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 OBÝVACÍ BUŇKA 

 PROBLEMATIKA 
Obložení obývacích buněk musí odpovídat řadě problémů :                                               
- Ochrana kovové podlahy a stěn proti korozi 
- Zajistit utěsnění (problém spár nebo svarů)             - 

Zajistit určitý akustický komfort                               
- Odpovídat požadavkům údržby, hygieny a dobré obecné 

odolnosti obkladů                                  - 

Uspokojit požadavky ohnivzdornosti desek-- ropné plošiny. 
TRADIČNÍ TECHNIKA 
• podlahy : pryskyřičný tmel : problémy s odolností během 

času (vady přilnavosti, odlepení způsobené deformací 

podkladu z mechanických příčin nebo tepelnou dilatací). 

• stěny : lepené obklady nebo nátěry. 

• zvláštní případy : sprchy, sanitární zařízení, kuchyně : 

obklady nejsou vodotěsné nebo jsou špatně odolné na 

nestabilním podkladu. 

 
 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
SOUPLETHANE se aplikuje přímo na ošetřovaný podklad, čili 

na podlahu, stěnu nebo strop. 

• podlahy : 

- Tloušťka nátěru : okolo 1 mm. Zajišťuje řadu funkcí: 

protikorozní, těsnící, může se aplikovat na výstupky a kouty, 

což zaručuje těsnost rohů. 

Výhoda : antistatický nátěr, snadná údržba, bez poškození 

kopíruje veškeré deformace podkladu, zmírňuje frekvenci 

vibrací plechů a zajišťuje dobrý akustický komfort. 

 • stěny a stropy : 

Tloušťka nátěru : okolo 0,5 mm. Zajišťuje velmi dobrou 

protikorozní ochranu a zároveň velmi uspokojivě odpovídá 

požadavkům na hygienu (čištění roztoky detergentů apod.). 

-  vlhká místa : sprchy, sanitární zařízení 

Tloušťka nátěru : okolo 1 mm.  

Výhoda : Perfektně čistitelný, splňuje požadavky na hygienu ; 

odolává působení agresivních chemikálií (čistidel apod.), 

zajišťuje utěsnění prostor :  může být i protiskluzový 

 • kuchyně, restaurační prostory, servisní úseky apod. 

. SOUPLETHANE  kromě užitečnosti při řešení obvyklých 

problémů s čištěním, hygienou (je potravinářský), korozí a 

těsností rovněž představuje výhodu možnosti účinné 

protiskluzové úpravy {v případě zamaštění podlahy v 

kuchyních), odolnosti proti poškození tepelným šokem (pára, 

horký olej nebo vařící voda v kontaktu s nátěrem apod.). 

Výhoda této techniky : 

Významné ušetření hmotnosti ve srovnání s klasickými                          

technikami. 
 

 

 

 PROVEDENÍ 

- Pískování oceli : SA 2,5 
- Aplikace SOUPLÉTHANE v jedné vrstvě           1 mm až 
0,5 mm v běžných prostorách a 1.5 mm v kuchyních a 
restauračních prostorách. 
Aplikace se může provést ručně (válečkem) nebo 
nástřikem pomocí pomocí vakuového 
dvoukomponentního vysokotlakého čerpadla. 
 
KONTROLA KVALITY 
. Kontrola tloušťky mikrotestem 
. Zkontrolovat vzhled nátěru : dobrá polymerizace, 
žádné čáry, díry atd. Zkontrolovat dobrou přilnavost 
filmu k podkladu 

 

 

 

TESTY A ZKOUŠKY 
• Odolnost vůči solnému spreji : labo SNCF - Levallois -                      

2 000 h solný sprej 

• Odolnost vůči proděravění 

 

 

REFERENČNÍ PRÁCE 
CNEXO - 600 kg/cm' 
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