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 VODNÍ NÁDRŽE - BAZÉNY 

       PROBLEMATIKA 
 

Betonové bazény jsou vystaveny problémům s těsností 
způsobeným popraskáním betonu, jejichž důsledkem je 
pronikání vody a riziko zasažení výztuh betonu chemicky 
ošetřenou agresivní vodou z bazénu. 
Někdy existují problémy se zpětným tlakem způsobené 
tlakem vody zvenčí. 
 

TRADIČNÍ ŘEŠENÍ  
Po provedení hrubé stavby se položí izolační fólie (PVC nebo 
vícevrstvá), následuje zalití bazénu betonem a nakonec 
povrchová úprava obkladem: složité řešení, obtížně 
realizovatelné, ošetření detailů je komplikované. 
Položení obkladu na beton nezajistí vodotěsnost v případě 
popraskání betonu. V takovém případě je nutná kompletní 
oprava. 

 

 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
SOUPLETHANE se aplikuje přímo na beton v tloušťce asi 1.5 

mm, což zaručí možnost překrýt všechny praskliny betonu (až 

do 2 mm). U poslední vrstvy se mírně otryská pískem, což 

umožní usazení obkladů pomocí konvenčního maltového 

lepidla. 

TECHNICKÉ VÝHODY : 

SOUPLETHANE zajistí perfektní vodotěsnost pod obkladem, 

která je chemicky odolná bazénové vodě, ale rovněž zaručí 

těsnění v případě protitlaku vody zvenčí (až do 10 barů 

protitlaku). 

 
 

TESTY A ZKOUŠKY 
• •   Testy praskání : laboratoř mostů a dálnic. 
• Odolnost vůči protitlaku : CEBTP (odolnost do 10 

barů, kvalifikace do 30 m výšky vody) 
• Test přilnavosti maltového lepidla + obkladu : Cegecol 

odolnost vůči chemickým činidlům : Laboratoř SGN, 
SAGEP (bělidlo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEDENÍ 

 
• příprava PODKLADU : 
Pískování betonu, odstranění vypouklin 

 

*  aplikace SOUPLETHANE  
-Primární stěrka beton (1 l/7 m²) 
-Aplikace SOUPLÉTHANE ve více vrstvách do konečné tloušťky 
1,5 mm 
-Tryskání poslední vrstvy pískem. 
-Položení obkladu pomocí maltového lepidla 
 
Provedení : Ruční válečkem nebo pomocí vakuového 
dvoukomponentního čerpadla 

 
 
 
 
 
 

 
KONTROLA KVALITY 
Zkontrolovat dobrý stav podkladu 
Zkontrolovat dobrou přilnavost podkladu 
Zkontrolovat celistvost filmu (nepřítomnost děr, pórovitost...) 
Vizuální kontrola kvality filmu (žádné bubliny...), dobré 
polymerizace 
Zkontrolovat dobré ošetření detailů. 

 
 
 
REFERENČNÍ PRÁCE 
 

Bazén Peshenard / talasoterapeutický ústav 
Bourbonne les Bains /talasoterapeutický ústav 
Perros Guirec 

mailto:info@kemica-coatings.com

