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 BALKONY- LODŽIE 

       PROBLEMATIKA 
 

Vady těsnění balkonů mohou mít různé vážné následky : 
-   Pronikání vody do bytů. 
- Korozi výztuh betonu a izolace zábradlí s rizikem degradace 
a zničení balkonu. 

TRADIČNÍ ŘEŠENÍ  
NOVÉ :  
- Instalovat izolaci z olověné vrstvy : spolehlivá, trvanlivá 
technika, avšak obtížně proveditelná (zejména vyvýšeniny a 
zapečetění sloupků zábradlí). Velmi nákladná Neumožňuje 
dekorativní úpravu podlahy (dlažba apod.). Podlaha nemůže 
mít protiskluzovou úpravu. 
RENOVACE : 
-  Instalace olověné těsnící vrstvy je možná, ale velmi 
nákladná technika. 
- Tradiční izolace se téměř nemohou na stavbě použít. Z 
důvodu nadměrné velikosti vznikají problémy s otvíráním 
francouzských oken. Prosté položení dlažby neřeší problém 
těsnosti. 

 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
NOVÉ A RENOVOVANÉ : 
- Le SOUPLETHANE se aplikuje přímo na beton a umožňuje 
jednolité zpracování těsnění zábradlí a čel balkonů. Aplikace v 
tloušťce 1,5 mm umožňuje překrýt praskliny v betonu až do 2 
mm. SOUPLETHANE  se může opatřit protiskluzovou úpravou 
přidáním jemného křemene do poslední vrstvy. 
- Může se obložit dlažbou tak, že na poslední tenkou vrstvu se 
nalepí dlažba tradičním maltovým lepidlem. Tato technika 
těsnění nijak nesouvisí s konečnou tloušťkou a nepotřebuje 
další práce na upravování (prahy francouzských oken atd.) 
VÝHODY : 
-SOUPLETHANE zajišťuje těsnost balkonů, ale umožňuje také 
přístupnost bez nutnosti mechanické ochrany (průchod, 
uložení květináčů atd.}. 
Možnost dekorativní konečné úpravy nátěrem nebo 
položením dlažby. 
Při opravách stávající dlažby je možné aplikovat přímo 
SOUPLETHANE na dlažbu, aniž by bylo třeba ji odstranit. 
SOUPLETHANE odolává nepříznivým podmínkám odírání 
překračujícím 600 kg/cm², je odolný proti UV a na těsnost se 
vztahuje záruka deset let. 
Umožňuje jednoduché a účinné ošetření všech detailů : čela 
balkonů, izolace zábradlí. Výstupků, spár atd. 
Navíc se snadno udržuje (čištění) a opravuje v případě 
poškození. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEDENÍ 
• příprava PODKLADU : 
Odstranit případně stávající dlažbu 
Broušení betonu, odstranění prachu, broušení oceli. 

 

*  aplikace SOUPLETHANE  
- Primárního vytvrzující beton jako podklad 1 1/7 m') 
-Primární ocel na kovové části 
-Aplikace SOUPLÉTHANE ve 2 nebo 3 vrstvách do konečné 
tloušťky 1,5 mm a konečná protiskluzová úprava přidáním 
korundu nebo křemene. Doporučuje se v tomto posledním 
případě překrýt zrna tenkou vrstvou SOUPLETHANE pro lepší 
odolnost. 
-Překrytí dilatačních spár rohoží ze skelného vlákna 
napuštěnou SOUPLÉTHANE. 
Provedení : Ruční válečkem. 

 

KONTROLA KVALITY 
-Příprava podkladu : zkontrolovat, zda je podklad suchý. 
Pokud ne, vysušit povrch propanovým hořákem. 
Zkontrolovat, že železo viditelné ve spárách není 
zkorodované. Pokud ano, provést předem ošetření pasivací 
oceli a až poté aplikovat SOUPLÉTHANE. 
- Aplikace SOUPLÉTHANE : zajistit dobrou 
nepřetržitost vrstvy mm na různých podkladech, pokud není 
zjevná závada (bublina, díry atd.), dobrou polymerizaci a 
přilnutí filmu a dobré ošetření detailů. 
 
 

 

TESTY A ZKOUŠKY 
Kvalifik. STER 81 L.C.P.C. 
Odolnost vůči stlačení: 113 MPa  
Překrytí prasklin : P a Ch.>2 mm. 
Přilnavost betonu : 113 MPa. 
Přilnavost oceli, hliníku : >50 barů 

 
REFERENČNÍ PRÁCE 
 

Odolný vůči počasí a UV : test SNCF / GAN / UAP / 
Kancelář Daufresnes / Kancelář Toussaint / Arch. 
Soquet / Pojišťovna Winterthur. 
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