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 ODKALOVACÍ ŽLABY 

       PROBLEMATIKA 
 

Odkalovací žlaby jsou určené k zachycování průmyslového 
odpadu různého původu. Chemické roztoky těchto odpadních 
vod jsou obvykle velmi různorodé, ale zároveň zředěné.  
Nicméně je vhodné 
• ověřit, že nedochází k oddělení fází, nesmísitelnost 
jednotlivých složek by mohla způsobit, že beton se dostane 
do kontaktu s chemickými roztoky s velmi vysokou 
koncentrací. 
Odpadní vody jsou obecně kontrolovány a chemicky 
zpracovány v těchto žlabech před vypuštěním 

TRADIČNÍ ŘEŠENÍ  

Podle agresivity složek odpadu se mohou použít různé velmi 
odlišné techniky ochrany betonu: 
• protikorozní nátěr: časově omezená ochrana (maximálně 2 
roky} 
• vyztužené polyesterové systémy: obtížné položení, riziko 
popraskání při pohybu podkladu. 
Obtížně opravitelné 
• cihlová vyzdívka proti kyselinám: technicky chrání velmi 
dobře proti velmi agresivním produktům, ale potřebuje také 
ochranu těsnosti pod cihlami, která odolává méně dobře 
agresi chemických produktů. Kromě toho jsou obvykle 
nedostatečně odolné zvláštní tmely používané ve spárách. 
• butylkaučukové kapsy apod.: v případě roztržení zůstane 
beton bez ochrany. 
  

 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
SOUPLETHANE se aplikuje v jednolité vrstvě 1,5 až 3 

mm podle agresivity prostředí.    Zajišťuje několik 

funkcí:  

- Protikorozní (v rozsahu Ph od 1 do 13) 

- Těsnost: v případě popraskání betonových žlabů 

SOUPLETHANE zachová těsnost betonu až do šířky 

prasklin 2 mm. 

-  Je snadno opravitelný.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 jednolité silné vrstvě 

(vakuovým dvoukomponentním čerpadlem). 

 

KONTROLA KVALITY 
- Kontrola kvality vrstvy (žádné bubliny, díry nebo póry, dobře 

polymerovaná atd.} 

- Zkontrolovat pórovitost elektrickým hřebenem a opravit 

všechny zjištěné vady. 

 
 
 

 
TESTY A ZKOUŠKY 
•   Kvalifikace STER 81 (LCPC) 
• Odolnost vůči chemickým činidlům: Laboratoř SGN, Rhône 
Poulenc 
 

REFERENČNÍ PRÁCE 
• PÈCHINEY - Villers St-Paul 
• ANDROS 
• DEGRÉMONT 
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