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 PODLAHY - ZDI KUCHYNÍ 

       PROBLEMATIKA 
 

Podlahy kuchyní jsou vystaveny zvlášť nepříznivým a 
náročným podmínkám: tepelné šoky: horká voda a horký olej. 
protiskluzové: pro zabránění nehodě v důsledku mastné 
podlahy. 
hygiena: musejí být snadno omyvatelné, aby se vyloučilo 
riziko množení bakterií apod. 
Těsnění. Kontakt s potravinami 
Stěny musejí být omyvatelné, odolné vůči horké vodě a páře. 
 
Klasické těsnění (vícevrstevný typ) se obvykle pokládá před 
lepením betonových dlaždic, které slouží jako podklad pro 
obkladačky. Problémy dobré odolnosti těsnění v kontaktu s 
nerezovými žlábky, které odvádějí horké tekutiny. 
- protiskluzový obklad 
- problémy utěsnění spár 
- obtížné čištění spár mezi obkladačkami 
- nedostatečně protiskluzová úprava 

 
 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
• podlahy (těsnění pod obklady): 

- Pokládka SOUPLÉTHANE na beton s vyvýšením soklů do 15 

cm. 

- Nalepení obkladaček pomocí SOUPLÉTHANE. 

výhody:  

 spáry lze čistit a dekontaminovat. 

 protiskluzová úprava podlah s vyvýšením na soklech 

(15 cm) 

•       podlaha těsní (i v případě prasklin v betonu od 1 do 2 

mm) Odolává oleji i tukům a je snadno čistitelná horkou 

vodou (odolná vůči tepelným šokům). 

•      jednolitý povrch beze spár, snadno omyvatelný. 

Neporézní: nezachycuje nečistoty a nepodporuje vývoj 

bakterií. 

Mechanická odolnost vůči nárazům, proděravění a pohybu 

vozíků. Potravinářská stěrka (nekontaminující). 

• stěny: 

Jednolitá vrstva mezi podlahou a zdí odpovídá hygienickým 

předpisům. Žádné spáry. Brání vývoji plísní na stěnách. 

Omyvatelné horkou vodou 

 

TESTY A ZKOUŠKY 
• Mosty a dálnice: překrytí 2 mm prasklin v betonu. 
• Odolnost vůči tepelným šokům: bez poškození do 140 
°C (LCPC). 
• Potravinářská stěrka: Laboratoř IANESC0.  
• Schváleno pro veterinární služby města Paříže. 
• Schváleno pro vodárny města Paříže. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

PROVEDENÍ 
I. TĚSNĚNÍ POD OBKLADEM 

Obroušení, očištění betonu 

Primární beton 

• aplikace SOUPLÉTHANE: 

Tloušťka 1,5 mm s lepením obkladaček pomocí SOUPLÉTHANE. 

*Spáry ošetřeny SOUPLÉTHANE. 

II. POKRYTÍ PODLAH BEZ OBKLADU: 

Obroušení, očištění betonu 

Primární beton 

a) Na stávající povrch: 

Aplikace SOUPLÉTHANE: 

Tloušťka 2 mm s protiskluzovou povrchovou úpravou a ošetření 
rohů zvýšením soklů 15 cm. 

b) V blízkosti pecí a trub ; Použití tmelu SOUPLÉTHANE o tloušťce 
2 až 3 mm, povrchová úprava vrstvou 1 mm SOUPLÉTHANE a 
protiskluzovou úpravou. 

c) Ošetření žlábků: 

Dno žlábků: tmel SOUPLÉTHANE o tloušťce 2 až 3 mm a 1,5 mm 
SOUPLÉTHANE. 

Stěny: 1,5 mm SOUPLÉTHANE • ošetření rohů do zaoblení.   

III. ZDI: 

Obroušení betonu, aplikace SOUPLÉTHANE v tloušťce 1 mm. 
                     PŘIPOJENÍ SPOJKY 
 

                                         SOUPLETHANE 

 

 

 
 

KONTROLA KVALITY 
- Kontrola podkladu: zdravý, bez tuku. 
- Vizuální kontrola vrstvy: žádné otvory ani póry, celá 
nepolymerizovaná oblast musí být ošetřena. 
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NEREZ 

PRŮCHOD POTRUBÍ 

NEBO NOVÁ 

MONTÁŽ NA KOVOVÉ 

DESKY A NOHY 
SOUPLETHANE 
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