklace použitého při realizaci budov v souladu s kritérii systému hodnocení LEED 
(MR bod 4 – 10 % – 20 % ze všech stavebních materiálů)

Publikace a/nebo platnost:
Itálie

MATERIÁLY NA BÁZI VODY

Určuje kvalitu a objem tekuté frakce rozpouštědla ve výrobku

REFERENCE GBR

Směrnice 2004/42/ES
DECOPAINT

Určuje a reguluje maximální obsah rozpouštědel v barvách a lacích Publikace a/nebo platnost:
Evropská unie

K tomuto ukazateli nejsou žádné další odkazy

Water Based

Normy, předpisy a certifikační protokoly platné pro GreenBuilding Rating® verze 2011
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Low Ecological Im

pa
ct

ÚCTA K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Určuje nebezpečí pro životní prostředí související s produktem

REFERENCE GBR

Nařízení ES 
1907 - 2006 REACH

Klasifikuje a reguluje používání všech chemických látek a sloučenin z hlediska ohrožení 
životního prostředí

Publikace a/nebo platnost:
Evropská unie

K tomuto ukazateli nejsou žádné další odkazy

IAQ
BIOACTIVEIndoor Air Qualit

y

Ba
cteriostatic KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU (IAQ) BIOACTIVE

Indikuje bakteriostatické a fungistatické účinky produktu

REFERENCE GBR

Test provedený CSTB podle normy
- NF EN ISO 846
- NF V 18-112

Test slouží k ověřování šíření bakterií a plísní na povrchu stavebních materiálů Publikace a/nebo platnost:
Evropská unie

K tomuto ukazateli nejsou žádné další odkazy

Health Care

NETOXICKÝ MATERIÁL

Určuje nebezpečí pro zdraví související s produktem

REFERENCE GBR

Nařízení ES 
1907 - 2006 REACH

Klasifikuje a reguluje používání všech chemických látek a sloučenin z hlediska zdravotních rizik Publikace a/nebo platnost:
Evropská unie

K tomuto ukazateli nejsou žádné další odkazy

Recyclable

RECYKLOVATELNÝ MATERIÁL

Určuje vhodnost produktu k opětovnému použití po recyklaci

REFERENCE GBR

Cirkulář Ministerstva životního prostředí  
a ochrany pozemních a námořních oblastí
N° 5205/2005

Specifikace pro činnost stavebního sektoru v oblasti zásobování kamenivem pocházejícím  
z recyklace podle dekretu ministerstva č. 203 ze dne 8/5/2003

Publikace a/nebo platnost:
Itálie

D.M. 05/02/1998 
příloha III
EN 12457-2

Zpracování testu louhování materiálů pocházejících z demolic budov určených k recyklaci. Test 
výluhu provedený podle evropské normy

Publikace a/nebo platnost:
Itálie

K tomuto ukazateli nejsou žádné další odkazy

IAQ
ACTIVEIndoor Air Qualit

y

Po
llu

tion Reduced

KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU (IAQ) ACTIVE

Určuje schopnost produktu redukovat koncentrace znečišťujících látek v obytných prostorech 

REFERENCE GBR

JRC - Joint Research Centre
European Commission

IHCP
Institute for Health and Consumer Protection

Zkouška slouží k určení schopnosti produktu snižovat koncentrace znečišťujících látek  
v místnostech 

- Průzkum chemické propustnosti inovativní budovy - Projekt č. 31274-2009

Publikace a/nebo platnost:
Evropská unie

K tomuto ukazateli nejsou žádné další odkazy

14 Právní základ GreenBuilding Rating®

OBSAH ROZPOUŠTĚDLA SE SNÍŽENOU KONCENTRACÍ

Určuje obsah rozpouštědel ve výrobku

REFERENCE GBR

Směrnice 2004/42/ES
DECOPAINT

Určuje a reguluje maximální obsah rozpouštědel v barvách a lacích Publikace a/nebo platnost:
Evropská unie

K tomuto ukazateli nejsou žádné další odkazy

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED

Solvent ≤ 80 g/kg

SLV
REDUCED

PRÁVNÍ ZÁKLAD  
GREENBUILDING RATING®



KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU (IAQ) VOC

Určuje úroveň emisí těkavých organických látek (VOC) pro jednotlivé produkty

REFERENCE GBR

GEV
Nezávislé sdružení pro certifikaci emisí těkavých 
organických látek (VOC) ze stavebních materiálů

Nařízení Emicode kvalifikují produkty, jako jsou lepidla, vyrovnávací  
a samonivelační hmoty, penetrační přípravky, laky na dřevo, omítky
Nejprestižnější instituce v Evropě v oboru stavebních materiálů

Publikace a/nebo platnost:
Evropská unie 

DALŠÍ ODKAZY

Instituce certifikující produkty

Min. nař. Ministerstva pro ekologii, udržitelný rozvoj, 
dopravu a bydlení č. 2011-321

Stanovuje zkušební metody a určuje limity emisí těkavých organických látek 
pro klasifikaci výrobků pro použití indoor

Publikace a/nebo platnost:
Francie

DIBt
Německý ústav stavební techniky

Kvalifikuje stavební materiály jako lepidla a laky na dřevo z hlediska emisí 
těkavých organických látek (VOC)

Publikace a/nebo platnost:
Německo

BLAUER ENGEL 
Německá instituce všeobecné certifikace

Kvalifikuje různé kategorie produktů z hlediska emisí těkavých organických 
látek (VOC), ve skupině stavebních materiálů vystavuje osvědčení pro 
lepidla, barvy a těsniva 

Publikace a/nebo platnost:
Německo

NORDIC ECOLABEL
Instituce pro všeobecnou certifikaci Ecolabel pro 
oblast severní Evropy

Kvalifikuje elastické podlahové krytiny spolu s příslušnými systémy pokládky 
z hlediska emisí těkavých organických látek (VOC)

Publikace a/nebo platnost:
Island, Norsko, Dánsko, 
Finsko, Švédsko 

GREENGUARD
Americká nezisková organizace pro certifikaci 
stavebních materiálů

Kvalifikuje lepidla, stěrky, vyrovnávací hmoty, penetrační přípravky a barvy Publikace a/nebo platnost:
USA

CRI 
The Carpet and Rug Institute 
Neziskové sdružení amerických výrobců kobercových 
krytin a lehkých podlahových krytin

Kvalifikuje elastické podlahové krytiny a lepidla z hlediska emisí těkavých 
organických látek (VOC)

Publikace a/nebo platnost:
USA

Certifikační instituce pro stavební konstrukce

Člen

GBC Italia
Nezávislé sdružení pro certifikaci budov splňujících 
kritéria LEED

Nezabývá se certifikacemi produktů, nýbrž klasifikací budov z hlediska 
splnění ekologických a úsporných kritérií podle certifikačního systému LEED
(QI bod 4.1 a 4.2 – Celkové emise VOC)

Publikace a/nebo platnost:
Itálie

HQE
Nezávislé sdružení pro certifikaci a správu budov 
ve Francii

Kvalifikuje budovy na základě ekologických kritérií a jejich úspornosti Publikace a/nebo platnost:
Francie

BREEAM
Nezávislé sdružení pro certifikaci budov ve Velké 
Británii 

Certifikuje a klasifikuje budovy na základě environmentálních a úsporných 
kritérií v bodovém systému zohledňujícím jejich vliv na životní prostředí  
a udržitelnost

Publikace a/nebo platnost:
Velká Británie

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.

®

German Sustainable Building Council

DGNB
Nezávislé sdružení pro ekologickou certifikaci budov 
v Německu 

Provádí certifikaci a kvalifikaci budov na základě environmentálních kritérií 
a jejich úspornosti

Publikace a/nebo platnost:
Německo

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission
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GreenBuilding Rating® nachází uplatnění při stanovování norem, záručních 
známek a schvalování přístupu na trh stavebních společností, subjektů 
distribuujících stavební materiály a projektantů, kteří by chtěli provozovat 
činnost v oboru „zeleného“ stavebnictví.

Produkty označené GreenBuilding Rating® mají nezávislé certifikáty zaručující 
spotřebitelům, že mají nevelký dopad na životní prostředí a hygienickou  
a zdravotní kvalitu se současným zohledněním sociálních, ekonomických  
a ekologických požadavků kladených naší a příštími generacemi. 

GreenBuilding Rating® na celém světě ekologicky, sociálně přínosně  
a ekonomicky rentabilně podporuje projektování budov šetrných vůči 
životnímu prostředí. 

Díky projektování přizpůsobenému životnímu prostředí má stavba „zelených“ 
budov nejmenší možný dopad na ekosystém a redukuje emise CO2, využití 
přírodních zdrojů a produkci odpadů.

Obecně prospěšné projektování dovoluje mít společný dlouhodobý prospěch, 
jelikož tvoří ty nejlepší podmínky, kdy vzduch uvnitř je vysoce kvalitní a lze žít 
lépe ve zdravém prostředí.

Ekonomicky rentabilní projektování znamená, že GreenBuilding je také dobrá 
finanční investice, která se umisťuje vysoko na stavebním trhu a která dovoluje 
snižovat pracovní výlohy a náklady na správu se současným postupným 
zvyšováním hodnoty nemovitosti.

GreenBuilding Rating® vznikl proto, aby podporoval udržitelný rozvoj

16 Hodnota GreenBuilding Rating®
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GREENBUILDING RATING®

GreenBuilding Rating® 

 ECO
GreenBuilding Rating® 

 BIO

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZDRAVÍ
Ekoudržitelnost Kvalita vzduchu v interiéru (IAQ)

KATEGORIE PRODUKTŮ:

Anorganické minerální

Organické minerální

Organické tekuté

KATEGORIE PRODUKTŮ: 

Přírodní anorganické minerální

Přírodní anorganické polotekuté

Přírodní anorganické tekuté

Označování
GreenBuilding Rating® ECO 

Označování
GreenBuilding Rating® BIO 

Hodnota GreenBuilding Rating® 17



V lednu 2011 byl GreenBuilding Rating® ECO ověřen a obdržel atest 
prestižního švýcarského certifikačního institutu SGS jako systém hodnocení  
a kvality produktů a stavebních materiálů šetrných vůči životnímu prostředí. 
GreenBuilding Rating® ECO schválený organizací SGS tvoří důvěryhodné 
propojení výroby a zodpovědného používání ekologických stavebních 
materiálů. Umožňuje také spotřebitelům, podnikům a projektantům vybírat 
a kupovat produkty označené jako šetrné vůči životnímu prostředí a zvyšující 
hodnotu jejich práce, což lze bez obtíží změřit a ověřit.
GreenBuilding Rating®, vytvořený jako odpověď na krizovou ekologickou 
situaci související se stavebnictvím, představuje důkaz dodržování nejvyšších 
sociálních a ekologických norem na trhu. 
Vzhledem k neustálému růstu zneklidnění z důvodů dopadů stavební činnosti 
na životní prostředí i zdraví osob zdržujících se v budovách GreenBuilding 
Rating® nabízí jednoduché řešení složitých ekologických a sociálních 
problémů. Značka GreenBuilding Rating® je účinný způsob, jak získat uznání 
osob využívajících výsledky správných a odpovědných postupů. 
Značka GreenBuilding Rating® zaručuje dobré jméno výrobku a otevírá přístup 
na staveniště a projekty z ekologického hlediska nejprestižnější. V novém 
stavebnictví se stále častěji doporučují ekologické stavební produkty, a jelikož 
GreenBuilding Rating® je jediný standard na trhu i jediný atestovaný, tak právě 
on dělá ten rozdíl v oboru stavebnictví.
Odpovědně vybrat a koupit produkty, které jsou opravdu ekokompatibilní, 
není snadné, protože velmi často se informace o produktu mohou ukázat být 

zdrojem omylů. GreenBuilding Rating® usnadňuje správný výběr při nákupu 
„zelených“ stavebních produktů. 
To je důvod, proč výběr produktů Kerakoll® tvoří novou kvalitu. 

Základní principy GreenBuilding Rating® ECO:

• Využití a recyklace přírodních nerostných surovin.
• Použití nerostných surovin z místních zdrojů, čímž se omezují negativní 

dopady na životní prostředí.
• Omezení emisí CO2 do ovzduší.
• Zákaz používání toxických a zdraví škodlivých látek.
• Zákaz používání látek znečišťujících a nebezpečných pro životní 

prostředí.
• Omezení a/nebo zákaz používání chemických rozpouštědel, nahrazování 

je vodou.
• Snížení emisí těkavých organických látek.
• Zlepšení kvality vzduchu v interiérech.

To je důvod, proč je GreenBuilding Rating® ECO jediný certifikovaný 
model na trhu, který dovoluje provádět měření nejpodstatnějších 
ekologických vlastností stanovující úroveň působení stavebních materiálů 
na životní prostředí a jejich vlivu na kvalitu vzduchu v interiéru.

Institut SGS atestuje metodologii měření a hodnocení GreenBuilding Rating®

18 Atestace GreenBuilding Rating® Eco
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Skupina SGS (Société Générale de Surveillance), 
založená v Ženevě v roce 1878, je největší organizací 
na světě, jež působí v oblasti inspekce, certifikace, 
verifikace a analýz. 
SGS působí celosvětově v rámci jedinečné 
mezinárodní sítě 335 řízených společností s více než 
1180 kancelářemi a laboratořemi, které zaměstnávají 
na celý úvazek přes 52 tisíc pracovníků a nabízejí plný 
rozsah služeb ve více než 140 zemích na celém světě.

Cílem SGS je pomáhat podnikům rozvíjet činnost, 
která by nepředstavovala nebezpečí pro životní 
prostředí, zlepšováním kvality služeb a produktů, 
optimálním zaměřením vědeckého výzkumu, 
růstem produktivity a redukcí nebezpečí.
Základní předpoklady SGS jsou:
- nezávislost, nestrannost a integrita;
-  kompetence a zkušenosti s prováděním inspekcí  

a certifikací v řadě oborů;
- jednotné etické zásady;
- známá a důvěryhodná značka SGS;
-  přístup ke znalostem a zkušenostem získaným na 

celém světě.

www.sgs.com
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TŘÍDY RATINGU PODLE  

GREENBUILDING RATING® ECO KERAKOLL®

5

4

3

2

1

zero

vysoký dopad na životní prostředí

nízký dopad na životní prostředí

Třídy účinnostiMěřítko

Označení ECO GreenBuilding Rating® umístěné na všech obalech  
a v technické dokumentaci výrobků řady ECO Kerakoll®

20 GreenBuilding Rating® ECO

GreenBuilding Rating® ECO je spolehlivý systém hodnocení umožňující 
měřit a zlepšovat ekologickou kvalitu stavebních materiálů, aby se zlepšila 
ekologická kvalita nových i již existujících obytných a užitných budov.

CÍLE
GreenBuilding Rating® ECO, atestovaný nezávislou certifikační institucí 
SGS (nejvýznamnější certifikační a zkušební instituce na světě), hodnotí 
vlastnosti produktů pomocí objektivně měřitelných ukazatelů ekologické 
slučitelnosti vypracovaných za účelem vytvoření stupnice hodnocení 
představující základ stanovení třídy environmentální kvality každého 
produktu. To poskytuje vysoce věrohodné údaje a vytváří solidní základ 
pro konstruktivní dialog zúčastněných subjektů (projektantů, stavbařů, 
realizátorů a koncových uživatelů).

KLASIFIKACE A METODOLOGIE
Metodologie systému GreenBuilding Rating® ECO člení produkty Kerakoll® 
řady ECO na 3 hlavní kategorie podle jejich povahy a technické specifikace:

KATEGORIE ANORGANICKÉ MINERÁLNÍ
KATEGORIE ORGANICKÉ MINERÁLNÍ
KATEGORIE ORGANICKÉ TEKUTÉ

Ke každé kategorii bylo přiřazeno 5 objektivně měřitelných ukazatelů  
ekologičnosti.
Na základě shody s ekologickými parametry se produkty člení a označují 
na každém obalu i v celé technické dokumentaci symbolem ekologické 
slučitelnosti ECO.
Tento systém dovoluje projektantům i uživatelům produkty snadno 
klasifikovat bez ohledu na jejich uplatnění, a to i podle ekologických 
vlastností.
GreenBuilding Rating® ECO je na trhu de facto jediný model, který dovoluje 
důkladně změřit ekologické vlastnosti stavebních materiálů na stupnici 
od ECO Zero (výrobek nelze považovat za ekologický produkt) do ECO 5 
(výrobek lze považovat za ekologický produkt s nízkými dopady na životní 
prostředí).

ZÁRUKA
Systém hodnocení GreenBuilding Rating® ECO představuje soubor standardů 
užitných vlastností s atestem SGS, který má podporovat dobré postupy  
v oblasti projektování a stavění budov v technologii GreenBuilding.

Cíl společnosti Kerakoll® je, v souladu s normativním vývojem nebo jako jeho 
doplněk, dvojí: snížit ukazatele dopadů na životní prostředí jednotlivých kritérií 
ratingu a neustále zlepšovat ekologickou kvalitu všech produktů.

Systém bodování pro značení Eco. Klasifikace a metodologie

GREENBUILDING 
RATING® ECO
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Přítomnost symbolu ECO na obalu představuje pro zhotovitele záruku, že 
výrobce splnil následující závazky:

• Produkt má vlastnosti šetrné vůči životnímu prostředí a ekologickou 
slučitelnost podle protokolu GreenBuilding Rating® ECO.

• Výrobce vydal podepsané prohlášení o shodě, na jehož základě 
přijímá zodpovědnost za vlastnosti produktu označeného symbolem 
ECO.

• Systém GreenBuilding Rating® ECO byl nezávisle ověřen a schválen 
organizací SGS a zaručuje věrohodnost a přesnost informací.

Výrobce se navíc zavazuje k následujícím činnostem:

• Provést kontrolu jakosti výroby v závodě a značně snížit spotřebu 

vody, emise znečišťujících látek do ovzduší (skleníkových plynů, 
rozpouštědel atp.) použitých při výrobě a redukovat odpady.

• Provést důkladnou kontrolu před každým novým výrobním procesem 
nebo jeho modernizací a před změnou používaných surovin.

• Udržovat v pořádku přístroje, na kterých se provádějí technické 
zkoušky. Zapisovat a uchovávat výsledky provedených kontrol jakosti 
po dobu minimálně 10 let a na přání je poskytovat.

• Označovat a třídit produkty (suroviny nebo konečné výrobky), které se 
během kontroly ukázaly nesplňovat požadavky.

• Přijmout odpovědnost za deklarované ekologické vlastnosti.

Označení ECO představuje také záruku pro projektanta, zhotovitele  
a uživatele, že použitý výrobek má ekokompatibilní vlastnosti neměnné ve 
všech výrobních partiích.



GreenBuilding Rating® ECO zohledňuje nejdůležitější kritéria hodnocení 
působení na životní prostředí minerálních suchých anorganických směsí jako 
jsou emise CO2, využití místních nerostů, recyklovaného kameniva a kameniva 
po ukončení užívání zcela recyklovatelného – to jsou tři ukazatele, na jejichž 
základě se měří parametry neobyčejně významné pro ochranu životního 
prostředí.

Dalšími dvěma kritérii kvality vzduchu v interiérech dovolujícími provést 
kvantitativní hodnocení znečišťující látky jsou obsah těkavých organických 
látek a minerální složení produktu.

Do této kategorie byly zařazeny následující třídy produktů:

• Minerální pojiva a potěry na přípravu podkladů.
• Minerální vyrovnávací malty na přípravu podkladů.
• Minerální samonivelační stěrky na podklady v technologii hde.
• Minerální utěsnění na podklady.

• Minerální lepidla na keramiku a přírodní kámen.
• Minerální lepidla v technologii sas na keramiku a přírodní kámen.
• Minerální spárovaci hmoty na keramiku a přírodní kámen.
• Minerální malty na opravu betonu.
• Tekuté minerální hmoty a pojiva na opravu betonu.
• Minerální hmoty na antiseismické zpevnění.
• Zajišťovací a těsnicí prostředky na opravu betonu.
• Minerální hmoty na opravu betonu.
• Mineralni stěrkove malty jemnozrnné a velmi jemnozrnné.
• Energeticky efektivní minerální izolační systémy.
• Minerální odvlhčovací systémy.
• Ekokompatibilní řešení pro stavebnictví.

Balení

 4
®

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

Obsah přírodních 
nerostů
63 %

Emise CO2/kg
246 g

Velmi nízké 
emise VOC

Vhodný k recyklaci 
jako kamenivo

Příklad GreenBuilding Rating® ECO a certifikátů udělených výrobkům Kerakoll®

Příklad označení GreenBuilding Rating® ECO uvedeného v technické dokumentaci Kerakoll®

SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

KATEGORIE  
ANORGANICKÉ MINERÁLNÍ
Suché směsi hydraulických pojiv a minerálního kameniva

Popis a výhody vyplývající z ekokompatibility

Symbol CE

Určení ekokompatibilních vlastností

Kritéria ekokompatibility pro kategorii  

Anorganické minerální 

Certifikáty a technologické zkoušky 

Kritéria ekokompatibility pro kategorii Anorganické minerální 

Označení ECO / třída GreenBuilding Rating® (ECO 4)

Označení ECO / třída GreenBuilding Rating® (ECO 4)
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Label GreenBuilding 



OBSAH RECYKLOVANÝCH NEROSTŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z MÍSTNÍCH ZDROJŮ
BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Recyklace přírodních materiálů, aby se snížila poptávka po nezpracovaných surovinách a aby se omezil vznik odpadů, snižuje negativní dopady těžebního a zpracovatelského průmyslu na životní 
prostředí.
Zvýšená poptávka po recyklovaných stavebních materiálech a po produktech vyráběných v nejbližším okolí, podpora využívání místních zdrojů spolu s omezením negativního dopadu dopravy na 
životní prostředí. 
Podpora dopravních prostředků šetrných vůči životnímu prostředí, jako je vodní nebo železniční doprava.

POŽADAVKY
Používání polotovarů pocházejících z odpadu s přihlédnutím k recyklaci a přípravě k likvidaci – zejména zbytků po zpracování mramoru – nebo získaných v degradovaných oblastech, jejich 
získávání a zpracování se provádí ve vzdálenosti, která je v souladu s ukazatelem „obsah nerostů místního původu“ GBR.
Bod ratingu se přiděluje materiálům, které se alespoň ze 30 % celkové hmotnosti skládají z místních nerostných surovin pocházejících z recyklace. 

REFERENČNÍ NORMY
Nařízení ES 1907/2006 REACH, příloha V, body 7 a 8
Směrnice 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu
Směrnice 2008/98/ES o klasifikaci, recyklaci a likvidaci odpadů

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Zvýšení poptávky po přírodních nedegradovatelných stavebních materiálech místního nerostného původu produkovaných ze surovin těžených v nejbližším okolí, což dovoluje lépe využívat místní 
zdroje a omezovat negativní dopady přepravy na životní prostředí. 
Podpora dopravních prostředků šetrných vůči životnímu prostředí, jako je vodní nebo železniční doprava.

POŽADAVKY
Používání nerostných surovin šetrných vůči životnímu prostředí a lidskému zdraví těžených, shromažďovaných a zpracovávaných v určité vzdálenosti od místa výroby. Maximální vzdálenost 
zpracování surovin se počítá za předpokladu, že maximální přípustný ukazatel emisí CO2 činí pro různé dopravní prostředky v reálném provozu podle propočtů EcoTransIT World 25 kg/t.
Bod ratingu se přiděluje materiálům, které se alespoň ze 60 % celkové hmotnosti skládají z místních nerostných surovin včetně případných minerálních látek pocházejících z recyklace.

REFERENČNÍ NORMY
Nařízení ES 1907/2006 REACH, příloha V, body 7 a 8

Vzdálenost zásobovacího místa Druh základní dopravy Kombinovaná doprava

< 250 km Silniční -----

< 750 km Železniční (nákladní vagóny) 100 km silniční dopravou

< 1 200 km Vodní doprava (nákladní lodě) 100 km silniční dopravou

OBSAH NEROSTŮ MÍSTNÍHO PŮVODU

Příklad vzdáleností a dopravních prostředků zaručujících emise CO2 pod 25 kg/t

5 kritérií hodnocení pro kategorii anorganické minerální
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Recyclable

≤ 250 g/ kg

KATEGORIE  
ANORGANICKÉ MINERÁLNÍ

RECYKLOVATELNÝ MATERIÁL
BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Podpora procesů zpracování a recyklace odpadů ze staveniště a demolic a jejich opětovné využití při výrobě, což dovoluje omezit negativní dopady na životní prostředí a náklady na jejich likvidaci.

POŽADAVKY 
Produkt se hodnotí na základě fyzikálních, chemických a mechanických vlastností, které si uchovává na konci životního cyklu. Navíc byly hodnoceny charakteristiky louhování na základě zkoušek 
požadovaných nařízením ministra ze dne 05/02/1998 – příloha III, podle normy ČSN EN 12457-2.
Bod ratingu se uděluje materiálům, které na konci životního cyklu mají vlastnosti přírodního kameniva pocházejícího z recyklace a/nebo demolic.

REFERENČNÍ NORMY
Cirkulář Ministerstva životního prostředí a ochrany pozemních a námořních oblastí č. 5205/2005
D.M. 05/02/1998 - příloha III
ČSN EN 12457-2, Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů

BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Snížení znečišťování ze stavebních materiálů, minimalizace emisí skleníkových plynů z hydraulických pojiv a umělohmotných nádob do ovzduší. 
Omezení používání dvousložkových systémů ve prospěch rozvoje výroby jednosložkových přípravků, jejichž součástí nebudou tekutiny nalévané do umělohmotných nádob, s menším obsahem 
pojiv, ale s podobnými užitnými vlastnostmi.

POŽADAVKY
Vývoj a zavádění plánu omezení emisí CO2 do ovzduší zahrnujícího celou kategorii anorganických minerálních produktů používaných k realizaci daného projektu. Hodnota se počítá na základě 
údajů pocházejících z ekologických deklarací hlavních světových výrobců cementu.
V systému GBR se emise počítají na základě obsahu pojiva v 1 kg produktu, jelikož to je nejvýznamnější a ověřitelný parametr pro výpočet hodnoty tohoto faktoru působícího na životní prostředí.
Bod ratingu se uděluje materiálům způsobujícím emise CO2 na úrovni nižší než 250 g/kg.

REFERENČNÍ NORMY
Žádné právní předpisy
Hodnocení se provádí na základě předpisů obsažených v příloze 1 ke směrnici 2003/87/ES - Emission Trading

EMISE CO2
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Emise skleníkových plynů (CO2)

Portlandský cement * 1 kg = 0,723 kg CO2

Umělohmotná nádoba ** asi 1,5 kg CO2

* Maximální hodnota pocházející ze zpráv o životním prostředí hlavních výrobců cementu v Evropě.
** Odhad.

Součinitel pro výpočet emisí CO2 
(Dekarbonizace + spalování + spotřeba další energie)



IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Omezení přítomnosti škodlivých, páchnoucích, dráždivých látek a/nebo látek škodlivých pro zdraví zhotovitelů a uživatelů v interiérech budov. 
Podpora odpovědného používání ekologických materiálů s nízkými a velmi nízkými emisemi těkavých organických látek znečišťujících vzduch v interiéru a škodlivých pro lidské zdraví. 

POŽADAVKY
Výrobky označené symbolem IAQ VOC by se měly testovat a certifikovat za použití metodologie a klasifikačních parametrů GEV Emicode. Všechny výrobky by navíc měly splňovat nároky v oblasti 
omezení emisí látek rakovinotvorných, toxických nebo mutagenních (CMR) uvedených v protokolu GEV. 

V rámci systému značení Emicode jsou produkty rozděleny na tři třídy podle úrovně emisí těkavých organických látek (VOC): EC 1 Plus (nejnižší emise), EC 1 (velmi nízké emise) a EC 2 (nízké emise). 
Limity stanovené předpisy Emicode byly uvedeny v tabulkách GBR.

Bod ratingu se uděluje materiálům majícím certifikát GEV Emicode. 

REFERENČNÍ NORMY
GEV Emicode Testing Method

KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU (IAQ) VOC
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VŠECHNY KATEGORIE PRODUKTŮ LAKY NA PARKETY

Po 3 dnech
T VOC 

Po 28 dnech
T VOC 

Po 28 dnech
TS VOC

Po 28 dnech
T VOC + TS VOC

EC 1 Plus ≤ 750 µg/m³ ≤ 60 µg/m³ ≤ 40 µg/m³ ------

EC 1 ≤ 1000 µg/m³ ≤ 100 µg/m³ ≤ 50 µg/m³ ≤ 150 µg/m³

EC 2 ≤ 3000 µg/m³ ≤ 300 µg/m³ ≤ 100 µg/m³ ≤ 450 µg/m³

Nařízení GEV Emicode (Test Method 23.02.2011) 
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Parametry ekologického hodnocení určené systémem GreenBuilding Rating® 
byly pro tuto kategorii materiálů zpracovány tak, aby bylo možné provádět 
objektivní měření dopadu na životní prostředí, komfort místností v budově  
a na zdraví jeho uživatelů.

Kritéria se týkají vlivu emisí těkavých organických látek, procentního 
obsahu místních nerostů v celkovém znečištění vzduchu v interiéru, obsahu 
rozpouštědel, nebezpečí pro zdraví uživatele a označení nebezpečnosti pro 
životní prostředí.

Do této kategorie byly zařazeny následující třídy produktů:

• Organická utěsnění na podklady.
• Organická minerální lepidla na keramiku a přírodní kámen.
• Organické minerální spárovací hmoty na keramiku a přírodní kámen.
• Organická těsniva na keramiku a přírodní kámen.
• Organická minerální lepidla na parkety.
• Organická lepidla na elastické a textilní podlahové krytiny.
• Injekční systémy a konstrukční lepení.
• Minerální fasádní barvy a omítky - Akrylová řada.
• Minerální barvy a omítky – Siloxanová řada.
• Minerální vodní barvy pro interiéry.
• Speciální organické barvy.
• Ekokompatibilní řešení pro stavebnictví.

Balení

SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

Tekuté výrobky na organické bázi jedno- a dvousložkové

Popis a výhody vyplývající z ekokompatibility

Symbol CE (na zadní straně)

Určení ekokompatibilních vlastností

Kritéria ekokompatibility v kategorii  

Organické minerální 

Certifikáty a technologické zkoušky (na zadní straně)

Označení ECO / třída GreenBuilding Rating® (ECO 3)

Označení ECO / třída GreenBuilding Rating® (ECO 3)

Příklad GreenBuilding Rating® ECO a certifikátů udělených výrobkům Kerakoll®

Příklad označení GreenBuilding Rating® ECO uvedeného v technické dokumentaci Kerakoll®

Label GreenBuilding 

KATEGORIE  
ORGANICKÉ MINERÁLNÍ



TŘÍDY PRODUKTŮ

Omezení od 1. 1. 2010
Směrnice 2004/42/ES* Povolené limity GBR

Vodní báze Rozpouštědlová báze

Interiérové barvy (matné – lesklé) 30 - 100 g/l 30 - 100 g/l 5 g/kg

Venkovní minerální barvy a nátěry 40 g/l 430 g/l 5 g/kg

Barvy pro zvláštní použití (reaktivní, s vysokými technolo-
gickými parametry)

140 g/l 500 g/l 5 g/kg

Dekorativní barvy 200 g/l 200 g/l 5 g/kg

* Výpis.

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Limity stanovené platnými právními předpisy ve srovnání s přípustnými limity GBR
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OBSAH ROZPOUŠTĚDLA SE SNÍŽENOU KONCENTRACÍ
BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Snížení na minimum vystavování zhotovitelů působení potenciálně nebezpečných chemických látek.
Dosahování stále vyšších úrovní bezpečnosti práce zhotovitelů zpřísňováním minimálních požadavků stanovených v právních předpisech, aby se snížil škodlivý vliv rozpouštědel na lidské zdraví. 

POŽADAVKY
Podle norem systému GBR ECO mohou materiály z kategorie organické minerální obsahovat maximálně 5 g/kg rozpouštědel s teplotou varu při atmosférickém tlaku nižší nebo rovnou 250 °C. Toto 
kritérium omezuje hmotnostní obsah rozpouštědel v poměru k hodnotám povoleným v platných předpisech. 
Bod ratingu se přiděluje materiálům, které obsahují hmotnostně méně než 0,5 % rozpouštědel. Pro dvousložkové materiály se procentní obsah počítá pro smíchaný produkt.

REFERENČNÍ NORMY
Směrnice 2004/42/ES - DECOPAINT

BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Zvýšení poptávky po přírodních nedegradovatelných stavebních materiálech místního nerostného původu produkovaných ze surovin těžených v nejbližším okolí, což dovoluje lépe využívat místní 
zdroje a omezovat negativní dopady přepravy na životní prostředí. 
Přírodní anorganické materiály nerostného původu se mohou získávat také při zpracování odpadů a recyklaci.
Podpora dopravních prostředků šetrných vůči životnímu prostředí, jako je vodní nebo železniční doprava.

POŽADAVKY
Používání nerostných surovin šetrných vůči životnímu prostředí a lidskému zdraví těžených, shromažďovaných a zpracovávaných v určité vzdálenosti od místa výroby. Maximální vzdálenost 
zpracování surovin se počítá za předpokladu, že maximální přípustný ukazatel emisí CO2 činí pro různé dopravní prostředky v reálném provozu podle propočtů EcoTransIT World 25 kg/t.
Bod ratingu se přiděluje materiálům, v nichž obsah nerostů pocházejících z místních zdrojů činí alespoň 30 % celkové hmotnosti výrobku. 

REFERENČNÍ NORMY
Nařízení ES 1907/2006 REACH, příloha V, body 7 a 8

Vzdálenost zásobovacího místa Druh základní dopravy Kombinovaná doprava

< 250 km Silniční -----

< 750 km Železniční (nákladní vagóny) 100 km silniční dopravou

< 1 200 km Vodní doprava (nákladní lodě) 100 km silniční dopravou

OBSAH NEROSTŮ MÍSTNÍHO PŮVODU

Příklad vzdáleností a dopravních prostředků zaručujících emise CO2 pod 25 kg/t

5 kritérií hodnocení pro kategorii organické minerální
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KATEGORIE  
ORGANICKÉ MINERÁLNÍ

ÚCTA K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

NETOXICKÝ MATERIÁL
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BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
V rámci systému ochrany životního prostředí je třeba činit ekologická opatření, která 
mají za cíl předcházet degradaci globálního ekosystému a udržet jej, se zvláštním 
zřetelem na vodní prostředí. Opatření by měla eliminovat nebo omezit na minimum 
veškeré negativní dopady, které produkty mohou mít na životní prostředí (znečištění 
vod, ohrožení flóry a fauny, poškozování ozónové vrstvy). 

POŽADAVKY
Stavební produkty, jichž se systém značení s nízkými dopady na životní prostředí týká, 
nejsou opatřeny větami určujícími nebezpečí pro zdraví, které jsou uvedeny v platných 
právních předpisech pro nebezpečné materiály.

Bod ratingu se uděluje materiálům, které nejsou označeny štítkem obsahujícím věty 
určující druh nebezpečí pro lidské zdraví uvedené v tabulce GBR. U reaktivních produktů 
se klasifikace provádí podle složky s nejvyšší mírou nebezpečí.

REFERENČNÍ NORMY
Nařízení ES 1907/2006 REACH

BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Poskytování bezpečných stavebních materiálů, eliminace nebo omezování jejich toxicity 
na minimum, aby se zlepšil komfort a pocity zhotovitelů i uživatelů budov. Podpora 
zodpovědného používání ekologických a bezpečných stavebních materiálů.

POŽADAVKY
Stavební produkty, jichž se tento systém značení týká, nejsou opatřeny větami 
určujícími nebezpečí pro zdraví, které jsou uvedeny v platných právních předpisech pro 
nebezpečné materiály. 

Jelikož to jsou výrobky pro profesionální použití, připouští se nevelké riziko (podráždění) 
a doporučuje se používat rukavice nebo ochranný oděv na staveništích, kde je produkt 
snadno přístupný, a také se uvádí nebezpečí související s událostí s nepatrnou 
pravděpodobností výskytu (požití). 

Bod ratingu se uděluje materiálům, které nejsou označeny štítkem obsahujícím věty 
určující druh nebezpečí pro lidské zdraví uvedené v tabulce GBR. U reaktivních produktů 
se klasifikace provádí podle složky s nejvyšší mírou nebezpečí.

REFERENČNÍ NORMY
Nařízení ES 1907/2006 REACH

Tabulka vět určujících druh nebezpečí pro zdraví, které jsou GBR ECO zakázány:

KÓD OZNAČENÍ NEBEZPEČÍ PRO ZDRAVÍ

H300 Při požití může způsobit smrt R28

H301 Toxický při požití R25

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt R27

H311 Toxický při styku s kůží R24

H330 Při vdechování může způsobit smrt R26

H331 Toxický při vdechování R23

H332 Zdraví škodlivý při vdechování R20

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže R42

H340 Může vyvolat genetické poškození R46

H341 Podezření na genetické poškození R68

H350 Může vyvolat rakovinu
R45

R49

H351 Podezření na vyvolání rakoviny R40

H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky
R60

R61

H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky
R62

R63

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka R64

H370 Způsobuje poškození orgánů R39

H371 Může způsobit poškození orgánů

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici R48

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

Tabulka vět určujících druh nebezpečí pro životní prostředí, které jsou GBR ECO zakázány:

KÓD OZNAČENÍ NEBEZPEČÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy R50

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky R50/53

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky R51/53

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky R52/53

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy R53

EUH059 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu R59
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Nařízení GEV Emicode (Test Method 23.02.2011) 

VŠECHNY KATEGORIE PRODUKTŮ LAKY NA PARKETY

Po 3 dnech
T VOC 

Po 28 dnech
T VOC

Po 28 dnech
TS VOC

Po 28 dnech
T VOC + TS VOC

EC 1 Plus ≤ 750 µg/m³ ≤ 60 µg/m³ ≤ 40 µg/m³ ------

EC 1 ≤ 1000 µg/m³ ≤ 100 µg/m³ ≤ 50 µg/m³ ≤ 150 µg/m³

EC 2 ≤ 3000 µg/m³ ≤ 300 µg/m³ ≤ 100 µg/m³ ≤ 450 µg/m³

BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Omezení přítomnosti škodlivých, páchnoucích, dráždivých látek a/nebo látek škodlivých pro zdraví zhotovitelů a uživatelů v interiérech budov. 
Podpora odpovědného používání ekologických materiálů s nízkými a velmi nízkými emisemi těkavých organických látek znečišťujících vzduch v interiéru a škodlivých pro lidské zdraví. 

POŽADAVKY
Výrobky označené symbolem IAQ VOC by se měly testovat a certifikovat za použití metodologie a klasifikačních parametrů GEV Emicode. Všechny výrobky by navíc měly splňovat nároky v oblasti 
omezení emisí látek rakovinotvorných, toxických nebo mutagenních (CMR) uvedených v protokolu GEV. 

V rámci systému značení Emicode jsou produkty rozděleny na tři třídy podle úrovně emisí těkavých organických látek (VOC): EC 1 Plus (nejnižší emise), EC 1 (velmi nízké emise) a EC 2 (nízké emise). 
Limity stanovené předpisy Emicode byly uvedeny v tabulkách GBR.

Bod ratingu se uděluje materiálům majícím certifikát GEV Emicode. 

REFERENČNÍ NORMY
GEV Emicode Testing Method

KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU (IAQ) VOC
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Nejdůležitější kritéria hodnocení vlivu materiálů na životní prostředí 
vzhledem k jejich produkci se vztahují zejména k tekuté části produktu  
a určují obsah vody a rozpouštědla, jenž by hmotnostně neměl překračovat 
8 %.
Klasifikaci této kategorie materiálů doplňují emise těkavých organických 
látek, kontaminace interiérů, nebezpečí pro zdraví uživatelů a označení 
nebezpečí pro přírodu a životní prostředí.

Do této kategorie patří následující třídy produktů:

• Tekuté organické produkty na přípravu podkladů před pokládkou.
• Přísady na podklady.
• Organická utěsnění na podklady.
• Organické laky na parkety.
• Detergenty, ochranné prostředky a vosky na parkety.
• Injekční systémy a konstrukční lepení.
• Ochranné impregnační prostředky.
• Barvy a laky na dřevo a ocel.
• Ekokompatibilní řešení pro stavebnictví.

Balení

SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

Tekuté výrobky na polymerové organické bázi jedno- a dvousložkové

Popis a výhody vyplývající z ekokompatibility

Symbol CE (na zadní straně)

Určení ekokompatibilních vlastností

Kritéria ekokompatibility pro kategorii  

Organické tekuté 

Certifikáty a technologické zkoušky (na zadní straně)

Označení ECO / třída GreenBuilding Rating® (ECO 5)

Označení ECO / třída GreenBuilding Rating® (ECO 5)

Příklad GreenBuilding Rating® ECO a certifikátů udělených výrobkům Kerakoll®

Příklad označení GreenBuilding Rating® ECO uvedeného v technické dokumentaci Kerakoll®

Label GreenBuilding 

KATEGORIE 
ORGANICKÉ TEKUTÉ
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MATERIÁLY NA BÁZI VODY
BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Stanovení minimální úrovně neutrálních rozpouštědel, aby se omezila a/nebo eliminovala nebezpečí pro zdraví zhotovitelů a uživatelů místností v budovách. 
Materiály na bázi vody omezují riziko kontaminace a znečištění související s přepravou a skladováním a jsou bezpečnější při používání na stavbě.

POŽADAVKY
Produkty, u nichž bylo použito to nejjednodušší a nejpřírodnější rozpouštědlo – voda. 
Bod se uděluje materiálu, jehož tekutou složkou je hlavně voda, a výpočet spočívá v porovnání procentního hmotnostního obsahu vody s množstvím rozpouštědla uvedeným v receptuře.
Pro reaktivní produkty se procentní obsah počítá pro produkt ve smíchané podobě.

REFERENČNÍ NORMY 
Směrnice 2004/42/ES - DECOPAINT

BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Snížení na minimum vystavování zhotovitelů působení potenciálně nebezpečných chemických látek.
Dosahování stále vyšších úrovní bezpečnosti práce zhotovitelů zpřísňováním minimálních požadavků stanovených v právních předpisech, aby se snížil škodlivý vliv rozpouštědel na lidské zdraví.

POŽADAVKY
Toto kritérium omezuje hmotnostní obsah rozpouštědel v poměru k hodnotám povoleným v platných předpisech. Podle norem systému GBR ECO mohou materiály z kategorie tekuté organické 
obsahovat maximálně 15 g/kg rozpouštědel u produktů na bázi vody a 80 % u produktů na bázi rozpouštědel s teplotou varu při atmosférickém tlaku nižší nebo rovnou 250 °C. Bod ratingu se 
uděluje materiálům s maximálním přípustným hmotnostním obsahem rozpouštědla. Pro dvousložkové materiály se procentní obsah počítá pro smíchaný produkt. 

REFERENČNÍ NORMY
Směrnice 2004/42/ES - DECOPAINT

OBSAH ROZPOUŠTĚDLA SE SNÍŽENOU KONCENTRACÍ

5 kritérií hodnocení pro kategorii tekuté organické materiály

TŘÍDY PRODUKTŮ

Omezení od 1. 1. 2010
Směrnice 2004/42/ES* Povolené limity GBR**

Vodní báze Rozpouštědlová báze

Barvy a laky na dřevo a kov 130 g/l 300 g/l 80 g/kg

Laky a impregnační prostředky na dřevo 130 g/l 400 g/l 80 g/kg

Penetrační nátěry na dřevo 130 g/l 700 g/l 80 g/kg

Penetrace – spojovací penetrace 30 g/l 350 - 750 g/l 15 g/kg 80 g/kg

* Výpis. 
** Pro kategorie produktů, na které se nevztahuje norma DECOPAINT, se používají limity GBR ECO činící 15 g/kg pro produkty na bázi vody a 80 g/kg pro produkty na bázi rozpouštědla.

Limity stanovené platnými právními předpisy ve srovnání s přípustnými limity GBR
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BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Omezení přítomnosti škodlivých, páchnoucích, dráždivých látek a/nebo látek škodlivých pro zdraví zhotovitelů a uživatelů v interiérech budov. 
Podpora odpovědného používání ekologických materiálů s nízkými a velmi nízkými emisemi těkavých organických látek znečišťujících vzduch v interiéru a škodlivých pro lidské zdraví. 

POŽADAVKY
Výrobky označené symbolem IAQ VOC by se měly testovat a certifikovat za použití metodologie a klasifikačních parametrů GEV Emicode. Všechny výrobky by navíc měly splňovat nároky v oblasti 
omezení emisí látek rakovinotvorných, toxických nebo mutagenních (CMR) uvedených v protokolu GEV. 

V rámci systému značení Emicode jsou produkty rozděleny na tři třídy podle úrovně emisí těkavých organických látek (VOC): EC 1 Plus (nejnižší emise), EC 1 (velmi nízké emise) a EC 2 (nízké emise). 
Limity stanovené předpisy Emicode byly uvedeny v tabulkách GBR.

Bod ratingu se uděluje materiálům majícím certifikát GEV Emicode. 

REFERENČNÍ NORMY
GEV Emicode Testing Method

KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU (IAQ) VOC

KATEGORIE 
ORGANICKÉ TEKUTÉ

Nařízení GEV Emicode (Test Method 23.02.2011) 

VŠECHNY KATEGORIE PRODUKTŮ LAKY NA PARKETY

Po 3 dnech
T VOC 

Po 28 dnech
T VOC

Po 28 dnech
TS VOC

Po 28 dnech
T VOC + TS VOC

EC 1 Plus ≤ 750 µg/m³ ≤ 60 µg/m³ ≤ 40 µg/m³ ------

EC 1 ≤ 1000 µg/m³ ≤ 100 µg/m³ ≤ 50 µg/m³ ≤ 150 µg/m³

EC 2 ≤ 3000 µg/m³ ≤ 300 µg/m³ ≤ 100 µg/m³ ≤ 450 µg/m³



Health Care
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NETOXICKÝ MATERIÁL

Low Ecological Im

pa
ct

ÚCTA K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
BODOVÁNÍ – 1 bod

CÍLE
V rámci systému ochrany životního prostředí je třeba činit ekologická opatření, která 
mají za cíl předcházet degradaci globálního ekosystému a udržet jej, se zvláštním 
zřetelem na vodní prostředí. Opatření by měla eliminovat nebo omezit na minimum 
veškeré negativní dopady, které produkty mohou mít na životní prostředí (znečištění 
vod, ohrožení flóry a fauny, poškozování ozónové vrstvy). 

POŽADAVKY
Stavební produkty, jichž se systém značení s nízkými dopady na životní prostředí týká, 
nejsou opatřeny větami určujícími nebezpečí pro zdraví, které jsou uvedeny v platných 
právních předpisech pro nebezpečné materiály.

Bod ratingu se uděluje materiálům, které nejsou označeny štítkem obsahujícím věty 
určující druh nebezpečí pro lidské zdraví uvedené v tabulce GBR. U reaktivních produktů 
se klasifikace provádí podle složky s nejvyšší mírou nebezpečí.

REFERENČNÍ NORMY
Nařízení ES 1907/2006 REACH

BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Poskytování bezpečných stavebních materiálů, eliminace nebo omezování jejich toxicity 
na minimum, aby se zlepšil komfort a pocity zhotovitelů i uživatelů budov. Podpora 
zodpovědného používání ekologických a bezpečných stavebních materiálů.

POŽADAVKY
Stavební produkty, jichž se tento systém značení týká, nejsou opatřeny větami 
určujícími nebezpečí pro zdraví, které jsou uvedeny v platných právních předpisech pro 
nebezpečné materiály. 

Jelikož to jsou výrobky pro profesionální použití, připouští se nevelké riziko (podráždění) 
a doporučuje se používat rukavice nebo ochranný oděv na staveništích, kde je produkt 
snadno přístupný, a také se uvádí nebezpečí související s událostí s nepatrnou 
pravděpodobností výskytu (požití). 

Bod ratingu se uděluje materiálům, které nejsou označeny štítkem obsahujícím věty 
určující druh nebezpečí pro lidské zdraví uvedené v tabulce GBR. U reaktivních produktů 
se klasifikace provádí podle složky s nejvyšší mírou nebezpečí.

REFERENČNÍ NORMY
Nařízení ES 1907/2006 REACH

Tabulka vět určujících druh nebezpečí pro životní prostředí, které jsou GBR ECO zakázány:

KÓD OZNAČENÍ NEBEZPEČÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy R50

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky R50/53

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky R51/53

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky R52/53

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy R53

EUH059 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu R59

Tabulka vět určujících druh nebezpečí pro zdraví, které jsou GBR ECO zakázány:

KÓD OZNAČENÍ NEBEZPEČÍ PRO ZDRAVÍ

H300 Při požití může způsobit smrt R28

H301 Toxický při požití R25

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt R27

H311 Toxický při styku s kůží R24

H330 Při vdechování může způsobit smrt R26

H331 Toxický při vdechování R23

H332 Zdraví škodlivý při vdechování R20

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže R42

H340 Může vyvolat genetické poškození R46

H341 Podezření na genetické poškození R68

H350 Může vyvolat rakovinu
R45

R49

H351 Podezření na vyvolání rakoviny R40

H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky
R60

R61

H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky
R62

R63

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka R64

H370 Způsobuje poškození orgánů R39

H371 Může způsobit poškození orgánů

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici R48

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
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GREENBUILDING 
RATING® BIO

V reakci na rostoucí poptávku po certifikaci produktů majících vliv na kvalitu 
vzduchu v interiérech, který dýcháme v uzavřených prostorách, byl zpracován 
GreenBuilding Rating® BIO představující spolehlivou metodu měření 
paropropustnosti stavebních materiálů, aby se zlepšila kvalita vzduchu  
v obytných a užitných budovách, a to jak nových, tak i již existujících.

CÍLE
GreenBuilding Rating® BIO jako první uvedl na stavební trh praktické zásady 
udržitelného rozvoje, a to pro kvalitu vzduchu v interiérech. Při použití 
objektivně měřitelných ukazatelů a kritérií, která umožňují stanovit schopnost 
produktu redukovat koncentrace znečišťujících látek v obytných prostorách  
a jeho paropropustnost, byla hodnocena environmentální kvalita a ekologické 
vlastnosti jednotlivých materiálů.

KLASIFIKACE A METODOLOGIE
Metodologie GreenBuilding Rating® ECO klasifikuje produkty Kerakoll® řady 
BIO na 3 hlavní kategorie podle jejich povahy a technické specifikace:

PŘÍRODNÍ ANORGANICKÉ MINERÁLNÍ
PŘÍRODNÍ ANORGANICKÉ POLOTEKUTÉ
PŘÍRODNÍ ANORGANICKÉ TEKUTÉ

Pro každou kategorii byly stanoveny 3 objektivní měřitelné ukazatele kvality 
vzduchu v interiéru a 2 ukazatele udržitelného rozvoje.
Na základě shody s parametry ekologické kvality se produkty člení a označují 
na každém obalu i v celé technické dokumentaci symbolem shodnosti BIO.
Tento systém dovoluje projektantům i uživatelům produkty snadno 
klasifikovat bez ohledu na jejich uplatnění, a to i z hlediska jejich biologických 
vlastností.
GreenBuilding Rating® BIO je na trhu de facto jediný model, který dovoluje 
důkladně změřit paropropustnost a ekologickou kvalitu stavebních materiálů 

na stupnici od BIO Zero (výrobek nelze považovat za paropropustný) do BIO 5 
(výrobek lze považovat za vysoce paropropustný a s nízkými dopady na životní 
prostředí).

ZÁRUKA
Systém hodnocení GreenBuilding Rating® BIO představuje soubor standardů 
užitných vlastností, který má podporovat dobré postupy v oblasti zajištění 
dobré kvality vzduchu v interiérech budov GreenBuilding.

Cíl společnosti Kerakoll® je, v souladu s právním vývojem nebo jako jeho 
doplněk, dvojí: snížit parametry ukazatelů působení na lidské zdraví 
odpovídající jednotlivým kritériím ratingu a neustále zlepšovat ekologickou 
kvalitu všech produktů.

Systém bodování pro značení BIO - klasifikace a metodologie
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Přítomnost symbolu BIO na obalu představuje pro zhotovitele záruku, že 
výrobce splnil následující závazky:

• Produkt má paropropustné vlastnosti a ekologickou kompatibilitu podle 
protokolu GreenBuilding Rating® BIO.

• Výrobce vydal podepsané prohlášení o shodě, na jehož základě přijímá 
zodpovědnost za vlastnosti produktu označeného symbolem BIO.

• Systém GreenBuilding Rating® BIO byl ověřen podnikovým systémem 
kontroly kvality a zaručuje nejvyšší věrohodnost a přesnost informací.

Výrobce se navíc zavazuje k následujícím činnostem:

• Provést kontrolu jakosti výroby v závodě a značně snížit spotřebu vody, 
emise znečišťujících látek do ovzduší (skleníkových plynů, rozpouštědel 
atp.) použitých při výrobě a redukovat odpady.

• Provést důkladnou kontrolu před každým novým výrobním procesem 
nebo jeho modernizací a před změnou používaných surovin.

• Udržovat v pořádku přístroje, na kterých se provádějí technické zkoušky. 
Zapisovat a uchovávat výsledky provedených kontrol jakosti po dobu 
minimálně 10 let a na přání je poskytovat.

• Označovat a třídit produkty (suroviny nebo konečné výrobky), které se 
během kontroly ukázaly nesplňovat požadavky.

• Přijmout odpovědnost za deklarované ekologické vlastnosti.

Označení BIO představuje také záruku pro projektanta, zhotovitele a uživatele, 
že použitý výrobek má paropropustné, hygienické a ekologické vlastnosti a že 
jsou neměnné ve všech výrobních partiích.

GreenBuilding Rating® BIO 35
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Systém GreenBuilding Rating® BIO se opírá o základní parametry 
paropropustnosti zdí, což dovoluje poskytnout nejlepší kvalitu vzduchu  
v interiéru i dobré zdraví obyvatel. Pro suché směsi na bázi čistého 
přírodního vápna, pucolánu a kameniva byly vzaty v úvahu tři základní 
ukazatele: IAQ ACTIVE – pomocí speciálních zkoušek určuje úroveň omezení 
koncentrací 5 nejčastěji se vyskytujících znečišťujících faktorů a úroveň 
nucené ventilace stěn (prodyšné zdi); IAQ VOC – určuje kvalitu materiálů na 
základě emisí těkavých organických látek; IAQ BIOACTIVE se vztahuje  
k certifikátům CSTB pro zdravé interiéry s bakteriostatickými  
a fungistatickými vlastnostmi bez použití chemických pesticidů a biocidů.
Ostatní dva ukazatele se vztahují k faktorům s nevelkou mírou působení 
na životní prostředí, jako jsou emise CO2 a obsah místních nerostů 
pocházejících z recyklace.

Do této kategorie byly zařazeny následující třídy produktů:

• Přírodní paropropustné malty na zdění a konsolidaci.
• Přírodní paropropustné malty na omítky a odvlhčování.
• Přírodní paropropustné malty na konečnou úpravu.
• Přírodní paropropustné úsporné izolační systémy.
• Přírodní paropropustné systémy na pokládku keramických dlaždiček  

a přírodního kamene.

KATEGORIE  
PŘÍRODNÍ ANORGANICKÉ MINERÁLNÍ
Suché směsi skládající se z přírodního vápna NHL, přírodního pucolánu a minerálního kameniva

Určení ekokompatibilních vlastností

Kritéria ekologické slučitelnosti v kategorii  

Přírodní anorganické minerální 

Označení BIO / třída GreenBuilding Rating® (BIO 5)

Balení

Popis a výhody vyplývající z ekokompatibility

Symbol CE

Certifikáty a technologické zkoušky 

Kritéria ekologické slučitelnosti v kategorii Přírodní anorganické 

Označení BIO / třída GreenBuilding Rating® (BIO 5)

Příklad GreenBuilding Rating® BIO a certifikátů udělených výrobkům Kerakoll®

Příklad označení GreenBuilding Rating® BIO uvedeného v technické dokumentaci Kerakoll®

Label GreenBuilding 
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BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Zajištění další výměny vzduchu, aby se zlepšila kvalita vzduchu v interiéru (Indoor Air Quality; IAQ), výsledkem čehož je zvýšení komfortu, zlepšení pocitů a lepší pracovní výkon uživatelů. To je 
žádoucí požadavek vzhledem k tomu, že úroveň znečištění v interiérech se během používání místností těžko kontroluje při platných normách doporučujících minimální úroveň ventilace.

POŽADAVKY
Metoda JRC zahrnuje 5 hlavních testů na znečišťující látky, které se nejčastěji v interiérech vyskytují (tabulka A), a dovoluje posoudit migraci a proudění znečištění přes materiály použité při 
budování stavebních příček. Snížení koncentrací znečišťujících látek v interiéru se porovnává s referenčními hodnotami naměřenými u stavebních materiálů a cementových výrobků (tabulka B). 
Bod IAQ Active se uděluje materiálům, jejichž vlastnosti jsou alespoň ve 4 případech z 5 shodné se standardními ukazateli v dané skupině produktů.

REFERENČNÍ NORMY
Stanovení podle metody JRC - Project 31274-2009

KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU (IAQ) ACTIVE

5 kritérií hodnocení pro kategorii přírodní anorganické minerální

Druh 
znečištění

Referenční 
indikátor

Původ Nebezpečí Příbuzné látky

Aromatické 
uhlovodíky

Toluen 

C7H8 
CAS 108-88-3

Rozpouštědlové výrobky, ředidla 
a laky, čisticí prostředky, lepidla, 
cigaretový kouř

Toluen, řazený k teratogenním prostředkům, způsobujícím vážné zdravotní poruchy, poškozuje v případě dlouhodobé 
expozice nervovou soustavu, ledviny a pravděpodobně také játra. Vdechování toluenových výparů způsobuje výskyt příznaků 
únavy, nevolnosti, neklid, poruchy motoriky a v těžších případech může vést ke ztrátě vědomí

Benzen, xylen, 
naftalen, kumen, 
styren

Terpeny  
a alifatické 
uhlovodíky

Pinen 

C10H16 

CAS 80-56-8

Domácí čisticí prostředky, 
osvěžovače vzduchu, prací 
prostředky, deodoranty, pasty na 
podlahy, prostředky na čištění 
nábytku

Pinen, klasifikovaný jako hořlavý prostředek, může podle posledních vědeckých výzkumů způsobovat podráždění očí  
a dýchacích cest včetně akutních. Vysoké koncentrace a dlouhodobá expozice mohou vyvolávat příznaky únavy, křeče  
a poškození nervové soustavy. Nutno podotknout, že pinen může reagovat s atmosférickým ozónem a reaktivními formami 
kyslíku, vytvářet látky s dráždivými účinky, někdy dokonce intenzivnějšími než od běžných těkavých organických látek 
vyskytujících se v obytných prostorách

Limonen, mentol, 
cyklohexan

Aldehydy

Formaldehyd 

HCHO 
CAS 50-00-0

Lepidla, pryskyřice, materiály 
na výrobu nábytku (překližka), 
emaily a laky, barvy, konzervační 
prostředky, dezinfekční prostředky

Formaldehyd, klasifikovaný jako látka toxická, žíravá a alergizující, se považuje také za jednu z možných příčin onemocnění 
závažnými formami rakoviny. Dokonce i krátkodobá expozice může způsobovat podráždění očí a dýchacích cest, slzení, 
nevolnosti, točení hlavy a dýchací potíže. IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) v červnu 2004 definitivně 
zanesla formaldehyd na seznam látek s potvrzenými rakovinotvornými vlastnostmi v oblasti nosohltanu a potvrdila podezření 
na souvislost mezi vystavením se působení této látky a leukémií

Acetaldehyd, 
kaprylaldehyd 
(oktanal),
kaprinaldehyd 
(dekanal)

Anorganické 
plynné oxidy

Kysličník uhličitý

CO2

CAS 124-38-9

Produkty spalování (ze sporáků, 
průtokových ohřívačů, cigaretový 
kouř…), přelidnění uzavřených 
prostor

Koncentrace CO2 v interiérech budov může dosahovat vysoké úrovně z důvodu uvolňování se při veškerých procesech hoření, 
dýchání (pocit špatného či vydýchaného vzduchu) a kouření. Kysličník uhličitý není sám o sobě toxický, ale pokud se vdechuje ve 
velkém množství po delší dobu, může způsobovat nevolnost, příznaky únavy, podráždění a bolesti hlavy

Kysličník uhelnatý, 
oxidy dusíku

Vlhkost
Vlhký vzduch

H2O

Vlhké místnosti (kuchyně, 
koupelny)

Udržení správné úrovně vlhkosti a její kontrola je základní podmínka pro bydlení ve zdravém prostředí. Přílišná vlhkost může 
být příčinou šíření plísní, hub nebo bakterií potenciálně škodlivých pro lidské zdraví a může způsobovat neestetické skvrny na 
zdech bytů a zhoršovat pocity

Zdroj: Final Report – The INDEX Project (European Commission, JRC Ispra), 2005.

Tabulka A - Stanovení znečišťujících látek použitých pro TEST JRC

Údaje IAQ ACTIVE

Vlhký vzduch CO2 Toluen Pinen Formaldehyd

Malta pro běžné použití (1,5 cm) 14 mg/m2 h 22 mg/m2 h 96 µg/m2 h 161 µg/m2 h 6538 µg/m2 h

Cementová omítka (1,5 cm) 21 mg/m2 h 70 mg/m2 h 149 µg/m2 h 142 µg/m2 h 3122 µg/m2 h

Cementová stěrka (3 mm) 71 mg/m2 h 558 mg/m2 h 303 µg/m2 h 393 µg/m2 h 7389 µg/m2 h

Termoizolační panel (4 cm) 19 mg/m2 h 59 mg/m2 h 24 µg/m2 h 44 µg/m2 h 1670 µg/m2 h

Fasádová barva (0,5 mm) 17 mg/m2 h 99 mg/m2 h 95 µg/m2 h 166 µg/m2 h 6572 µg/m2 h

Interiérová barva (0,2 mm) 69 mg/m2 h 360 mg/m2 h 218 µg/m2 h 259 µg/m2 h 4497 µg/m2 h

Stěrky a lepidla na zateplení (5 mm) 34 mg/m2 h 146 mg/m2 h 189 µg/m2 h 259 µg/m2 h 9389 µg/m2 h

Tabulka B - Odkazy na standardní měření
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BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Snížení znečišťování ze stavebních materiálů, minimalizace emisí skleníkových plynů vznikajících při výrobě umělohmotných obalů. 

POŽADAVKY
Vývoj a zavádění plánu omezení emisí CO2 do ovzduší zahrnujícího celou kategorii anorganických minerálních produktů používaných k realizaci daného projektu. 

V systému GBR se emisivita počítá na základě obsahu vápna NHL v 1 kg produktu (emise CO2 v důsledku kalcinace + spalování + spotřebované energie s hodnotou 450 kg/t), jelikož to je 
nejvýznamnější a ověřitelný parametr pro výpočet hodnoty tohoto faktoru ovlivňujícího životní prostředí.

Bod ratingu se uděluje materiálům způsobujícím emise CO2 na úrovni nižší než 250 g/kg.

REFERENČNÍ NORMY
K tomuto ukazateli BIO nejsou žádné odkazy na předpisy

BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Omezení přítomnosti škodlivých, páchnoucích, dráždivých látek a/nebo látek škodlivých pro zdraví zhotovitelů a uživatelů v interiérech budov. 
Podpora odpovědného používání ekologických materiálů s nízkými a velmi nízkými emisemi těkavých organických látek znečišťujících vzduch v interiéru a škodlivých pro lidské zdraví. 

POŽADAVKY
Výrobky označené symbolem IAQ VOC by se měly testovat a certifikovat za použití metodologie a klasifikačních parametrů GEV Emicode. Všechny výrobky by navíc měly splňovat nároky v oblasti 
omezení emisí látek rakovinotvorných, toxických nebo mutagenních (CMR) uvedených v protokolu GEV.

V rámci systému značení Emicode jsou produkty rozděleny na tři třídy podle úrovně emisí těkavých organických látek (VOC): EC 1 Plus (nejnižší emise), EC 1 (velmi nízké emise) a EC 2 (nízké emise). 
Limity stanovené předpisy Emicode byly uvedeny v tabulkách GBR.
Bod ratingu se uděluje materiálům majícím certifikát GEV Emicode.

REFERENČNÍ NORMY
GEV Emicode Testing Method

KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU (IAQ) VOC

KATEGORIE  
PŘÍRODNÍ ANORGANICKÉ MINERÁLNÍ

38 GBR BIO - Přírodní anorganické minerální

Nařízení GEV Emicode (Test Method 23.02.2011) 

VŠECHNY KATEGORIE PRODUKTŮ LAKY NA PARKETY

Po 3 dnech
T VOC 

Po 28 dnech
T VOC

Po 28 dnech
TS VOC

Po 28 dnech
T VOC + TS VOC

EC 1 Plus ≤ 750 µg/m³ ≤ 60 µg/m³ ≤ 40 µg/m³ ------

EC 1 ≤ 1000 µg/m³ ≤ 100 µg/m³ ≤ 50 µg/m³ ≤ 150 µg/m³

EC 2 ≤ 3000 µg/m³ ≤ 300 µg/m³ ≤ 100 µg/m³ ≤ 450 µg/m³
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KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU (IAQ) BIOACTIVE

OBSAH RECYKLOVANÝCH NEROSTŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z MÍSTNÍCH ZDROJŮ
BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Opětovné využití přírodních materiálů, aby se snížila potřeba nezpracovaných surovin a aby se omezil vznik odpadů, snižuje negativní dopady těžebního a zpracovatelského průmyslu na životní 
prostředí.
Zvýšení poptávky po recyklovaných stavebních materiálech a po produktech vyráběných v nejbližším okolí, podpora využívání místních zdrojů spolu s omezením negativního dopadu dopravy na 
životní prostředí. 
Podpora dopravních prostředků šetrných vůči životnímu prostředí, jako je vodní nebo železniční doprava.

POŽADAVKY
Používání polotovarů pocházejících z odpadu s přihlédnutím k recyklaci a přípravě k likvidaci – zejména zbytků po zpracování mramoru – nebo získaných v degradovaných oblastech, jejich 
získávání a zpracování se provádí ve vzdálenosti, která je v souladu s ukazatelem „obsah nerostů místního původu“ GBR.
Bod ratingu se přiděluje materiálům, které se alespoň ze 30 % celkové hmotnosti skládají z místních nerostných surovin pocházejících z recyklace. 

REFERENČNÍ NORMY
Nařízení ES 1907/2006 REACH, příloha V, body 7 a 8
Směrnice 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu
Směrnice 2008/98/ES o klasifikaci, recyklaci a likvidaci odpadů

BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Omezení problémů spojených s kvalitou vzduchu v interiéru (IAQ) způsobených vlhkostí, nízkou paropropustností svislých stavebních příček (zdí) a povrchovými materiály, aby se zlepšily 
hygienické a zdravotní vlastnosti místností.

POŽADAVKY
Používání přírodních stavebních materiálů s vysokým pH (základním) a s vlastnostmi přirozeně bránícími množení bakterií a hub, aniž by se používaly chemické bakteriocidní a biocidní prostředky. 
Prokázání bakteriostatických a fungistatických vlastností překračujících minimální hodnoty požadované protokoly hodnocení CSTB, aby se omezil negativní dopad kontaminovaných interiérů na 
lidské zdraví. Bod ratingu se uděluje materiálům testovaným a certifikovaným metodou CSTB (je dovoleno rozšiřovat uplatnění ukazatelů na materiály s podobným složením).

REFERENČNÍ NORMY
Test CSTB podle norem ČSN EN ISO 846 a ČSN EN ISO 6222

Bakterie

Enterococcus faecalis Třída B +   Žádné rozmnožování

Plísně a houby

Penicillium brevicompactum Třída F +   Žádné rozmnožování

Cladosporium sphaerospermum Třída F +   Žádné rozmnožování

Aspergillus niger Třída F +  Žádné rozmnožování

Minimální klasifikace k získání bodu GBR
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Minerální produkty na ozdobnou konečnou úpravu vnitřních stěn i fasád 
by měly zdem budovy zajistit stálou paropropustnost. Udržet, a je-li 
to možné, tak i zlepšit prodyšnost zdí budovy je záležitost prvořadého 
významu. Parametry GreenBuilding Rating® BIO, které byly vzaty u této 
kategorie produktů v úvahu, jsou: IAQ ACTIVE – určující pokles úrovně 
faktorů znečišťujících interiéry, IAQ VOC – určující kvalitu materiálů na 
základě hodnoty emitovaných těkavých organických látek a IAQ BIOACTIVE 
– vztahující se k certifikátům CSTB pro zdravé interiéry s bakteriostatickými 
a fungistatickými vlastnostmi.

Ostatní dva ukazatele GreenBuilding Rating® BIO se týkají nebezpečí pro 
životní prostředí a lidské zdraví, která produkty představují. Tyto parametry 
jsou v souladu s pravidly ochrany životního prostředí a zdraví uživatelů.

Do této kategorie byly zařazeny následující třídy produktů:

• Přírodní paropropustné nátěry, barvené  
Řada čistých křemičitanů.

• Přírodní paropropustné nátěry, barvené  
Řada produktů na bázi vápna.

Balení

KATEGORIE  
PŘÍRODNÍ ANORGANICKÉ POLOTEKUTÉ
Produkty v podobě pasty na bázi přírodního hašeného vápna nebo křemičitanu draselného a nerostů s drobnou 
granulací

Popis a výhody vyplývající z ekokompatibility

Symbol CE (na zadní straně)

Určení ekokompatibilních vlastností

Kritéria ekologické slučitelnosti pro kategorii  

Přírodní anorganické polotekuté

Certifikáty a technologické zkoušky (na zadní straně) 

Označení BIO / třída GreenBuilding Rating® (BIO 4)

Označení BIO / třída GreenBuilding Rating® (BIO 4)

40 GBR BIO - Přírodní anorganické polotekuté

Příklad GreenBuilding Rating® BIO a certifikátů udělených výrobkům Kerakoll®

Příklad označení GreenBuilding Rating® BIO uvedeného v technické dokumentaci Kerakoll®

Label GreenBuilding 
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BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Zajištění další výměny vzduchu, aby se zlepšila kvalita vzduchu v interiéru (Indoor Air Quality; IAQ), výsledkem čehož je zvýšení komfortu, zlepšení pocitů a lepší pracovní výkon uživatelů. To je 
žádoucí požadavek vzhledem k tomu, že úroveň znečištění v interiérech se během používání místností těžko kontroluje při platných normách doporučujících minimální úroveň ventilace.

POŽADAVKY
Metoda JRC zahrnuje 5 hlavních testů na znečišťující látky, které se nejčastěji v interiérech vyskytují (tabulka A), a dovoluje posoudit migraci a proudění znečištění přes materiály použité při 
budování stavebních příček. Snížení koncentrací znečišťujících látek v interiéru se porovnává s referenčními hodnotami naměřenými u standardních stavebních materiálů a cementových výrobků 
(tabulka B). 
Bod IAQ Active se uděluje materiálům, jejichž vlastnosti jsou alespoň ve 4 případech z 5 shodné se standardními ukazateli v dané skupině produktů.

REFERENČNÍ NORMY
Stanovení podle metody JRC - Project 31274-2009

KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU (IAQ) ACTIVE

5 kritérií hodnocení pro kategorii polotekuté přírodní anorganické minerální
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Druh 
znečištění

Referenční 
indikátor

Původ Nebezpečí Příbuzné látky

Aromatické 
uhlovodíky

Toluen 

C7H8 
CAS 108-88-3

Rozpouštědlové výrobky, ředidla 
a laky, čisticí prostředky, lepidla, 
cigaretový kouř

Toluen, řazený k teratogenním prostředkům, způsobujícím vážné zdravotní poruchy, poškozuje v případě dlouhodobé 
expozice nervovou soustavu, ledviny a pravděpodobně také játra. Vdechování toluenových výparů způsobuje výskyt příznaků 
únavy, nevolnosti, neklid, poruchy motoriky a v těžších případech může vést ke ztrátě vědomí

Benzen, xylen, 
naftalen, kumen, 
styren

Terpeny  
a alifatické 
uhlovodíky

Pinen 

C10H16 
CAS 80-56-8

Domácí čisticí prostředky, 
osvěžovače vzduchu, prací 
prostředky, deodoranty, pasty na 
podlahy, prostředky na čištění 
nábytku

Pinen, klasifikovaný jako hořlavý prostředek, může podle posledních vědeckých výzkumů způsobovat podráždění očí  
a dýchacích cest včetně akutních. Vysoké koncentrace a dlouhodobá expozice mohou vyvolávat příznaky únavy, křeče a 
poškození nervové soustavy. Nutno podotknout, že pinen může reagovat s atmosférickým ozónem a reaktivními formami 
kyslíku, vytvářet látky s dráždivými účinky, někdy dokonce intenzivnějšími než od běžných těkavých organických látek 
vyskytujících se v obytných prostorách

Limonen, mentol, 
cyklohexan

Aldehydy

Formaldehyd 

HCHO 
CAS 50-00-0

Lepidla, pryskyřice, materiály 
na výrobu nábytku (překližka), 
emaily a laky, barvy, konzervační 
prostředky, dezinfekční prostředky

Formaldehyd, klasifikovaný jako látka toxická, žíravá a alergizující, se považuje také za jednu z možných příčin onemocnění 
závažnými formami rakoviny. Dokonce i krátkodobá expozice může způsobovat podráždění očí a dýchacích cest, slzení, 
nevolnosti, točení hlavy a dýchací potíže. IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) v červnu 2004 definitivně 
zanesla formaldehyd na seznam látek s potvrzenými rakovinotvornými vlastnostmi v oblasti nosohltanu a potvrdila podezření 
na souvislost mezi vystavením se působení této látky a leukémií

Acetaldehyd, 
kaprylaldehyd 
(oktanal), 
kaprinaldehyd 
(dekanal)

Anorganické 
plynné oxidy

Kysličník uhličitý

CO2

CAS 124-38-9

Produkty spalování (ze sporáků, 
průtokových ohřívačů, cigaretový 
kouř…), přelidnění uzavřených 
prostor

Koncentrace CO2 v interiérech budov může dosahovat vysoké úrovně z důvodu uvolňování se při veškerých procesech hoření, 
dýchání (pocit špatného či vydýchaného vzduchu) a kouření. Kysličník uhličitý není sám o sobě toxický, ale pokud se vdechuje ve 
velkém množství po delší dobu, může způsobovat nevolnost, příznaky únavy, podráždění a bolesti hlavy

Kysličník uhelnatý, 
oxidy dusíku

Vlhkost
Vlhký vzduch

H2O

Vlhké místnosti (kuchyně, 
koupelny)

Udržení správné úrovně vlhkosti a její kontrola je základní podmínka pro bydlení ve zdravém prostředí. Přílišná vlhkost může 
být příčinou šíření plísní, hub nebo bakterií potenciálně škodlivých pro lidské zdraví a může způsobovat neestetické skvrny na 
zdech bytů a zhoršovat pocity

Zdroj: Final Report – The INDEX Project (European Commission, JRC Ispra), 2005.

Tabulka A – Stanovení znečišťujících látek použitých pro TEST JRC

Údaje IAQ ACTIVE

Vlhký vzduch CO2 Toluen Pinen Formaldehyd

Malta pro běžné použití (1,5 cm) 14 mg/m2 h 22 mg/m2 h 96 µg/m2 h 161 µg/m2 h 6538 µg/m2 h

Cementová omítka (1,5 cm) 21 mg/m2 h 70 mg/m2 h 149 µg/m2 h 142 µg/m2 h 3122 µg/m2 h

Cementová stěrka (3 mm) 71 mg/m2 h 558 mg/m2 h 303 µg/m2 h 393 µg/m2 h 7389 µg/m2 h

Termoizolační panel (4 cm) 19 mg/m2 h 59 mg/m2 h 24 µg/m2 h 44 µg/m2 h 1670 µg/m2 h

Fasádová barva (0,5 mm) 17 mg/m2 h 99 mg/m2 h 95 µg/m2 h 166 µg/m2 h 6572 µg/m2 h

Interiérová barva (0,2 mm) 69 mg/m2 h 360 mg/m2 h 218 µg/m2 h 259 µg/m2 h 4497 µg/m2 h

Stěrky a lepidla na zateplení (5 mm) 34 mg/m2 h 146 mg/m2 h 189 µg/m2 h 259 µg/m2 h 9389 µg/m2 h

Tabulka B - Odkazy na standardní měření



Bakterie

Enterococcus faecalis Třída B +  Žádné rozmnožování

Plísně a houby

Penicillium brevicompactum Třída F +  Žádné rozmnožování

Cladosporium sphaerospermum Třída F +  Žádné rozmnožování

Aspergillus niger Třída F +  Žádné rozmnožování

Minimální klasifikace k získání bodu GBR

Nařízení GEV Emicode (Test Method 23.02.2011) 

VŠECHNY KATEGORIE PRODUKTŮ LAKY NA PARKETY

Po 3 dnech
T VOC 

Po 28 dnech
T VOC

Po 28 dnech
TS VOC

Po 28 dnech
T VOC + TS VOC

EC 1 Plus ≤ 750 µg/m³ ≤ 60 µg/m³ ≤ 40 µg/m³ ------

EC 1 ≤ 1000 µg/m³ ≤ 100 µg/m³ ≤ 50 µg/m³ ≤ 150 µg/m³

EC 2 ≤ 3000 µg/m³ ≤ 300 µg/m³ ≤ 100 µg/m³ ≤ 450 µg/m³

IAQ
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y
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KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU (IAQ) BIOACTIVE
BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Omezení problémů spojených s kvalitou vzduchu v interiéru (IAQ) způsobených 
vlhkostí, nízkou paropropustností svislých stavebních příček (zdí) a povrchovými 
materiály, aby se zlepšily hygienické a zdravotní vlastnosti místností.

POŽADAVKY
Používání přírodních stavebních materiálů s vysokým pH (základním)  
a s vlastnostmi přirozeně bránícími množení bakterií a hub, aniž by se používaly 
chemické bakteriocidní a biocidní prostředky. Prokázání bakteriostatických  
a fungistatických vlastností překračujících minimální hodnoty požadované 
protokoly hodnocení CSTB, aby se omezil negativní dopad kontaminovaných 
interiérů na lidské zdraví. Bod ratingu se uděluje materiálům testovaným  
a certifikovaným metodou CSTB (je dovoleno rozšiřovat uplatnění ukazatelů na 
materiály s podobným složením).

REFERENČNÍ NORMY
Test CSTB podle norem ČSN EN ISO 846 a ČSN EN ISO 6222

BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Omezení přítomnosti škodlivých, páchnoucích, dráždivých látek a/nebo látek škodlivých pro zdraví zhotovitelů a uživatelů v interiérech budov. 
Podpora odpovědného používání ekologických materiálů s nízkými a velmi nízkými emisemi těkavých organických látek znečišťujících vzduch v interiéru a škodlivých pro lidské zdraví. 

POŽADAVKY
Výrobky označené symbolem IAQ VOC by se měly testovat a certifikovat za použití metodologie a klasifikačních parametrů GEV Emicode. Všechny výrobky by navíc měly splňovat nároky v oblasti 
omezení emisí látek rakovinotvorných, toxických nebo mutagenních (CMR) uvedených v protokolu GEV.

V rámci systému značení Emicode jsou produkty rozděleny na tři třídy podle úrovně emisí těkavých organických látek (VOC): EC 1 Plus (nejnižší emise), EC 1 (velmi nízké emise) a EC 2 (nízké emise). 
Limity stanovené předpisy Emicode byly uvedeny v tabulkách GBR.
Bod ratingu se uděluje materiálům majícím certifikát GEV Emicode.

REFERENČNÍ NORMY
GEV Emicode Testing Method

KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU (IAQ) VOC

KATEGORIE  
PŘÍRODNÍ ANORGANICKÉ POLOTEKUTÉ
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NETOXICKÝ MATERIÁL

ÚCTA K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
V rámci systému ochrany životního prostředí je třeba činit ekologická opatření, která 
mají za cíl předcházet degradaci globálního ekosystému a udržet jej, se zvláštním 
zřetelem na vodní prostředí. Opatření by měla eliminovat nebo omezit na minimum 
veškeré negativní dopady, které produkty mohou mít na životní prostředí (znečištění 
vod, ohrožení flóry a fauny, poškozování ozónové vrstvy). 

POŽADAVKY
Stavební produkty, jichž se systém značení s nízkými dopady na životní prostředí týká, 
nejsou opatřeny větami určujícími nebezpečí pro zdraví, které jsou uvedeny v platných 
právních předpisech pro nebezpečné materiály.

Bod ratingu se uděluje materiálům, které nejsou označeny štítkem obsahujícím věty 
určující druh nebezpečí pro lidské zdraví uvedené v tabulce GBR. U reaktivních produktů 
se klasifikace provádí podle složky s nejvyšší mírou nebezpečí.

REFERENČNÍ NORMY
Nařízení ES 1907/2006 REACH

BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Poskytování bezpečných stavebních materiálů, eliminace nebo omezování jejich toxicity 
na minimum, aby se zlepšil komfort a pocity zhotovitelů i uživatelů budov. Podpora 
zodpovědného používání ekologických a bezpečných stavebních materiálů.

POŽADAVKY
Stavební produkty, jichž se tento systém značení týká, nejsou opatřeny větami 
určujícími nebezpečí pro zdraví, které jsou uvedeny v platných právních předpisech pro 
nebezpečné materiály. 

Jelikož to jsou výrobky pro profesionální použití, připouští se nevelké riziko (podráždění) 
a doporučuje se používat rukavice nebo ochranný oděv na staveništích, kde je produkt 
snadno přístupný, a také se uvádí nebezpečí související s událostí s nepatrnou 
pravděpodobností výskytu (požití). 

Bod ratingu se uděluje materiálům, které nejsou označeny štítkem obsahujícím věty 
určující druh nebezpečí pro lidské zdraví uvedené v tabulce GBR. U reaktivních produktů 
se klasifikace provádí podle složky s nejvyšší mírou nebezpečí.

REFERENČNÍ NORMY
Nařízení ES 1907/2006 REACH

Tabulka vět určujících druh nebezpečí pro životní prostředí, které jsou GBR BIO zakázány:

KÓD OZNAČENÍ NEBEZPEČÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy R50

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky R50/53

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky R51/53

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky R52/53

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy R53

EUH059 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu R59

Tabulka vět určujících druh nebezpečí pro zdraví, které jsou GBR BIO zakázány:

KÓD OZNAČENÍ NEBEZPEČÍ PRO ZDRAVÍ

H300 Při požití může způsobit smrt R28

H301 Toxický při požití R25

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt R27

H311 Toxický při styku s kůží R24

H330 Při vdechování může způsobit smrt R26

H331 Toxický při vdechování R23

H332 Zdraví škodlivý při vdechování R20

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže R42

H340 Může vyvolat genetické poškození R46

H341 Podezření na genetické poškození R68

H350 Může vyvolat rakovinu
R45

R49

H351 Podezření na vyvolání rakoviny R40

H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky
R60

R61

H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky
R62

R63

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka R64

H370 Způsobuje poškození orgánů R39

H371 Může způsobit poškození orgánů

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici R48

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
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vodní bázi
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a nebezpečný

Označení vlivu na 
životní prostředí 

není nutné

bio
 4

®

Systém GreenBuilding Rating® BIO pro tuto kategorii produktů představuje 
soubor kritérií měřících paropropustnost ploch, a to i tehdy, kdy je natřena 
prostředkem tvořícím spojující vrstvu nebo penetračním podkladem  
a zaručujícím bezpečnost pro zdraví zhotovitelů a pro životní prostředí. 
Paropropustnost, rozpustnost znečišťujících látek a emise VOC měří 
ukazatele IAQ ACTIVE a IAQ VOC, základní nástroje hodnocení kvality 
prodyšné stěny a vzduchu v interiéru. 
Vlastnosti produktu na bázi vody, dopady na životní prostředí a bezpečí 
pro zdraví zhotovitelů se posuzují pomocí zvláštních kritérií, která jasně 
informují o vlastnostech daného produktu.

Do této kategorie byly zařazeny následující třídy produktů:

• Přírodní paropropustné omítkové malty a malty na renovační práce 
(prostředky tvořící spojovací vrstvy).

• Přírodní paropropustné nátěry, barvené 
Řada čistých křemičitanů.

• Přírodní paropropustné nátěry, barvené  
Řada produktů na bázi vápna.

Balení

KATEGORIE  
PŘÍRODNÍ ANORGANICKÉ TEKUTÉ
Tekuté anorganické produkty na bázi vody a nerostných surovin s velmi drobnou granulací

Popis a výhody vyplývající z ekokompatibility

Symbol CE (na zadní straně)

Určení ekokompatibilních vlastností

Kritéria ekologické slučitelnosti v kategorii  

Přirodni anorganicke tekute 

Certifikáty a technologické zkoušky (na zadní straně) 

Označení BIO / třída GreenBuilding Rating® (BIO 4)

Označení BIO / třída GreenBuilding Rating® (BIO 4)

44 GBR BIO - Přírodní anorganické tekuté

Příklad GreenBuilding Rating® BIO a certifikátů udělených výrobkům Kerakoll®

Příklad označení GreenBuilding Rating® BIO uvedeného v technické dokumentaci Kerakoll®

Label GreenBuilding 



IAQ
ACTIVEIndoor Air Qualit

y

Po
llu

tion Reduced

GBR BIO - Přírodní anorganické tekuté 45

BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Zajištění další výměny vzduchu, aby se zlepšila kvalita vzduchu v interiéru (Indoor Air Quality; IAQ), výsledkem čehož je zvýšení komfortu, zlepšení pocitů a lepší pracovní výkon uživatelů. To je 
žádoucí požadavek vzhledem k tomu, že úroveň znečištění v interiérech se během používání místností těžko kontroluje při platných normách doporučujících minimální úroveň ventilace.

POŽADAVKY
Metoda JRC zahrnuje 5 hlavních testů na znečišťující látky, které se nejčastěji v interiérech vyskytují (tabulka A) a dovoluje posoudit migraci a proudění znečištění přes materiály použité při 
budování stavebních příček. Snížení koncentrací znečišťujících látek v interiéru se porovnává s referenčními hodnotami naměřenými u standardních stavebních materiálů a cementových výrobků 
(tabulka B). 
Bod IAQ Active se uděluje materiálům, jejichž vlastnosti jsou alespoň ve 4 případech z 5 shodné se standardními ukazateli v dané skupině produktů.

REFERENČNÍ NORMY
Stanovení podle metody JRC - Project 31274-2009

KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU (IAQ) ACTIVE

5 kritérií hodnocení pro kategorii tekuté přírodní anorganické minerální materiály

Druh 
znečištění

Referenční 
indikátor

Původ Nebezpečí Příbuzné látky

Aromatické 
uhlovodíky

Toluen 

C7H8 
CAS 108-88-3

Rozpouštědlové výrobky, ředidla 
a laky, čisticí prostředky, lepidla, 
cigaretový kouř

Toluen, řazený k teratogenním prostředkům, způsobujícím vážné zdravotní poruchy, poškozuje v případě dlouhodobé 
expozice nervovou soustavu, ledviny a pravděpodobně také játra. Vdechování toluenových výparů způsobuje výskyt příznaků 
únavy, nevolnosti, neklid, poruchy motoriky a v těžších případech může vést ke ztrátě vědomí

Benzen, xylen, 
naftalen, kumen, 
styren

Terpeny  
a alifatické 
uhlovodíky

Pinen 

C10H16 
CAS 80-56-8

Domácí čisticí prostředky, 
osvěžovače vzduchu, prací 
prostředky, deodoranty, pasty na 
podlahy, prostředky na čištění 
nábytku

Pinen, klasifikovaný jako hořlavý prostředek, může podle posledních vědeckých výzkumů způsobovat podráždění očí  
a dýchacích cest včetně akutních. Vysoké koncentrace a dlouhodobá expozice mohou vyvolávat příznaky únavy, křeče  
a poškození nervové soustavy. Nutno podotknout, že pinen může reagovat s atmosférickým ozónem a reaktivními formami 
kyslíku, vytvářet látky s dráždivými účinky, někdy dokonce intenzivnějšími než od běžných těkavých organických látek 
vyskytujících se v obytných prostorách

Limonen, mentol, 
cyklohexan

Aldehydy

Formaldehyd 

HCHO 
CAS 50-00-0

Lepidla, pryskyřice, materiály 
na výrobu nábytku (překližka), 
emaily a laky, barvy, konzervační 
prostředky, dezinfekční prostředky

Formaldehyd, klasifikovaný jako látka toxická, žíravá a alergizující, se považuje také za jednu z možných příčin onemocnění 
závažnými formami rakoviny. Dokonce i krátkodobá expozice může způsobovat podráždění očí a dýchacích cest, slzení, 
nevolnosti, točení hlavy a dýchací potíže. IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) v červnu 2004 definitivně 
zanesla formaldehyd na seznam látek s potvrzenými rakovinotvornými vlastnostmi v oblasti nosohltanu a potvrdila podezření 
na souvislost mezi vystavení se působení této látky a leukémií

Acetaldehyd, 
kaprylaldehyd 
(oktanal), 
kaprinaldehyd 
(dekanal)

Anorganické 
plynné oxidy

Kysličník uhličitý

CO2

CAS 124-38-9

Produkty spalování (ze sporáků, 
průtokových ohřívačů, cigaretový 
kouř…), přelidnění uzavřených 
prostor

Koncentrace CO2 v interiérech budov může dosahovat vysoké úrovně z důvodu uvolňování se při veškerých procesech hoření, 
dýchání (pocit špatného či vydýchaného vzduchu) a kouření. Kysličník uhličitý není sám o sobě toxický, ale pokud se vdechuje ve 
velkém množství po delší dobu, může vystavením nevolnost, příznaky únavy, podráždění a bolesti hlavy

Kysličník uhelnatý, 
oxidy dusíku

Vlhkost
Vlhký vzduch

H2O

Vlhké místnosti (kuchyně, 
koupelny)

Udržení správné úrovně vlhkosti a její kontrola je základní podmínka pro bydlení ve zdravém prostředí. Přílišná vlhkost může 
být příčinou šíření plísní, hub nebo bakterií potenciálně škodlivých pro lidské zdraví a může způsobovat neestetické skvrny na 
zdech bytů a zhoršovat pocity

Zdroj: Final Report – The INDEX Project (European Commission, JRC Ispra), 2005.

Tabulka A - Stanovení znečišťujících látek použitých pro TEST JRC

Údaje IAQ ACTIVE

Vlhký vzduch CO2 Toluen Pinen Formaldehyd

Malta pro běžné použití (1,5 cm) 14 mg/m2 h 22 mg/m2 h 96 µg/m2 h 161 µg/m2 h 6538 µg/m2 h

Cementová omítka (1,5 cm) 21 mg/m2 h 70 mg/m2 h 149 µg/m2 h 142 µg/m2 h 3122 µg/m2 h

Cementová stěrka (3 mm) 71 mg/m2 h 558 mg/m2 h 303 µg/m2 h 393 µg/m2 h 7389 µg/m2 h

Termoizolační panel (4 cm) 19 mg/m2 h 59 mg/m2 h 24 µg/m2 h 44 µg/m2 h 1670 µg/m2 h

Fasádová barva (0,5 mm) 17 mg/m2 h 99 mg/m2 h 95 µg/m2 h 166 µg/m2 h 6572 µg/m2 h

Interiérová barva (0,2 mm) 69 mg/m2 h 360 mg/m2 h 218 µg/m2 h 259 µg/m2 h 4497 µg/m2 h

Stěrky a lepidla na zateplení (5 mm) 34 mg/m2 h 146 mg/m2 h 189 µg/m2 h 259 µg/m2 h 9389 µg/m2 h

Tabulka B - Odkazy na standardní měření
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MATERIÁLY NA BÁZI VODY
BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Stanovení minimální úrovně neutrálních rozpouštědel, aby se omezila a/nebo eliminovala nebezpečí pro zdraví zhotovitelů a uživatelů místností v budovách. 
Materiály na bázi vody omezují riziko kontaminace a znečištění související s přepravou a skladováním a jsou bezpečnější při používání na stavbě.

POŽADAVKY
Produkty, u nichž bylo použito to nejjednodušší a nejpřírodnější rozpouštědlo – voda. 
Bod ratingu se přiděluje materiálům, v nichž hlavním rozpouštědlem je voda; výpočty se provádějí na základě procentních hodnot ze vzorce složení. 
Pro reaktivní produkty se procentní obsah počítá pro produkt ve smíchané podobě.

REFERENČNÍ NORMY 
Směrnice 2004/42/ES - DECOPAINT

BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Omezení přítomnosti škodlivých, páchnoucích, dráždivých látek a/nebo látek škodlivých pro zdraví zhotovitelů a uživatelů v interiérech budov. 
Podpora odpovědného používání ekologických materiálů s nízkými a velmi nízkými emisemi těkavých organických látek znečišťujících vzduch v interiéru a škodlivých pro lidské zdraví. 

POŽADAVKY
Výrobky označené symbolem IAQ VOC by se měly testovat a certifikovat za použití metodologie a klasifikačních parametrů GEV Emicode. Všechny výrobky by navíc měly splňovat nároky v oblasti 
omezení emisí látek rakovinotvorných, toxických nebo mutagenních (CMR) uvedených v protokolu GEV.

V rámci systému značení Emicode jsou produkty rozděleny na tři třídy podle úrovně emisí těkavých organických látek (VOC): EC 1 Plus (nejnižší emise), EC 1 (velmi nízké emise) a EC 2 (nízké emise). 
Limity stanovené předpisy Emicode byly uvedeny v tabulkách GBR.
Bod ratingu se uděluje materiálům majícím certifikát GEV Emicode.

REFERENČNÍ NORMY
GEV Emicode Testing Method

KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU (IAQ) VOC

KATEGORIE  
PŘÍRODNÍ ANORGANICKÉ TEKUTÉ
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Nařízení GEV Emicode (Test Method 23.02.2011) 

VŠECHNY KATEGORIE PRODUKTŮ LAKY NA PARKETY

Po 3 dnech
T VOC 

Po 28 dnech
T VOC

Po 28 dnech
TS VOC

Po 28 dnech
T VOC + TS VOC

EC 1 Plus ≤ 750 µg/m³ ≤ 60 µg/m³ ≤ 40 µg/m³ ------

EC 1 ≤ 1000 µg/m³ ≤ 100 µg/m³ ≤ 50 µg/m³ ≤ 150 µg/m³

EC 2 ≤ 3000 µg/m³ ≤ 300 µg/m³ ≤ 100 µg/m³ ≤ 450 µg/m³
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BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
V rámci systému ochrany životního prostředí je třeba činit ekologická opatření, která 
mají za cíl předcházet degradaci globálního ekosystému a udržet jej, se zvláštním 
zřetelem na vodní prostředí. Opatření by měla eliminovat nebo omezit na minimum 
veškeré negativní dopady, které produkty mohou mít na životní prostředí (znečištění 
vod, ohrožení flóry a fauny, poškozování ozónové vrstvy). 

POŽADAVKY
Stavební produkty, jichž se systém značení s nízkými dopady na životní prostředí týká, 
nejsou opatřeny větami určujícími nebezpečí pro zdraví, které jsou uvedeny v platných 
právních předpisech pro nebezpečné materiály.

Bod ratingu se uděluje materiálům, které nejsou označeny štítkem obsahujícím věty 
určující druh nebezpečí pro lidské zdraví uvedené v tabulce GBR. U reaktivních produktů 
se klasifikace provádí podle složky s nejvyšší mírou nebezpečí.

REFERENČNÍ NORMY
Nařízení ES 1907/2006 REACH

BODOVÁNÍ - 1 bod

CÍLE
Poskytování bezpečných stavebních materiálů, eliminace nebo omezování jejich toxicity 
na minimum, aby se zlepšil komfort a pocity zhotovitelů i uživatelů budov. Podpora 
zodpovědného používání ekologických a bezpečných stavebních materiálů.

POŽADAVKY
Stavební produkty, jichž se tento systém značení týká, nejsou opatřeny větami 
určujícími nebezpečí pro zdraví, které jsou uvedeny v platných právních předpisech pro 
nebezpečné materiály. 

Jelikož to jsou výrobky pro profesionální použití, připouští se nevelké riziko (podráždění) 
a doporučuje se používat rukavice nebo ochranný oděv na staveništích, kde je produkt 
snadno přístupný, a také se uvádí nebezpečí související s událostí s nepatrnou 
pravděpodobností výskytu (požití). 

Bod ratingu se uděluje materiálům, které nejsou označeny štítkem obsahujícím věty 
určující druh nebezpečí pro lidské zdraví uvedené v tabulce GBR. U reaktivních produktů 
se klasifikace provádí podle složky s nejvyšší mírou nebezpečí.

REFERENČNÍ NORMY
Nařízení ES 1907/2006 REACH

Tabulka vět určujících druh nebezpečí pro životní prostředí, které jsou GBR BIO zakázány:

KÓD OZNAČENÍ NEBEZPEČÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy R50

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky R50/53

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky R51/53

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky R52/53

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy R53

EUH059 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu R59

Tabulka vět určujících druh nebezpečí pro zdraví, které jsou GBR BIO zakázány:

KÓD OZNAČENÍ NEBEZPEČÍ PRO ZDRAVÍ

H300 Při požití může způsobit smrt R28

H301 Toxický při požití R25

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt R27

H311 Toxický při styku s kůží R24

H330 Při vdechování může způsobit smrt R26

H331 Toxický při vdechování R23

H332 Zdraví škodlivý při vdechování R20

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže R42

H340 Může vyvolat genetické poškození R46

H341 Podezření na genetické poškození R68

H350 Může vyvolat rakovinu
R45

R49

H351 Podezření na vyvolání rakoviny R40

H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky
R60

R61

H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky
R62

R63

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka R64

H370 Způsobuje poškození orgánů R39

H371 Může způsobit poškození orgánů

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici R48

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici



Posláním GreenBuilding Rating® je zvýšit ekologickou kvalitu budov. Existuje řada způsobů, jak podporovat GreenBuilding Rating®, jež nám pomáhají realizovat naše 
poslání:
- jako spotřebitel můžete zakoupit produkty s certifikátem GreenBuilding Rating®,
- jako projektant můžete doporučovat používání produktů s certifikátem GreenBuilding Rating® při realizaci vašich ekologických projektů,
- všichni, kteří chtějí zlepšit ekologický charakter budov, nás mohou kontaktovat a aktivně přispívat k budoucnosti technologií GreenBuilding.
A v neposlední řadě: postupně náš výběr a zodpovědné nakupování změní strategii firem, které dnes k zelené technologii zaujímají ještě poněkud zdrženlivé 
stanovisko.

Mnoho našich partnerů se sjednotilo a povzbuzovalo nás k vytvoření systému standardů pro technologii GreenBuilding. Společně pracujeme na zlepšení kvality budov. 
Bez podpory a angažovanosti partnerů by společnost Kerakoll® nikdy nedosáhla svého úspěchu.

Každý nákup výrobků s certifikátem GreenBuilding Rating® podporuje odvětví ekologického stavebnictví. Nezáleží na tom, zda jste soukromá osoba, firma, nebo 
projektant: i vy můžete mít radost ze zakoupených výrobků, když víte, že nepřispíváte ke znečišťování životního prostředí a nepoužíváte zdraví škodlivé produkty.

Když tedy v rámci nějakého projektu provádíte nákup, vždy si ověřte, zda jednotlivé produkty mají certifikát GreenBuilding Rating®.
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Používání příručky

Tato příručka GreenBuilding Rating® 2013 je dodatek ke katalogu Kerakoll® 2013 
a ke všem oficiálním technickým materiálům. Příručka pomáhá projektantům, 
výrobcům, zhotovitelům a všem partnerům společnosti Kerakoll® pochopit 
kritéria hodnocení a také principy ekologičnosti a kvality vzduchu v interiéru, na 
kterých jsou ona kritéria založena. 
Je tu též uvedeno mnoho příkladů praktického uplatnění systému GreenBuilding 
Rating® a bodování, které mohou používat jako referenci všichni, kteří se 
rozhodnou pro zelenou technologii Kerakoll®.
Systém hodnocení GreenBuilding Rating® 2013 je dostupný také na webových 
stránkách společnosti Kerakoll® (www.kerakoll.com).

Toto je druhé vydání příručky GreenBuilding Rating® (verze GreenBuilding 
Rating® 2013).
Případné změny budou zveřejněny na stránkách společnosti Kerakoll®  
(www.kerakoll.com) spolu s obecnými aktualizacemi této příručky nanášenými 
z důvodu vývoje technologií a vědy a také z důvodů případných legislativních 
změn v oblasti ochrany životního prostředí.
Kerakoll® nenese žádnou odpovědnost za případné problémy způsobené 
uplatněním a aktualizací systému klasifikace a měření a vyhrazuje si právo  
v budoucnu měnit procedury implementace.

Aktualizace a opravy
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Italy
KERAKOLL Spa
via dell’Artigianato, 9 
41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
e-mail: info@kerakoll.com

Germany
KERAKOLL GmbH
Stockstädter Straße 31
63762 Großostheim, Deutschland
Tel. +49 (0)6026 97712-0 - Fax +49 (0)6026 97712-68
e-mail: info@kerakoll.de

United Kingdom
KERAKOLL UK Ltd.
Unit 4, The Croft, Buntsford Gate - Business Park
Bromsgrove, Worcestershire
B60 4JE, United Kingdom
Tel. +44 01527 578 000 - Fax +44 01527 578 170
e-mail: info@kerakoll.co.uk

Poland
KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 
95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 - Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl

Spain
KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, Km. 10,450 
12006 Castellón de la Plana, España
Tel. +34 964 251 500 - Fax +34 964 241 100
e-mail: info@kerakoll.es

Portugal
KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 96 e 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR, Portugal
Tel. +351 21 986 2491 - Fax +351 21 986 2492
e-mail: info@kerakoll.pt

Greece
KERAKOLL HELLAS E.P.E.
1st km. Schimatari-Avlida Rd. - Routhounia Area
32009 Schimatari-Viotia, Greece
Tel. +30 22620 49700 - Fax +30 22620 58788
e-mail: kerakoll@kerakollhellas.gr

Croatia
KERAKOLL HRVATSKA d.o.o.
Strossmayerova 16 - 51000 Rijeka, Hrvatska – Skladište:
Industrijska zona bb, 52341 Žminj
Tel. +385 51 321 863 - Fax +385 51 321 864
e-mail: info@kerakoll.hr

India
KERAKOLL India Pvt. Ltd.
Kotia Nirman, 305-A – Plot No. 2
Next to Fun Republic – Veera Desai Road
Andheri (W) – Mumbai 400058, India
Tel. +91 22 267 357 11 - Fax +91 22 267 337 17
e-mail: info@kerakollindia.com

France
KERAKOLL FRANCE Sarl
134 rue Legendre F - 75017 Paris, France 
Export Dept.
Tel. +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
e-mail: info@kerakoll.com

USA
KERAKOLL U.S.A.
90 Park Avenue, 15th Floor - New York - NY 10016 – 1378 USA
Export Dept.
Tel. +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
e-mail: info@kerakoll.com

KERAKOLL® VE SVĚTĚ



Tento katalog byl vytištěn na papíře s certifikátem FSC® 
vyrobeným z recyklované vlákniny nebo ze dřeva ze šetrně 
obhospodařovaných lesů.

Forest Stewardship Council (FSC) je nevládní nezisková 
organizace, jejímiž členy jsou ekologické a sociální skupiny, 
společenství domorodců, sdružení spotřebitelů, majitelé lesů, 
technici, certifikační jednotky, dřevozpracující a obchodní 
průmysl.

Cílem FSC je podporovat na celém světě takové hospodaření  
s lesy a pěstebními plochami, jež bude chránit životní prostředí 
jak z hlediska výhod pro lidi (místní obyvatelé a pracovníci), 
tak i z hlediska ekonomie, podle zásad udržitelného rozvoje, 
které by mělo konkrétní vliv na udržitelné využívání lesních 
zdrojů planety.

FSC byla přijata a aktivně podporována četnými nevládními 
organizacemi, včetně hlavních ekologických organizací  
a organizací na ochranu práv domorodců, ale i obchodními 
sdruženími a dřevozpracujícím průmyslem.

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.

®

German Sustainable Building Council

Člen

Systém GreenBuilding Rating® 2013 vznikl v souladu s našimi nejlepšími technickými a praktickými poznatky a byl zveřejněn organizací Kerakoll Spa v příloze ke katalogu 2013. Veškerá práva vyhrazena. © Kerakoll. Veškerá práva k obsahu této publikace jsou vyhrazena podle platných 
předpisů. Kopírování, publikace a šíření, v celku nebo částečně, celého původního materiálu zde obsaženého je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno.
Tyto informace mohou být doplněny a/nebo změněny v průběhu času společností KERAKOLL S.p.A., případné aktualizace jsou k nalezení na stránkách www.kerakoll.com.
Společnost KERAKOLL S.p.A. tedy odpovídá za platnost, aktuálnost a skutečný stav svých informací pouze tehdy, jsou-li získávány z jejího webu.
Výrobky k profesionálnímu použití. S bezpečnostními informacemi o produktech se lze seznámit v příslušných bezpečnostních listech dodávaných podle zákona a na etiketách s hygienickými pokyny na obalech.

Člen Člen
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Vytištěno na papíře s certifikátem
FSC® nr SGS-COC-003171

C
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ECOMINERAL, s.r.o.
Autorizovaný prodejce výrobků Kerakoll pro ČR

Teplárenská ul. 601/7 - 108 00 Praha 10
Tel +42 725 890 618 - Fax 273 132 690
info@ecomineral.cz - www.ecomineral.cz


