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 STAVEBNÍ DÍLA – OCHRANA 
BETONU 

       PROBLEMATIKA 
 

Stavební díla jsou často vystavena agresivnímu prostředí 
(kyselé deště, plyn z vozidel, slaný vzduch, rozmrazovací sůl 
apod.), které způsobuje rychlé poškozování, kterému je 
vhodné předcházet. 
Důrazně se doporučují techniky ochrany betonu. V určitých 
případech jsou díla vystavena nepříznivým mechanickým 
podmínkám, které zvyšují riziko poškození (například : nosné 
pilíře silničních mostů  s nepříznivým vlivem rozmrazovacích 
solí a písku, větrné eroze s pískem v některých oblastech atd). 
 

TRADIČNÍ ŘEŠENÍ  

Obvykle mají použité nátěry dvojí funkci, dekorativní a 

ochrannou (vodovzdorné nátěry). V praxi nátěrové techniky 

neposkytují dostatečnou ochranu z mnoha důvodů : 

vrstva nátěru není jednolitá, otvory a póry v betonu mohou 

být špatně zakryté. 

-  v případě mikroprasklin v betonu není ochrana zaručena. 

-  ovzduší je stále agresivnější, agresivní činitelé pronikají do 

betonu a způsobují jev degradace, kdy dochází k poskvrnění a 

odprýskání nátěru atd. 

 

 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
SOUPLETHANE se aplikuje v tekuté jednolité vrstvě jednoho 

mm, která je neprodyšná (pro vzduch i vodu), velmi 

přilnavá k betonu a aplikuje se v jediné nepřetržité vrstvě. 

Doporučená tloušťka se řídí nepříznivými podmínkami, jimž 

je beton vystaven : 400 až 500 mikronů. 

výhoda : 

SOUPLETHANE překryje mikropraskliny v betonu, utěsní 

proti vodě a plynu, zabrání riziku kondenzací v betonu a 

všem rizikům způsobeným ledem/rozmrzáním. 

SOUPLETHANE odolává agresivním chemikáliím  (Ph od 1 do 

13 bez poškození). Odolává erozi (vítr smíšený s pískem). 

Obvyklá výkonnost : 1 mm SOUPLETHANE odpovídá 1 cm 

betonu. 

Odolává také velmi dobře UV záření, což je významný 

faktor při ochranně dlouhé životnosti. 

Záruka těsnosti je deset let. 

SOUPLETHANE odolává i opakovaným nepříznivým vlivům 

čištění (proud vody pod tlakem) a čistí se velmi snadno 

(žádná statická elektřina). 

Při vystavení atmosféře je samočistící. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEDENÍ 
• příprava PODKLADU : 

- Lehké pískování betonu 
 

• aplikace SOUPLETHANE  
- Aplikace primárního vytvrzujícího betonu jako podkladu            
(\ 1 / 7 mi) 
- Aplikace SOUPLÉTHANE v jedné vrstvě od 400 do 500 
mikronů pomocí pomocí vakuového dvoukomponentního 
vysokotlakého čerpadla, 
zvláštní případ : 

- Sokly pilířů vystavené odletujícímu štěrku, písku atd.:: 
tloušťka nátěru 1,5 mm mini ve výšce okolo 6 m.  

 
KONTROLA KVALITY 
Kromě obvyklých kontrol kvality filmu (přilnavost, 
bubliny, polymerizace) : 
- Zkontrolovat správnou jednolitost filmu a nepřítomnost 
pórů nebo děr nepokrývajících beton. 

 

 
 
TESTY A ZKOUŠKY 
• Testy stárnutí vlivem UV : LCPC. 
• LCPC : překrytí 2 mm prasklin v betonu. 
• CEBTP/LYON  :   překrytí prasklin 2mm. 
• Odolnost vůči chemickým činidlům : laboratoř SGN, Rhône 
Poulenc (Vitry). 
•  Kvalifikace STER 81. 
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