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 PŘÍSTUPNÉ TERASY 

       PROBLEMATIKA 
 

Betonové dlaždice jsou vystavené praskání a často ponořené 
ve stojaté vodě, protože málokdy mívají sklon. Navíc 
technické řešení těsnění musí umožnit průchod chodců nebo 
odolávat proděravění od noh stolů a židlí. 
 

TRADIČNÍ ŘEŠENÍ  
• nové: 

Položení vícevrstvého těsnění a mechanické ochrany s 

betonovými pochozími dlaždicemi, které se položí na pískové 

lůžko nebo vrstvu betonu litého na těsnění. Položit na 

betonovou vrstvu obklad podlahy.  
• nevýhody: 

Těsnění není přístupné a nalezení úniků je obtížné. Oprava 

vyžaduje náročné práce. 

• renovace: 

Oprava vyžaduje odstranit betonové dlaždice a obnovit 

stávající těsnění. 

 
 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
SOUPLETHANE se aplikuje přímo na betonové dlaždice 

v tloušťce asi 1,5 mm. 

Protiskluzová úprava posypáním korundem se provádí 

na poslední vrstvě. 

Těsnění se provádí v jednolité vrstvě a pokrývá i 

dilatační spáry.  

• výhody: 

SOUPLETHANE nepotřebuje mechanickou ochranu a 

bez poškození odolává špičatým předmětům a chůzi (až 

do 600  kg/cm²). 

Těsnění je přilnavé, což brání riziku pronikání vody 

prasklinami mezi těsnění a podklad. Únik lze okamžitě 

zjistit a snadno opravit. 

SOUPLETHANE pokrývá praskliny v betonu až do šířky 2 

mm. 

Jeho údržba a opravy jsou snadné. SOUPLETHANE 

odolává UV záření a na těsnost se vztahuje desetiletá 

záruka. 

TESTY A ZKOUŠKY 
•Mosty a dálnice: STER8l: překrytí prasklin 2 mm 

•Proděravění: CEA 600 kg/m² 

•Odolnost vůči UV: Test SNCF Kvalifikace pro stavby. 

• Odolnost: UV a chemické látky (laboratoř mostů a 

dálnic, laboratoř SGN, Rhône Poulenc). 

 

 

 

 

PROVEDENÍ 
• příprava PODKLADU: 

. Broušení betonu, odstranění prachu. 
 

• aplikace SOUPLETHANE  
Primární vytvrzující beton jako podklad (1 litr na 7 m²)  
• aplikace SOUPLÉTHANE: tloušťka 1,5 mm                      
s protiskluzovou povrchovou úpravou nástřikem 
korundu 
• překrytí dilatačních spár rohoží ze skelného vlákna 
napuštěnou SOUPLÉTHANE. Ruční aplikace                    
(válečkem) nebo nástřikem vakuovým 
dvoukomponentním 
vysokotlakým strojem. 
 
KONTROLA KVALITY 

- Vizuální kontrola kvality filmu (žádné 
bubliny, dobrá polymerizace). 
- Kontrola dobrého ošetření detailů (výstupky, spáry 
atd.). Ověřit správné položení minimální požadované 
tloušťky 
- Ověřit dobré zpracování protiskluzové úpravy 
 
 

 
 
 
 
 
 
REFERENČNÍ PRÁCE 
 

• Bouygues 
• Voskian (architekt} 
• Boquet (architekt) 
• Kancelář Daufresne 
• G.A.N. 
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