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 DŘEVĚNÉ MOSTY 

       PROBLEMATIKA 
 

Dřevěné mosty jsou vystaveny vážným vlivům prostředí (déšť, 
sníh, slunce), které způsobují, že dřevo výrazně pracuje, což 
nese riziko rychlé degradace, která může ohrozit stavbu. 
Rovněž může být potřeba z důvodu bezpečnosti opatřit lávky 
pro chodce nebo příjezdové zóny vozidel protiskluzovou 
úpravou. Těsnění těchto mostů může být také žádoucí,  
pokud je třeba chránit konstrukční prvky před vodou apod. 
 

TRADIČNÍ ŘEŠENÍ  

Obvykle dřevěné mosty nebývají chráněné hlavně z důvodu 

nepřítomnosti vhodné účinné a trvanlivé techniky. 

 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
SOUPLÉTHANE má skvělou přilnavost ke dřevu a zajišťuje 

účinnou a trvalou ochranu : 

- Těsnění : při aplikaci na dřevo se spáry překryjí a pružnost 

SOUPLÉTHANE umožní sledování deformací podkladu bez 

prasknutí vrstvy (vibrace,  prošlapání apod). Kromě toho 

SOUPLETHANE funguje jako protiparní zábrana, vodní páry 

proto nepronikají do dřeva, které má díky tomu menší 

tendenci se deformovat (pohyby absorpce vlhkosti vznikají 

pouze uvnitř nechráněného dřeva). 

- Obvyklá odolnost : SOUPLETHANE perfektně odolává 

obvyklým nepříznivým podmínkám provozu (proděravění 

způsobené přecházením chodců nebo pohybem vozidel). 

Obvyklá odolnost odpovídá        1 mm tloušťky 

SOUPLETHANE na 1 cm de betonu. Zajišťuje tedy 

mechanickou ochranu dřeva. 

- SOUPLETHANE může mít protiskluzovou ochranu, čímž se 

zajistí větší bezpečnost provozu dřevěných mostů 

vystavených vlivu prostředí (sníh, námraza atd.). 

Protiskluzová úprava se přidává na poslední vrstvu 

korundových zrn zalitých v SOUPLETHANE tenkou vrstvou 

pryskyřice aplikované na povrch. 

- Je vhodné rovněž zvážit fakt, že sníh a led k SOUPLETHANE 

nepřilnou, což usnadňuje podmínky čištění a údržby mostu 

a zabraňuje riziku přetížení stavebních konstrukcí. 

 

TESTY A ZKOUŠKY 
•   CTB Bordeaux. 

• RVINênissieux : testy mechanické odolnosti a 

přilnavosti 

• Testy odolnosti vůči UV : - LCPC. 

 

 

 

 

 

 

PROVEDENÍ 
• příprava PODKLADU : 
      - Vysušení dřeva, 
      - Lehké zbroušení, očištění, pečlivé odstranění prachu. 

 

*  aplikace SOUPLETHANE  
    V jedné vrstvě asi 1,5 mm tloušťky ručně válečkem nebo 
pomocí vakuového dvoukomponentního vysokotlakého 
čerpadla. 
  
Protiskluzová úprava se provede na poslední desce, je třeba 
dávat pozor, aby předchozí vrstvy byly dostatečně 
polymerované, aby se zabránilo pronikání cizích částic do 
filmu. 
  
 

 

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