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 ZADRŽOVACÍ NÁDRŽE 

       PROBLEMATIKA 
 

 

Nádrže pro skladování chemických produktů jsou vybaveny 

zadržovacími nádržemi o kapacitě odpovídající objemu 

skladované tekutiny, aby bylo možné zachytit náhodné úniky 

nebo tekutinu v případě náhodného proděravění nebo 

vyprázdnění nádrže. Beton musí být chráněn proti působení 

skladovaných chemických látek. 

 

TRADIČNÍ TECHNIKA 
 

• protikorozní nátěr : nedostatečná ochrana, časově velmi 

omezená, která vyžaduje častou údržbu. 

• obložení vyztuženou pryskyřicí : vyztužený polyester nebo 

epoxid . Nutná opatrnost při instalaci, jednotlivé vrstvy jsou 

posíleny skelnou rohoží. 

Obtížně opravitelné. V případě poškození betonové 

konstrukce je nutné odstranění obkladu, což ho oslabuje. 

Ochrana není zajištěna v případě prasklin. Riziko zvětrání při 

aplikaci v exteriéru. 

 

 

 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
• SOUPLETHANE trvale přilne k betonu, dokonce i v 

případě závažného popraskání podkladu (praskliny 

betonu až o šířce 2 mm). Zajišťuje dvojí funkci těsnění 

ochranu proti korozi betonu. Při aplikaci silně přilne k 

betonu a kovu, což zaručí perfektní ochranu 

zapečetěním zařízení. 

Stavebně se zajistí sklon, který brání riziku stojatého 

hromadění korozivních látek.                     
• Dobrá odolnost SOUPLETHANE Při náhodném 

kontaktu s řadou chemických látek včetně 

koncentrovaných, s výjimkou čisté kyseliny sírové (hodí 

se při kyselině dusičné do 60 %, kyselině fosforečné do 

100 % atd…). 

• V případě zadržení velmi agresivních 

koncentrovaných kyselin může být zachycení 

provedeno vrstvou stojaté vody asi 5 cm  u dna, která 

zředí uniklou tekutinu. 

• Snadná údržba : SOUPLETHANE je v případě 

poškození snadno opravitelný. 

 

 

 

 

 

PROVEDENÍ 
příprava podkladu : 
• pískování betonu  
 
aplikace SOUPLETHANE : 
• primární beton (1 litr na 7 m²) 
• aplikace SOUPLÉTHANE v tloušťce od 1,5 mm pro 
málo agresivní produkty až 3 mm pro velmi agresivní 
produkty. 
 
způsob aplikace : 
• ručně válečkem nebo nástřikem pomocí vakuového 
dvoukomponentního vysokotlakého čerpadla 
 
KONTROLA KVALITY 
Zkontrolovat kvalitu betonu před aplikací : suchý, bez 

významných děr a pórů.  

• Kontrola SOUPLÉTHANE : celistvá vrstva, dobře 

polymerovaná, kontrola minimální požadované 

tloušťky, nepřítomnost otvorů, pórů nebo bublin. - 

Kontrola detailů : dobré provedení zaoblení v rozích 

nebo překrytí spojů. 

 
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 
•   Norsolor 
•   CDF Chemie 
•   CEA Valro / Pierrelatte 
•   COGEMA / Haag 
•   CEN Cadarache 
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