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 PODLAHY V NEMOCNICÍCH 

       PROBLEMATIKA 
 

Podlahy v nemocnicích jsou vystaveny mnoha nepříznivým 
podmínkám  
• mechanickým: pohyb vozíků, chůze, ostré předměty (vysoké 
podpatky apod.). 
• chemickým: čištění agresivními a desinfekčními čistidly, 
průmyslovými detergenty. 
• hygienickým: nesmí podporovat kontaminaci ani absorbovat 
choroboplodné zárodky, bakterie apod. 
 

OBKLADY: problémy s čištěním a kontaminací spár, hluk. 

NÁTĚR: špatná mechanická odolnost a špatná odolnost vůči 

opotřebení.    Obtížná údržba. Ředitelné nátěry. 

EPOXID: dobrá odolnost proti poškrábání a chemickým látkám 

(s výjimkou zásaditých), ale špatná mechanická odolnost vůči 

nárazům a popraskání betonu, které může způsobit rychlé 

poškození svrchní vrstvy. 

Obtížně opravitelné, potřebuje kompletní opravu. 

EPOXIDOVÝ TMEL: dobrá mechanická odolnost vůči 

nárazům a dobrá odolnost při používání. Nicméně povrch 

nevykazuje požadované kvality hygieny a 

dekontaminace. Není možné ošetřit výstupky. 

PLASTOVÉ DLAŽDICE: problém spár a problém přilnavosti 

během času, který způsobí zvednutí nebo prasknutí 

obkladu. 
 

 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
SOUPLÉTHANE perfektně beze spár přilne k betonu a velmi 

dobře odolává chemických činidlům a tepelným šokům. Může 

být podle potřeby desinfikován, sterilizován párou.  Žádné 

póry a velká schopnost dekontaminace umožňují splnit 

nároky hygienického plánu. Navíc údržba a opravy jsou velmi 

snadné. V případě popraskání betonu obklad překryje 

praskliny. Odolnost vůči šokům a nárazům je vynikající a 

tloušťka potahu se volí podle nepříznivých mechanických 

podmínek a užívání. 

Bez problémů se může aplikovat na vyvýšené sokly, čímž se 

zaručí těsnost v rozích,  zajistí se utěsnění podlahy a potřebný 

dobrý akustický komfort. 

 
TESTY A ZKOUŠKY 
Odolnost vůči šokům a nárazům: test ELF 
• Obvyklá odolnost: 1 mm SOUPLÉTHANE ■ 1 cm betonu 
• Odolnost vůči stlačení: 113 MPa 
• Těsnost: laboratoř Mostů a dálnic 1,5 mm tloušťky překryje 
2 mm praskliny. 

 

                                                                                      

PROVEDENÍ 
 obroušení a očištění betonu 

 aplikace primární vrstvy vytvrzujícího betonu jako 
podklad                    (1 litr na 7 m²)   

 aplikace SOUPLÉTHANE: 

podlahy chodeb: 1,5 mm 

podlahy sálů: 1,0 mm 

podlahy galerií: 1,5 mm 

podlahy technických místností: 1,5 mm 

podlahy kuchyní: 3 mm tloušťky. 

způsob aplikace: 

válečkem nebo nástřikem pomocí vakuového 
dvoukomponentního vysokotlakého čerpadla.    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
REFERENČNÍ PRÁCE 
 

• CRTS Lille 
• Nemocnice Amiens 
• Nemocnice Henri Mondor 
• Centrum pro zdravotně postižené Bd Kellermann  
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