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ÚSEKY STÁČENÍ 

       PROBLEMATIKA 
 

Zóna stáčírny vykazuje zvláštní problémy pro povrch podlahy.  
Pokud jsou produkty obsažené v cisternových kamionech 
(např. : hexafluorid uranu) vzniká při plnění nebo 
vyprazdňování cisterny problém kontaminace půdy. 
V určitých případech jsou transportované tekutiny také 
korozivní, což vyžaduje chemicky odolný povrch vůči 
rozlitým tekutinám. Povrch podlahy musí být rovněž odolný 
vůči nepříznivému vlivu provozu strojů (vysokozdvižné 
vozíky, autocisterny apod.) s nepříznivými podmínkami 
brzdění a rozjíždění. 
Tyto zóny jsou obvykle z betonu, který může být opatřen 
nátěrem nebo povrchem vozovky. 
Největší nevýhoda kromě potíží s dekontaminací těchto 
podkladů je, že podklady netěsní. Existuje totiž riziko 
zachycení kontaminace v podlaze a v případě venkovních 
úseků riziko proniknutí kontaminačních látek do půdy. 
 

 
 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
SOUPLETHANE reaguje na požadavky tohoto typu 

použití : 

- možnost dekontaminace = 99 % :  

SOUPLETHANE se dekontaminuje prostým opláchnutím 

proudem vody. 

- : pro odolnost vůči chemickým činidlům 
každé Ph od 1 do 13. 
- odolnost vůči běžnému používání a 
mechanickým nepříznivým okolnostem 

: odolnost vůči stlačení : 113 provozu strojů 
MPa 

- velmi dobrá odolnost vůči šokům a nárazům 

-  zaručuje těsnost dokonce i v případě závažného 

popraskání podkladu (praskliny betonu až o šířce 2 

mm). 

SOUPLETHANE se snadno udržuje a opravuje.                                                                                                     
Kromě toho se může aplikovat přímo na podklad (což 
může být beton, asfalt nebo živice) s minimální 
přípravou podkladu. 

 

TESTY A ZKOUŠKY 
• Testy stárnutí vlivem UV : LCPC 
• LCPC : překrytí 2 mm prasklin v betonu 
• Odolnost vůči chemickým činidlům : Laboratoř SGN. 
Rhône Poulenc (Vitry) 
• Možnost dekontaminace : 99 % (Test CEA) 
• Odolnost vůči proděravění : 600 kg/cm2 

 
 

 

 

PROVEDENÍ 
• příprava PODKLADU : 
- odstranění svrchní vrstvy proudem vody pod tlakem nebo 
lehkým pískováním betonu. 
- na beton : aplikace primární vytvrzující spodní vrstvy. 
- na podklad typu živice, asfalt atd. ... primární aplikace není 
nutná (a ani se nedoporučuje). 

• aplikace SOUPLETHANE pomocí dvoukomponentního 

vakuového vysokotlakého čerpadla v jedné vrstvě o 
minimální tloušťce asi 3 až 4 mm. (Podle požadované 
životnosti a existujících mechanických nároků). 

• zpracování výstupků v zadržovacích nádržích zaoblených 
v rozích. 

 

KONTROLA KVALITY 
Zkontrolovat, že podklad je suchý a není kontaminovaný před 
zahájením aplikace (stopy oleje, tuku apod….). 

- Zkontrolovat dobrou přilnavost k podkladu, kvalitu filmu 
(nepřetržitý, těsnící, bez děr nebo bublin) a tloušťku. 
- Zkontrolovat vyvýšeniny (dobré provedení zaoblení apod.) 

 
 
REFERENČNÍ PRÁCE 
 

DCAN Toulon Comurhex Pierretatte Atochem-
Lavera EOF-CPN Nogent 
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