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 NEUTRALIZAČNÍ NÁDRŽE 

       PROBLEMATIKA 
 

Neutralizační nádrže jsou určené k zachycování kyselých 
odtoků z čističek odpadních vod, například. 
Tyto vody jsou velmi agresivní pro beton a nemohou být 
vypouštěny tak, jak jsou, aniž by se riskovalo vážné znečištění 
prostředí. Zachycují se proto v betonových nádržích, kde se 
před vypuštěním skladují a neutralizují. 
 

TRADIČNÍ ŘEŠENÍ  

Beton je obvykle chráněn pryskyřicí, například epoxidovou, 

která chrání před kyselinou. Epoxidový nátěr obecně 

chemicky odolává skladovaným kyselým vodám, ale navzdory 

ochrannému účinku nefunguje v případě prasklin v betonu. 

Nátěr v tomto místě může popraskat a korozivní produkty 

způsobí praskliny v betonu a následně odprýsknutí nátěru. 

V takovém případě je nutné nádrž vyprázdnit a obnovit celou 

ochrannou vrstvu.  

 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
SOUPLETHANE se aplikuje přímo na beton v jedné 

nepřetržitě vrstvě beze spár. Aplikace se provádí 

nástřikem vakuovým vysokotlakým 

dvoukomponentním čerpadlem 

 Výhoda : 

- SOUPLETHANE velmi dobře odolává silným 

kyselinám (voda při přítoku do nádrže může mít pH 

blízké nule) stejně jako zásadám (obvykle bez potíží v 

rozsahu pH od 1 do 13). 

- SOUPLETHANE také zajišťuje těsnost betonových 

nádrží, protože v případě vzniku prasklin ve stavbě 

SOUPLETHANE dokáže překrýt praskliny v betonu až 

do šířky 2 mm a zachovat celistvost filmu. 

- zvláštní body se mohou ošetřit díky dobré 

přilnavosti SOUPLETHANE k betonovému nebo 

ocelovému podkladu   (odtokové kanalizace atd.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEDENÍ 
• příprava PODKLADU : 

- pískování betonu  

- uzavření pórů betonu na svislých plochách 

  

• aplikace SOUPLETHANE  
.            primární vytvrzující beton jako podklad (1 litr na 7 m²) 

              aplikace SOUPLETHANE v jedné nepřetržité vrstvě  o 

tloušťce 1,5 mm v běžné části. Na vstupu vody bude tloušťka 

zesílena na 2 nebo 3 mm tloušťky. 

 

 
 
 

 
TESTY A ZKOUŠKY 
•   Testy těsnosti : laboratoř mostů a dálnic 
•  Odolnost vůči chemickým činidlům : laboratoř SGN.  
•  laboratoř Rhône Poulenc ve Vitry. 
•  Kvalifikace STER 81. 
 
 

REFERENČNÍ PRÁCE 
• HENKEL v Chalons- sur- Marne 
• EDF tepelná elektrárna Havte 
• PHENIX Marcoule 
•               MICHELIN - SERBIE 
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