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NEPŘÍSTUPNÉ TERASY 
PROBLEMATIKA 
 

Nepřístupné terasy se musejí účinně utěsnit, protože  
betonové nebo jiné dlaždice mohou  dříve nebo později 
popraskat. 
Na druhé straně dilatační spáry, vyvýšené zídky a okraje mají 
zvláštní problémy, které je vhodné uspokojivě vyřešit. 
Systém zábran navíc musí obvykle zajistit několik funkcí : 
těsnost + parotěsnost + tepelnou izolaci. 
Těsnící techniky musejí být co nejtrvanlivější a vyžadovat 
minimální údržbu. 
 

TRADIČNÍ ŘEŠENÍ  
NOVÉ : 

-  vícevrstvé těsnění + štěrk 
V případě tepelné izolace: 
1/ parotěsná zábrana: izolace: těsnění: štěrk 
2/ těsnění: izolace ; parotěsná zábrana: štěrk 

RENOVACE : 
Aby bylo možné využít desetiletou záruku opravy, je vhodné 
uvést podklad do stavu podle technických specifikací a 
odstranit staré těsnění před položením těsnění nového.  
• nevýhody: 
Klasické těsnící systémy nejsou přiléhavé. Sebemenší vada 
těsnění (například nedostatečné přilepení ve spárách) umožní 
průnik vody pod těsnění a následný průnik do podkladu první 
prasklinou. Nevýhoda je, že původ tohoto průniku je téměř 
nemožné nalézt. 
 

TECHNIKA SOUPLETHANE 

NOVÉ : 

SOUPLETHANE se aplikuje v jednolité vrstvě beze spár na celý 

ošetřovaný povrch včetně výstupků po vhodném ošetření 

rohů a dilatačních spár a dalších detailů. 

•výhoda : 

- přilnavé těsnění brání veškerému riziku infiltrace mezi 

těsnění a podklad 

- přesné ošetření s odloučením od podkladu se provádí, 

pokud je známo, že tyto zóny jsou zdrojem významných 

pohybů podkladu (například dilatační spáry). Tyto zóny jsou 

zpracovány pomocí měchů, které umožní pohyby velkého 

rozsahu. 

- není nutná ochrana štěrkem: přilnavý nátěr se působením 

větru neoddělí. Není nutná další ochrana proti UV záření. 

- úniky jsou zjistitelné a údržba snadná. Po přilnutí 

SOUPLETHANE překryje případné praskliny v betonu o šířce 1 

až 2 mm podle tloušťky použitého nátěru. 

RENOVACE : 

Pokud je podklad dostatečně zdravý a přilepený, není třeba 

ho odstraňovat. Je možné aplikovat SOUPLETHANE přímo na 

jakýkoliv podklad (živice, asfalt, dřevo, hliník, beton), 

přilnavost SOUPLETHANE je dostatečně dobrá na všech 

těchto podkladech. 

· výhoda: 

Provedení oprav vyžaduje jen minimální přípravu (odříznutí 

vypouklin atd.). Je 

Vždy přístupné a nevyžaduje ochranu proti UV, potah je 

jednolitý beze spár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PROVEDENÍ 
 NOVÉ : 

- odstranění svrchní vrstvy podkladu proudem tlakové vody} 
- ošetření detailů (spáry, výstupky, okapy...) 
- aplikace v nepřetržité vrstvě okolo 1 mm tloušťky podle 
charakteru podkladu. Aplikace se musí provést v jedné vrstvě 
strojem nebo ve dvou vrstvách křížem ručně.  

RENOVACE : 
- oprava vad podkladu (odříznutí vypouklin, uhlazení 
nepřiléhajících částí atd.) 
- odstranění svrchní vrstvy podkladu proudem tlakové vody 
• aplikace SOUPLETHANE 
(1 mm tloušťky v průměru} se zvláštní pečlivostí v detailech. 
KONTROLA KVALITY 
Vizuální kontrola kvality filmu (žádné bubliny, dobrá 
polymerizace) 
Kontrola dobrého ošetření detailů (výstupky, spáry atd.).                                                                                               
- Ověřit správné položení minimální požadované tloušťky 

 
 
 
 
 
REFERENČNÍ TESTY                                              
• Kvalifikace STER 81 (LCPC)                                                      
•               Odolnost vůči UV: LCPC. Kvalifikace SNCF  
•                CSTB – AT 12/15 1704 
 

REFERENČNÍ PRÁCE 
• UNIPRIX- 8ellegarde 
• Schlumberger 
• lrcha - Vert Le Petit. 
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