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 PARKOVACÍ PLOCHY 

       PROBLEMATIKA 
 

Problémy zjištěné u povrchů parkovacích ploch jsou různého 

typu: 

• opotřebení betonu způsobené nepříznivými podmínkami 

provozu vozidel 

• potřeba protiskluzového povrchu (rampy, otočky atd.) 

• těsnění těchto staveb je obvykle pod povrchem, s problémy 

způsobenými pronikáním vody zvenčí. 
 

Nátěr povrchu neposkytuje dostatečnou ochranu proti 

nepříznivým mechanickým podmínkám užívání. Obecně plní 

úlohu ochrany před prachem, ale potřebuje pravidelnou 

opravu. 

Pryskyřičný tmel poskytuje dobré řešení problému opotřebení, 

ale neřeší dostatečně protiskluzový problém. Problém těsnění 

rovněž není vyřešen. 
 
 

 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
SOUPLÉTHANE perfektně beze spár přilne k betonu a velmi 

dobře odolává chemických činidlům a tepelným šokům. Může 

být desinfikován, sterilizován párou.  Žádné póry a velká 

schopnost dekontaminace umožňují splnit nároky 

hygienického plánu. Údržba a opravy jsou velmi snadné. 

Překrývá praskliny v betonu. Odolnost vůči šokům a nárazům 

je vynikající a tloušťka potahu se volí podle nepříznivých 

mechanických podmínek a užívání. 

Může se aplikovat na vystupující sokly, což zaručí utěsnění 

rohů, zajistí těsnění povrchu a dobrý potřebný akustický 

komfort, rovněž dlouhou životnost a mechanickou odolnost 

povrchu vůči nepříznivým podmínkám. 

• zajistí perfektní utěsnění i v případě popraskání betonu až 

do šířky 2 mm. Těsnění je zajištěno v obou směrech a to i v 

případě protitlaku vody (např. podzemní voda). 

SOUPLETHANE je kvalifikován na protitlak vody do výšky 30 

m. 

*odolný vůči tekutinám v kontaktu s povrchem jako: benzín, 

topný olej, brzdové kapaliny, tekutiny v bateriích atd. 

•může se aplikovat v jedné nepřetržité vrstvě na vodorovný 

povrch i zdi, pokud je třeba provést také utěsnění stěn. 

•v případě podzemních parkovišť s nedostatečnou izolací 

střech je možné zajistit utěsnění parkoviště přímou aplikací 

SOUPLETHANE na strop parkoviště. 

Toto je velmi zajímavé, pokud střech parkoviště není 

přístupná (zahrada se zeminou a rostlinami, kde nebylo 

provedeno dostatečné utěsnění). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROVEDENÍ 
•příprava PODKLADU:  
broušení nebo lehké pískování betonu - odstranění prachu. 
•aplikace SOUPLÉTHANE: 
impregnace betonu primárním vytvrzovacím betonem podkladu 
(1 l/7 m²). 
aplikace SOUPLETHANE v jedné nepřetržité vrstvě  o tloušťce 
1,5 mm. 
- Na přístupových rampách nebo v případě nepříznivého vlivu 
pneumatik s hřeby je možné zesílit tloušťku (například 
přípravou pryskyřičného tmelu) až na 3 až 4 mm. 
- protiskluzová povrchová úprava se může zajistit nástřikem 
písku na poslední vrstvu a zapečetěním zrn ve vrstvě pryskyřice  
■ způsob aplikace: 
- ručně válečkem nebo nástřikem pomocí vakuového 
dvoukomponentního vysokotlakého čerpadla. 

KONTROLA KVALITY 
• PODKLAD: 
- zkontrolovat, zda je beton suchý po 28 dnech u nového 
betonu, žádné stopy tuku nebo jiných nečistot. 
• SOUPLETHANE: 
- zkontrolovat dobrou přilnavost stěrky, jednotnost 
tloušťky a správnou kvalitu vrstvy (nepřítomnost děr, 
pórů, bublin atd.). 
. 

 
 
REFERENČNÍ PRÁCE 
 

• CEBTP: překrytí 2 mm prasklin v betonu. 
• Odolnost vůči chemickým činidlům: laboratoř SGN Rhône 
Poulenc (Vitry). 
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