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

 

 MOSTOVKY 

PROBLEMATIKA                                
Stavební díla, zejména mosty, musejí být chráněna skvěle 

těsnící úpravou, která bude chránit před rizikem koroze 

výztuhy a ochrání před škodami způsobenými cykly 

mrznutí/rozmrzání.  Kromě toho jsou vystaveny významným 

mechanickým nepříznivým podmínkám (tlak vozidel, vibrace, 

relativní tření povrchu vozovky atd.) a vlivu agresivních 

chemikálií (oleje, esence, korozivní tekutiny vylité na 

vozovku, rozmrazovací sůl).                                           
TRADIČNÍ ŘEŠENÍ                             
Položení klasického těsnícího systému ve více vrstvách, 

lepeného za horka na mostovku. Položení těsnícího systému 

silničního povrchu. Nevýhoda : odolnost těsnění vůči 

nehodám spojeným s působením agresivních chemikálií není 

příliš dobrá. V takovém případě je nutné odstranit a znovu 

položit povrchovou vrstvu a těsnění, je-li třeba, což vyžaduje 

vyřazení stavby z provozu na delší dobu. V případě 

náhodného porušení těsnosti (například v důsledku nehody 

nebo chyby při pokládání) existuje riziko pronikání vody nebo 

agresivních produktů mezi nepřiléhající těsnění a podklad, 

čímž hrozí vážné riziko způsobené vzniklou netěsností. 

 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
- SOUPLETHANE se aplikuje ve formě tekutého přilnavého 

filmu o minimální tloušťce 1,5 mm bez přerušení na 

vodorovný nebo svislý betonový podklad. Dobře odolává 

chemikáliím včetně velmi korozivních (kyselinám i zásadám) 

a vážným mechanickým nepříznivým podmínkám (113 

MPa). 

- Povrch vozovky se kromě toho může přilepit k těsnění po 

aplikaci na poslední vrstvu SOUPLETHANE s tryskaným 

pískem, který umožní ukotvit povrch k pryskyřici. Je vhodné 

také zvážit fakt, že sníh a led k SOUPLETHANE nepřilnou, 

což usnadňuje podmínky čištění a údržby mostu a 

zabraňuje riziku přetížení stavebních konstrukcí. 

Navíc neexistuje riziko smyku související s utěsněním a 

odprýsknutím povrchu v případě výjimečně nepříznivých 

podmínek, například prudkého brzdění kamionů. 

SOUPLETHANE nejen přiléhá, ale zároveň překryje praskliny 

v betonu až do 2 mm. Beze změn odolává tepelným šokům 

pocházejícím z lití povrchové vrstvy vozovky na těsnění 

(140°až 160°C). 

 

výhody : 
- rychlost pokládání : aplikace v jediné vrstvě. Dokonale 
sleduje obrys podkladu a zcela přilne k betonu. 
- povrch vozovky přiléhá k těsnění. 
- odolnost vůči nepříznivým podmínkám stlačení (113 MPa) 
- odolnost vůči řadě agresivních chemikálií včetně 
koncentrovaných. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVEDENÍ 
• příprava PODKLADU : 
- Vlastní podklad vyrovnaný, zbavený prachu a zbavený horní 
vrstvy proudem tlakové vody. 
- Kvalita betonu podle naší složky zatížení. 
 

• aplikace SOUPLETHANE  
Nástřik pomocí vakuového čerpadla v jediné vrstvě o 
minimální tloušťce 1.5 mm. 
Odstranění poslední vrstvy písku (kvalita G2), aby se umožnilo 
přilnutí povrchu vozovky.  

• kontrola kvality 

- Kontrola stavu betonu : suchý a zbavený prachu. 
- Kontrola tloušťka (minimálně 1.5 mm) a její jednotnosti. 
- Odstranění písku pro zajištění přilnavosti povrchu vozovky 
se smí provést až na poslední vrstvě pryskyřice po 
polymerizaci filmu SOUPLETHANE, aby se zabránilo 
proniknutí zrnek do filmu a porušení těsnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
TESTY A ZKOUŠKY 
• Test stárnutí vlivem UV : - LCPC. 
• LCPC : překrytí 2 mm prasklin v betonu. 
• CEBTP/LYON: překrytí při - -10°C prasklin 2 mm.                          
• Odolnost vůči chemikáliím : Laboratoř SGN, Rhône Poulenc 
(Vitry). 
• Odolnost vůči tepelnému šoku : 140°C, test LCPC. 
•  Kvalifikace STER 81 
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