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SKLADOVACÍ NÁDRŽE                               
CHEMICKÝCH PRODUKTŮ 

                                            PROBLEMATIKA 
 

Chemické produkty se skladují v nádržích, které musejí být 
uvnitř chráněny před agresivním působením skladovaných 
chemických látek. Podle agresivity skladovaných činidel může 
tato ochrana spočívat v jednoduchém protikorozním nátěru, 
použití speciální oceli nebo také syntetických materiálů. 

TRADIČNÍ TECHNIKA 
• speciální ocel : obvykle NEREZ : ale nehodí se pro všechna 
chemická činidla. Problémy s agresivním působením, které 
vyvolává korozi na úrovni svarů. 
• plastové nádrže : nádoby z vyztuženého polyesteru, 
polypropylenu apod . Jsou vhodné pro některé chemické 
látky, avšak ne pro všechny. Riziko popraskání použitých 
materiálů, křehkost a malá mechanická odolnost, problémy s 
utěsněním spojů nebo armatur jsou těžko řešitelné.  
• speciální nátěry : - epoxidový typ bez rozpouštědla, za 
studena nebo za tepla : tyto tuhé nátěry špatně sledují 
deformace podkladu (nárazy, tepelná dilatace apod.) a je 
téměř nemožné je uspokojivě opravit. 
-typ brauthite : vyžaduje vypálení v peci, složité a nákladné 
zpracování. - typ tvrdá pryž : velmi tlusté plátky kaučuku (4 až 
6 mm) přilepené a vulkanizované za tepla. Choulostivé 
problémy zacházení v případě zvláštních bodů (příruby, 
zásuvky). Vyžaduje opravu svarů a ostrých hran.  

 

TECHNIKA SOUPLETHANE UR 5 
 

Po přípravě podkladu (pískování) a aplikaci primární přilnavé 
vrstvy se aplikuje SOUPLETHANE UR 6 nástřikem pomocí 
vakuového dvoukomponentního vysokotlakého čerpadla v 
jedné vrstvě velké tloušťky (1 až 5 mm) podle agresivity 
prostředí a rizika vystavení mechanickým nárazům. Ochranný 
film se aplikuje v jedné nepřerušované a homogenní vrstvě 
včetně armatur na přírubách a případných zásuvek.  
• Výhody : 

- aplikace se provádí za studena v tekuté fázi a zásah je 
možné provést na místě stavby. 
- SOUPLETHANE je velmi odolný vůči řadě chemických látek : 
nicméně je vhodné se předem ujistit, že není nekompatibilní 
se skladovanými tekutinami a že tekutiny nejsou příliš horké 
(omezení použití : nepřetržitě 70 až 80°C). 
- SOUPLETHANE UR 6 odolává tepelným šokům : např. po 
prudkém střetu horké tekutiny s podkladem o stálé teplotě. 
- Je potravinářský, vhodný pro skladování potravinářských 
produktů jako ovocné šťávy, oleje, víno, ocet, kakao, mléko 
apod…. 
- Je odolný vůči mechanickým nárazům, snadno se opravuje a 
udržuje. Může se čistit teplou vodou nebo párou, což je 
potřeba, pokud je stejná nádrž určená ke skladování různých 
vzájemně neslučitelných produktů. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEDENÍ 
Příprava podkladu : 
Doporučuje se nejprve zaoblit ostré hrany. Broušení svarů 
není vždy nutné (jako u lepených obkladů). 
-  Štěrkování SA 2,5 
 

Aplikace SOUPLETHANE UR 6 : pomocí vakuového 

dvoukomponentního vysokotlakého čerpadla v jedné 
nepřerušované vrstvě.  
Všechny detaily (trubky, armatury, příruby) budou ošetřeny 
ručně před aplikací nátěru. 
Tloušťka nátěru se výrazně mění podle konkrétní aplikace, 
zejména podle 3 faktorů : 
• agresivita chemických činidel 
• teplota skladovaných tekutin 
• riziko mechanických nárazů 
V případě kontrolované a progresivní agresivity počítat se 
zesílením tloušťky, aby se zajistila delší životnost. 
• tloušťka : 1 až 2 mm zředěné kyseliny a zásady, 
potravinářské produkty, uhlohydráty (nearomatické) 
• tloušťka : 3 až 4 mm silné kyseliny 
• tloušťka : 2 až 5 mm : horké a agresivní tekutiny. 
 

KONTROLA KVALITY 
V každém případě jsou nezbytné následující kontroly : 
• kontrola tloušťky mikrotestem 
• kontrola pórovitosti elektrickým hřebenem : 3 000 voltů na 
mm tloušťky. Není přípustná žádná jiskra. 
• zkontrolovat, že postupy provedení byly správně dodrženy : 
- pískování 
- PEČLIVÉ odstranění prachu 
• kvalita nátěru : žádné bubliny, dobrá přilnavost, dobrá 
polymerizace. 
 

TESTY A ZKOUŠKY 
• Odolnost vůči solnému spreji : Laboratoř SNCF - Levallois -   
2 000 h solný sprej 
• Odolnost vůči chemickým činidlům : Laboratoř SGN. Rhône 
Poulenc, Guigues 
 

REFERENČNÍ PRÁCE 
• EURODIF 
• COGEMA - Pierrelatte 
• RHÔNE POULENC 
• CPN Blayais. Nogent 
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