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 STĚNY TUNELŮ 

       PROBLEMATIKA 
 

Vnitřní stěny tunelů jsou vystaveny různým problémům 
těsnosti, odolnosti vůči agresivním korozivním plynům z 
vozidel a čistoty. Technika ochrany musí přinést účinné řešení 
těchto jednotlivých problémů a zároveň umožňovat 
jednoduchou údržbu se zřetelem na zvláštní podmínky 
provozu tunelů. 
 

TRADIČNÍ ŘEŠENÍ  

Řešení nátěrem (epoxidovým nebo jiným): 

Tato technika může poskytnout uspokojivé řešení problému 

čištění a případně ochrany betonu, pokud se aplikuje v 

několika vrstvách po sobě, ale neřeší problém utěsnění. 

Kromě toho položení v několika vrstvách trvá dlouho a někdy 

je obtížné. Doba schnutí jednotlivých vrstev je rovněž 

handicap, jelikož mohou být kontaminovány prachem nebo 

plynem z vozidel. 

řešení obkladem : 

Řeší uspokojivě kritéria čištění, barvy atd., ale položení je 

zdlouhavé a složité. Neřeší problém utěsnění. 

 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
SOUPLETHANE se aplikuje přímo na beton v jedné souvislé 

vrstvě, která může být svislá, lze i na strop. 

Představuje následující výhody : 

- Zajišťuje utěsnění stavby plášťového typu i v případě 

protitlaku vody (testováno až do 100 m vodního sloupce). 

- Antistatický a protiprachový, nemá tendenci zachytávat 

skvrny a prach. Čištění proudem tlakové vody je velmi 

snadné, nátěr perfektně odolává mechanické zátěži 

čištěním (byl testován až do 300 barů tlaku vody). 

- Protikorozní : velmi odolný agresivním chemikáliím (Ph od 

1 do 13), zajišťuje dokonalou ochranu betonu před 

korozivními plyny, u nichž nehrozí pronikání nátěrem, 

zároveň je SOUPLETHANE výborně parotěsný. 

- Provedení je velmi rychlé a tato rychlost polymerizace 

umožňuje  snížit na minimum odstavení tunelu z provozu, 

zároveň brání riziku poskvrnění prachem z atmosféry 

během pokládání. Při dostatečném předehřátí součástí 

během aplikace SOUPLETHANE může být prach odstraněn v 

10 minutách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEDENÍ 
• příprava PODKLADU : 
• lehké pískování betonu 
- případné odstranění boulí 
 

• aplikace SOUPLETHANE  
- Předběžná impregnace betonu s primárním tvrdícím 
betonem, která zajistí první bariéru vůči vodě pronikající 
betonem vlivem protitlaku. 
• Aplikace SOUPLETHANE v jedné vrstvě o jakékoliv tloušťce. 
Doporučená tloušťka se mění podle požadované funkce: 
• požadované utěsnění v protitlaku : tl. 3 mm (překrytí 2 až 3 
mm šířky prasklin betonu). 
• požadovaná ochrana proti korozi a snadné čištění : tl. 1 mm 
(odolá i protitlaku, ale překryje jen malé praskliny). 
 
 

 

TESTY A ZKOUŠKY 
• LCPC : překrytí 2 mm prasklin v betonu. 
• CEBTP/LYON : překrytí při – 10°C prasklin 2 mm. 
•   Kvalifikace STER 8 1 
• Odolnost vůči protitlaku : 10 barů (CEBTP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENČNÍ PRÁCE 
• Cyklámenový most {OCAN). 
• Ložné plochy kamionů : Wonde(. 
• Scéna z Paláce Chaillot. 
• Město Nantes 

ZPRACOVÁNÍ VÝSTUPKŮ ZPRACOVÁNÍ PRASKLIN 

PRYSKYŘIČNÝ TMEL 

SO
U

P
LE

TH
A

N
E

 

mailto:info@kemica-coatings.com

