
Těsnění               ZA du BOIS GUESLIN-28630 MIGNIERES 
              info@kemica-coatings.com 
              02 37 26 33 56 
 

 

 

 VODOJEMY A VODNÍ NÁDRŽE 

       PROBLEMATIKA 
 

Vodojemy a vodní nádrže jsou cenná stavební díla a je 
důležité je dobře utěsnit, aby se zabránilo riziku koroze 
výztuh betonu. Změny zátěže vodou, změny teploty vytváření 
nepříznivé podmínky schopné způsobit praskliny. Kromě toho 
obsažená voda určená k lidské konzumaci musí být prostá 
choroboplodných zárodků a bakterií. 
Hrubý beton vytváří kvůli své drsnosti místa příznivá pro 
rozvoj bakterií škodlivých pro zdraví vody.   

TRADIČNÍ ŘEŠENÍ  

•aplikace vodotěsného obkladu : neřeší problém těsnosti v 
případě popraskání betonu a neodpovídá uspokojivě na 
problém hnízd bakterií. 
• ošetření prasklin : vstřikováním nebo epoxidovou pryskyřicí             
• vložená vrstva : řeší jen částečně a dočasně problém nových 
prasklin, které vzniknou na jiném místě. 
• položení obkladu z vyztužené pryskyřice: tuhý obklad, který 
praská. Praskliny mohou být překryty pouze po odlepení 
obkladu ve velké délce (z důvodu vyztužení) a položení méně 
vadného těsnění (mikropraskliny, hlavy šroubů), kde se 
vytváří cesta pro průnik tekutiny mezi obklad a beton. 
V případě nádrží s různými sekcemi je také nutné, aby obklad 
odolával protitlaku, únik vody v jedné sekci totiž vytváří 
protitlak v sekci sousední. 
Drolení pryskyřic. 
 
 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
SOUPLETHANE vykazuje vynikající vlastnosti pro tento 

typ aplikace : 

• velmi silnou přilnavost k betonu 

(> 30 barů podle jeho kvality), která brání riziku 

pronikání mezi těsněním a betonem. 

•  ačkoliv přiléhá, umožňuje překrytí 2 mm prasklin v 

betonu.  
• nevznikají žádné póry, kde by se mohla tvořit 

hnízda bakterií. 

• potravinářský nátěr, dokonale netečný i k 

demineralizované vodě. 

• snadná údržba a opravy, žádné drolení. 

• nepřetržitý nátěr po celém podkladu včetně 

dilatačních spár.  
• dlouhá životnost : po 30 letech stále zachovává                 

50 % svých původních mechanických vlastností. 

• odolný vůči protitlaku (10 barů). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEDENÍ 
• příprava PODKLADU : 

- pískování betonu, odstranění vypouklin 

- záplatování poškozených míst 

- předběžné ošetření oceli vystavené působení 

• aplikace SOUPLETHANE  
• PU AQUEUX (1 litr na 7 m²) 

 aplikace SOUPLETHANE pomocí pomocí vakuového 

dvoukomponentního vysokotlakého čerpadla v jedné 

homogenní vrstvě o tloušťce 2 mm. 

 
 
 

TESTY A ZKOUŠKY 
• Kvalifikace STER 81 z Laboratoře mostů a dálnic pro těsnost 
stavby. 
• Schválení SNCF pro stavby. 
• Potravinářská kvalita, Laboratoř Poitiers. lanesco. 
• Test stárnutí : 30 let. 
• Překrytí 2 mm prasklin v betonu : Testy CEBTP. Testy LCPC 
• ACS 
 

REFERENČNÍ PRÁCE 
• Všeobecná vodárna : Město Rennes (vyrovnávací vedení, 
vodojem). 
• Lambert Frères et C. 
• Vodojem (Saudská Arábie, testováno OGER) 
• Sie SERTRAS. 
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