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www.sanace-hydroizolace.cz

Sanační omítkové systémy
Energetická sanace vlhkého zdiva
Dodatečné chemické hydroizolace – injektáže
Plošné hydroizolace
Speciální technologie utěsňování spár
Speciální výrobky

Každý z těchto barevně označených tematických okruhů je rozčleněn tak, aby vám pomocí rychlé navigace
usnadnil přehled o jednotlivých technologiích.
Podrobnější údaje a údaje o zpracování, jakož i technická data, naleznete v tematických prospektech,
v technických či bezpečnostních listech. Atesty výrobků, zprávy o jejich zkouškách a zkušenostech s nimi
vám rádi na vyžádání poskytneme.
Na našich internetových stránkách www.sanace-hydroizolace.cz naleznete také další informace a výtah
z našich referenčních listů.
V žádném případě však nemůže tento katalog nahradit individuální poradenství. Náš tým je pravidelně
školen a má vysokou odbornost. Cílem tohoto týmu je chránit naše projektanty a investory před skrytými
riziky. Jsme vám k dispozici na telefonu nebo přímo na stavbě, kde vám zodpovíme všechny vaše dotazy
a poradíme vám optimální řešení pro váš projekt. Vyzkoušejte nás!

Pokud něco neděláte prvotřídně, nedělejte to vůbec. Protože když něco není prvotřídní,
nepřináší to zábavu ani užitek. A když něco neděláte ani pro zábavu, ani pro užitek, proč
to proboha vůbec děláte? ~ Townsend Robert ~
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SANAČNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM BAUREX SMS

Základní charakteristika
Sanační omítkový systém Baurex SMS
se skládá z jádrové a štukové sanační
omítky Baurex SMS a tekuté přísady
Baurex-N a používá se k řešení důsledků
působení vlhkosti. Tekutá přísada Baurex-N maltovinu našlehá a vytvoří v ní
dostatečné množství kapilárních pórů
(32-40%). Poté se směs aplikuje přímo
na oklepané a očištěné vlhké zdivo. Po
vyzrání omítky umožňují póry transport vody ze zdiva ve formě vodní páry
a současně slouží k uložení stavebně
škodlivých solí při jejich krystalizaci. Výsledný efekt je ten, že omítka je
suchá bez solných výkvětů a plísní.
Pro zajištění správné funkce sanačního
systému musí být k aždá vrstva
(prostřik, jádrová omítka, štuková
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omítka) smíchána s příměsí BaurexN. Tato příměs je zároveň určena i pro
výrobu sanační omítky na stavbě, a to
smícháním s plaveným kamenivem
bez hlinitých příměsí a portlandským cementem. Do směsi se nesmí
přidávat vápno, žádné mrazuvzdorné příměsi ani urychlovače tuhnutí.
Sanační omítkový systém Baurex SMS
nesmí přijít do styku se sádrou, vápnem a podobnými výrobky.
Na systém Baurex SMS nesmí být aplikovány barvy na latexové či akrylátové
bázi, které uzavírají povrch a zabraňují
prostupu páry. Neumožnily by tak
sanačním omítkám správně fungovat
a způsobily by škody.
Aplikace sanačních omítek by měla
být vždy spojena s vhodnou metodou dodatečné hydroizolace, která

odstraní příčinu vlhkosti a maximalizuje tak z hlediska spolehlivosti
dlouhodobý sanační efekt.

Doporučení
Při sanacích pod úrovní terénu
doporučujeme pod jádrovou omítku
na vyrovnaný podklad aplikovat
Rozdělovač vody, který eliminuje bodový tlak, chloridy, dusičnany a sírany. Provádí se nátěrem ve vrstvách.
Při sanacích nad úrovní terénu se
potom pod jádrovou omítku nanáší
Hydrofobizér, který dočasně zamezí prostupu vlhkosti a solí, dokud
nedojde k plnému vyzrání sanační
omítky.
Jako povrchovou úpravu používejte
barvy s difúzním odporem Sd ≤ 0,2 m.

Sanační omítku netapetovat, neobkládat.
Ve většině případů je třeba dle ČSN
P730610 a směrnice WTA 2-9-04 navrhovat z důvodu zajištění spolehlivosti a životnosti komplexní sanaci vlhkého zdiva. To znamená jak odstranění
příčiny vlhkosti, tak odstranění
důsledků pomocí sanační omítky.
Pro efektivní řešení si vyžádejte stavebně technické posouzení od vyškoleného technika, které bude obsahovat
specifikaci příčiny vlhkosti, chemický
rozbor v nezávislé laboratoři a zjištění
vlhkosti ve zdivu vážkovou metodou.
Vyžádejte si rovněž podrobné technické listy k jednotlivým výrobkům.

Sanační omítkový
systém Baurex SMS
Sanační omítkové
systémy

Odstranění důsledku vlhkosti

Doporučené systémy

Bezbarvá kapalina ředitelná vodou,
která díky silné hydrofobizaci dočasně
zamezí přístupu solí a vlhkosti ze
sanovaného podkladu po dobu zrání
sanační omítky, čímž jí umožní plné
vyzrání.

ŠTUKOVÁ omítka Baurex SMS

Rychlovazný cement
Schnellzement

Energetická sanace
vlhkého zdiva

Šedý montážní rychletuhnoucí
cement pro vnější i vnitřní použití,
který nahrazuje sádru.

Plošné hydroizolace

Suchá maltová směs, která je
po rozmíchání s vodou a přísadou
Baurex-N určena pro finální vrstvu
jádrové omítky Baurex SMS.

Dodatečné chemické
hydroizolace – injektáže

HydrofOBizér - koncentrát

Suchá maltová směs obsahující
síranovzdorný
cement,
Jádrová omítka
Baurexkterá
SMS je
po rozmíchání s vodou a přísadou
Baurex-N určena pro sanaci vlhkého
zdiva ve vnitřním i vnějším prostředí.

Speciální technologie
utěsňování spár

Jádrová omítka Baurex SMS

Rozdělovač vody

Suchá prášková směs ředitelná vodou,
která rozloží bodové zatížení tlakové
vody na klasickou vzlínající vlhkost,
čímž zamezí přístupu vlhkosti a solí,
a umožní tak vyzrání sanační omítky.

Speciální výrobky

Baurex-N

Tekutá přísada do suchých maltových
směsí Baurex SMS (prostřiku, jádrové
i štukové omítky) zajišťující jejich vysokou prodyšnost i dobrou přilnavost
na hladké povrchy.
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SANAČNÍ TEPELNĚ - IZOLAČNÍ OMÍTKY
1. S objekty napadenými vlhkostí si klasická vápenocementová omítka neumí poradit a důsledkem
je její destrukce. Vzhledem k nedostatečným tepelně - izolačním vlastnostem navíc může dojít k výrazným únikům tepla.

1. Klasická vápeno-cementová omítka

2. NANOSAN sanační tepelně-izolační omítka

únik tepla

úspora energie

Sanační tepelně-izolační omítky jsou většinou jednovrstvé omítky s hydrofobními nebo hydrofilními
účinky, s velmi nízkou objemovou hmotností a vysokými tepelně-izolačními vlastnostmi.
Tyto vlastnosti několikanásobně překonávají požadavky směrnice WTA a navrhují se v extrémních případech sanace pod úrovní terénu, v povodňových
oblastech, ale i pro vnitřní či vnější zateplení nejen památkově chráněných objektů.
Od běžných sanačních omítkových systémů se odlišují
zejména velmi nízkou objemovou hmotností (<400
kg/m3) a vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi,
díky kterým snižují náklady na vytápění, a je proto

možné předem spočítat dobu návratnosti za
vynaloženou investici.
Zástupci této kategorie jsou sanační tepelně-izolační
omítka dle WTA Nanosan a tepelně-izolační vysoušecí
omítka Nanotherm MONO a Nanotherm DUO.

6

Nanosan je čistě vápenná suchá maltová směs na bázi
metakaolínu s hydrofobními účinky, vhodná pro vnější
i vnitřní prostředí. Hlavním plnivem je expandované
vulkanické sklo. Používá se pro složité případy sanací
vlhkého zdiva pod úrovní terénu, kde je vysoké riziko
kondenzační vlhkosti a je zde požadavek zateplení objektu zevnitř. Aplikace Nanosanu je možná ručně
i strojně.

2. Sanační tepelně-izolační omítka Nanosan umí
vyřešit problémy s vlhkostí a solemi a zároveň může
se svými vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi fungovat jako doplňková (či na některých specifických objektech i jako jediná) tepelná izolace.

Nanotherm MONO je čistě vápenná tepelněizolační vysoušecí omítka na bázi metakaolínu s hydrofilními účinky, vhodná především do vnitřního
prostředí, ale lze ji použít i v exteriéru. Je vysoce
porézní a díky alkalickému charakteru zabraňuje
šíření plísní. Má výborné sanační, tepelně-izolační
i protipožární vlastnosti.
Nanotherm DUO se od Nanothermu MONO liší tím,
že se jedná o dvoukomponentní produkt, který se
míchá na stavbě z vápenné kaše a suché maltové
směsi. Je určena pro profesionální aplikační firmy
a zvláště pro objekty v památkové péči. Podmínkou
pro úspěšnou aplikaci je odstranění příčiny vlhkosti.

Sanační tepelně izolační omítky
Sanační omítkové
systémy

Odstranění důsledku vlhkosti
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Nejdůležitější důvody pro využití sanačních tepelně-izolačních omítek

7kg /m2

Nízká objemová hmotnost (<400 kg/m3), která umožní snížit náklady na
dopravu i manipulaci. Na 1m2 stačí při tloušťce omítky 20 mm 7 kg omítky.
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Energetická sanace
vlhkého zdiva
Dodatečné chemické
hydroizolace – injektáže

vápenný
program

V omítkách je běžný cement nahrazen metakaolínem, mohou je proto
využívat i pracovníci památkové péče na historických stavbách. Zároveň se
tak zkrátila doba mezi aplikací omítek a povrchové úpravy jen na 48 hod.

Kapacita vzduchových pórů těchto omítek je >55%, což podstatně zvyšuje
jejich životnost.

Plošné hydroizolace
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Součinitel tepelné vodivosti nabývá u těchto omítek hodnot <0,07W/mK,
díky čemuž nahradí 20 mm takovéto omítky svými vlastnostmi 16 mm polystyrenu a ušetří až 40% nákladů na vytápění.

Hodnota difúze vodních par (μ) je < 5, taková výparná schopnost je
umožňuje aplikovat i na stavby extrémně namáhané vlhkostí.
Speciální technologie
utěsňování spár

až

Díky velmi nízkému dynamickému modulu pružnosti E eliminují tyto omítky vznik prasklin a smršťovacích trhlin.

Speciální výrobky
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380 kg / m3
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SANAČNÍ TEPELNĚ - IZOLAČNÍ OMÍTKY
Oblasti použití
Sanační tepelně-izolační hydrofobní omítka Nanosan se vzhledem k tomu, že splňuje
parametry WTA, používá jako plnohodnotná sanační omítka i pro náročné a extrémní požadavky pod úrovní terénu. Naproti tomu tepelně-izolační omítka Nanotherm
MONO má pro své hydrofilní účinky použití především jako vysoušecí omítka, například jako pokračování nad základní výškou sanační omítky Nanosan, která je namáhána solemi. Dochází tak k efektivní optimalizaci ceny a požadavků celkové sanace
vlhkého objektu.

Památkově chráněné
stavby
Technologie neobsahuje cement, jedná se o čistě vápenný
program, který splňuje podmínky zákonem stanovené péče
o památkově chráněné objekty.

Dvousložková tepelně-izolační vysoušecí omítka Nanotherm DUO je určena profesionálním aplikačním firmám pro sanaci vlhkého zdiva památkově chráněných objektů.

Domy zasažené povodněmi
Nanosan využívá technologie vhodné pro
objekty, které jsou po povodních zatížené
extrémní vlhkostí a solemi. Lze ho aplikovat přímo na mokré zdivo i při vlhkosti
vyšší než 10%, a umožňuje tak návrat do
opraveného objektu včetně finální povrchové úpravy již do několika dnů.
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Rekonstrukce rodinných
domů
Sanační tepelně-izolační omítky
lze aplikovat jak zvnějšku, tak zevnitř, díky čemuž umožňují zateplit i takové objekty, u kterých by
toto nebylo z důvodu například
přílišné členitosti fasády možné.
Díky svým tepelně-izolačním
vlastnostem tak přináší úsporu
nákladů na topení až 40%.

Rizikové stavby pod úrovní
terénu

Stavby v časovém
skluzu

Technologie vhodná pro vysoce rizikové
stavby většinou pod úrovní terénu s výskytem bodového tlaku vody a extrémního přetížení solemi a vlhkostí ve zdivu.
Svými tepelně-izolačními vlastnostmi eliminuje vznik kondenzační vlhkosti, snižuje náklady na vzduchotechniku a nucené
větrání.

Nanosan je optimální technologií pro objekty, u kterých je
vysoký požadavek na zkrácení
termínů výstavby, aniž by došlo
k porušení technologie a vzniku
smršťovacích trhlin. Po aplikaci
omítky je možné provádět již po
48 hodinách finální povrchovou
úpravu.

Sanační tepelněizolační omítky

Nanosan
Energetická sanace
vlhkého zdiva

Čistě vápenná sanační tepelněizolační omítka s hydrofobními
účinky, vhodná pro vnější i vnitřní
prostředí.
THERMOŠTUK

Dodatečné chemické
hydroizolace – injektáže

Čistě vápenná štuková omítka
se sanačními tepelně-izolačními
vlastnostmi, určená pro finální
vrstvu omítek Nanosan a Nanotherm.
Nanotherm DUO

Plošné hydroizolace

Čistě vápenná dvoukomponentní
tepelně-izolační vysoušecí omítka s hydrofilními účinky vhodná
především do vnitřního prostředí,
ale lze ji použít i v exteriéru,
pokud je zajištěna hydrofobizační
povrchová úprava.
Vápenný štuk vnější

Čistě vápenná štuková omítka pro
použití ve vnějším prostředí,
částečně hydrofobizovaná. Určená
pro finální vrstvu omítek Nanosan
a Nanotherm či omítek Baurex SMS.

Speciální technologie
utěsňování spár

1. Doporučujeme provést stavebně technický průzkum, včetně měření vlhkosti
a chemického rozboru solí.
2. Sanační omítku po konzultaci s odbornou firmou doporučujeme kombinovat
s metodami vedoucími k odstranění příčiny vlhkosti.
3. Pro upevnění elektroinstalace je potřeba vyloučit sádru a nahradit ji rychletuhnoucím cementem.
4. Doporučujeme zajistit 3-5 mm mezeru mezi podlahou a sanační omítkou, která se
vyplní ROZDĚLOVAČEM VODY.
5. Při i po aplikaci sanační omítky pod úrovní terénu je třeba, aby bylo zajištěno
intenzivní větrání (buď přirozené nebo nucené). Odvlhčovací přístroje je možné použít až po úplném vyzrání sanační omítky.
6. Při opravě již omítnuté zdi, ve které jsou provedeny prostupy, je třeba trubky nebo
vedení ochránit polystyrénovou vložkou. Dále je třeba použít po obvodě prostupu
zdiva ROZDĚLOVAČ VODY a následně aplikovat sanační omítku NANOSAN. Dle
technických listů na takto vyspravená místa není možné dát již 100% záruku a je na
to třeba upozornit investora.
7. Nábytek nestavte těsně na sanované stěny, nýbrž zachovávejte vzduchovou mezeru.
8. Povrchová úprava – nedoporučujeme barvy na latexové či akrylátové bázi, které
uzavírají póry, nýbrž barvy, které propouštějí vodní páry (přípravky s minimálním
difúzním odporem Sd ≤ 0,1 m), nejlépe čistě vápenné. Sanační omítky se nesmí
obkládat ani tapetovat.

Doporučené systémy

Vápenný štuk vnitřní

Čistě vápenná štuková omítka pro
použití ve vnitřním prostředí. Určená
pro finální vrstvu omítek Nanosan
a Nanotherm či omítek Baurex SMS.

Speciální výrobky

Doporučení:

Sanační omítkové
systémy

Odstranění důsledku vlhkosti
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TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DESKY NANODESK
KLIMATIZAČNÍ MINERÁLNÍ DESKY CALSITHERM

1.tepelné schéma loveckého zámečku

Tepelně-izolační desky Nanodesk
Nanodesk je vnější sanační kontaktní tepelně-izolační systém na bázi polystyrén-cementové směsi, který
se používá na zlepšení tepelně-izolační schopnosti
obvodového zdiva starších budov. Díky cementové
skořápce oddělující od sebe granule polystyrenu je
Nanodesk nehořlavý (požární odolnost pro 100 mm
tloušťky je 120 min).
Obrovská kapacita intergranulárních prostorů, do
kterých můžou vodní páry volně difundovat, pak zajišťuje vysokou paropropustnost a Nanodesk splňuje
jak funkci mikroventilační, tak i expanzní. Proto se dá
použít i při sanování negativních projevů vlhkého
zdiva. Nanodesk má makropórovitou (nekapilární)
strukturu, která je vhodná především pro venkovní
řešení.
Nanodesk se vyrábí v rozměrech 900 × 450 mm při
tloušťce 30–100 mm. Jeho objemová hmotnost je
pouhých 200 kg/m3. Má koeficient difúze vodních par
μ = 6,5 a součinitele tepelné vodivosti λ = 0,05 W/mK.
10

2.lovecký zámeček Norimberk

Nanodesk lze montovat i na mokré zdivo ihned, jakmile opadne povodňová voda.

Klimatizační minerální desky Calsitherm
Klimatizační minerální desky Calsitherm tvoří difúzně
otevřenou, kapilárně aktivní vápenosilikátovou vnitřní tepelnou izolaci, která vyrovnává vysoké hodnoty
vlhkosti vzduchu ve vnitřním prostoru a přispívá k regulaci vnitřního klimatu.
Jedná se o mikroporézní minerální stavební hmotu
s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi. Desky
Calsitherm jsou nehořlavé. Vyrábějí se v rozměrech
1250 × 1000 mm při tloušťce 25, 30 a 50 mm. V rámci
systému jsou k dispozici i desky okenního ostění
a desky napojení stěna – strop.
Objemová hmotnost desek činí 200–240 kg/m3.
Mají 90% pórů, koeficient difúze vodních par μ = 6
a součinitele tepelné vodivosti λ = 0,06 W/mK. Desky
Calsitherm lze montovat i na mokré zdivo ihned, jakmile opadne povodňová voda.

Nanodesk & Calsitherm
Sanační omítkové
systémy

Odstranění důsledku vlhkosti

Porovnání sanačních omítkových systémů s produkty energetické sanace z hlediska času, životnosti a spolehlivosti.

Tepelně-izolační sanační
omítka např. NANOSAN

Klimatizační minerální
desky CALSITHERM

Polystyrén-cementové
tepelně-izolační desky
NANODESK

Sanační omítka musí vyzrát 28 dní před
aplikací povrchové úpravy a musí se
aplikovat na podklad, který má již
sníženou vlhkost kolem 10%

•

•
•
•
•
•

Omítku je možno aplikovat ihned po
opadnutí vody. Povrchovou úpravu je
možné aplikovat již 48 hodin po aplikaci
Nanosanu.

•

Suchý proces pro vnitřní prostory, který je
možný aplikovat ihned po opadnutí
zátopové vody. Povrchová úprava je
možná ihned.

•

Suchý proces pro vnější prostory, který je
možný aplikovat ihned po opadnutí
zátopové vody. Povrchová úprava je
možná ihned.

•

•
•

•

•

nesplňuje požadavky WTA, protože se jako
dvoukomponentní vyrábí na stavbě
nemá tepelně-izolační vlastnosti
neřeší opakovaný návrat kontaminované vody

Energetická sanace
vlhkého zdiva

Sanační omítka WTA

Sanační omítka musí vyzrát 28 dní před
aplikací povrchové úpravy a musí se
aplikovat na podklad, který má již
sníženou vlhkost kolem 10%

splňuje požadavky WTA
nemá tepelně-izolační vlastnosti
neřeší opakovaný návrat kontaminované vody
přesahuje požadavky WTA
má tepelně-izolační vlastnosti λ < 0,07 W/mK
řeší opakovaný návrat povodňové vody, avšak
nesmí obsahovat kontaminované soli

Dodatečné chemické
hydroizolace – injektáže

Sanační přísada např.
BAUREX-N

Životnost a spolehlivost

má tepelně-izolační vlastnosti λ < 0,06 W/mK
a vysoký vysoušecí účinek
řeší opakovaný návrat povodňové vody i v případě
vody kontaminované solemi

Plošné hydroizolace

Čas

má tepelně-izolační vlastnosti λ < 0,06 W/mK
a vysoký vysoušecí účinek
řeší opakovaný návrat povodňové vody i v případě
vody kontaminované solemi

Speciální technologie
utěsňování spár

Název technologie

Doporučené systémy
Klimatizační minerální deska, která
svými póry odvádí vodu zkondenzovanou uvnitř konstrukce ven na
povrch, odkud se odpaří.

NANODESK

Tepelně-izolační deska na bázi
polystyrén-cementové směsi.
Zlepšuje tepelně-izolační schopnosti
obvodového zdiva starších budov a
má i sanační účinky.

Speciální výrobky

cAlsitherm
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HYDROFOBIZAČNÍ INJEKTÁŽE
Aplikace materiálů Dicosil 100 a 110

Aplikace materiálů Aquastop a Aquabarier

Mezi injektážní hydrofobizační prostředky patří např. materiály Dicosil 100 a 110 či speciální krémy Aquastop a Aquabarier, které odstraňují příčiny vlhkosti ve zdivu. Používají se k vytvoření dodatečné
horizontální izolace vlhkého zdiva a jsou aplikovatelné beztlakovou nebo tlakovou chemickou injektáží.
Injektážní látka se ve zdivu rozptýlí, s kysličníkem uhličitým
z ovzduší reaguje na hydrofobní sloučeniny, a přeruší tak kapilární
tok vody, což umožní vysychání zdiva nacházejícího se nad prováděnou izolací.
Vrty se po injektáži mohou utěsnit řídkou cementovou kaší popř.
hmotami nabízenými zvlášť pro tento účel. Spáry a zdivo je vhodné opatřit sanační omítkou (Baurex SMS, Nanosan, Nanotherm).
U injektáží pod úrovní terénu je potřeba zajistit účinnou ochranu
proti zemní vlhkosti působící z boku, a to pomocí vertikální clony
ze živičného nátěru (Profidicht 1K Fix, Fundamentflex 2K).
Pro beztlakovou injektáž je ke správnému provedení potřeba následující příslušenství: vrtáky do kamene průměru 14 mm o příslušné délce (dle tloušťky zdiva), příklepová vrtačka, měřící pásmo
a křída.
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ochranná vrstva perimetr (přiteplení)

Hydrofobizační
injektáže

Doporučené systémy



dicosil 100

Profidicht 1K Fix

Dicosil 110 koncentrát
Tekutý injektážní prostředek na
bázi hydrofobizovaných silikonátů.
Používá se pouze ve zředěné
podobě 1:9 s vodou.

hydrofobizační injektáže



Dodatečné chemické
hydroizolace – injektáže



nopová folie s kluznou
vrstvou
(ochrana hydroizolace)

Energetická sanace
vlhkého zdiva

Tekutý injektážní prostředek
na bázi hydrofobizovaných
silikonátů.



Aquastop - injektážní krém



Speciální krém na bázi silan/
siloxanů s hydrofobizačními
účinky pro injektáž zdiva.
Používá se ve formě emulze proti
kapilárně vzlínající vlhkosti.

štěrkový zásyp

Plošné hydroizolace

vyspárovaný
a vyrovnaný podklad



Aquabarier

silikátová hydroizolace Dichtungsschlämme

Množství účinné látky

Speciální technologie
utěsňování spár











drenážní systém
bitumenová hydroizolační
stěrka Profidicht 1K Fix

penetrace Unibit
třírohá páska

penetrace Haftemulsion

Používá se ve formě krému na silan/siloxanové bázi proti kapilárně
vzlínající vlhkosti.
Hustota

AQUABARIER 1

40%

0,84 g/cm3

AQUABARIER 2

65%

0,98 g/cm3

AQUABARIER 3

80%

0,90 g/cm3

Speciální výrobky

třírohá páska

Sanační omítkové
systémy

Odstranění příčiny vlhkosti
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SPECIÁLNÍ UTĚSŇUJÍCÍ GELOVÉ INJEKTÁŽE
Injektáž pomocí injektážních akrylátových gelů
Poměrně novou technologií na našem trhu jsou akrylátové
gely, které se používají jako velmi účinná dodatečná hydroizolace proti tlakové vodě i zemní vlhkosti.
Tyto třísložkové materiály se míchají a vhání do zdiva pomocí
speciální tlakové pumpy Minibooster 5U či Booster 10A, kdy si
mohu svým specifickým dávkováním těchto složek stanovit
dobu, kdy se v odinjektovaném materiálu změní viskozní kapalina na pružný gel.
Moderní akrylátové gely se vyznačují výjimečnou vlastností revisibilitou, kdy opakovaně bobtnají a smršťují se. V praxi to
znamená, že po zabudování do zdiva, za přítomnosti vody
zvyšují svůj objem a brání pronikání vody do pórů zdiva. Jakmile zdivo vyschne, molekuly akrylátu se opět smrští a tento
proces se dále opakuje v závislosti na přítomnosti molekul
vody.
Tyto akrylgely jsou rovněž vhodné pro vějířovitou nebo rubovou injektáž, kdy vytváříme izolační clonu na rubové straně
zdiva, například v případě, že odkopání zdiva není možné.

Příprava rubové injektáže zdiva
(pohled zpředu)

Výsledek rubové injektáže zdiva
(pohled zezadu)

Společnost Realsan vám nabízí pro vodotěsnou izolaci pomocí
injektážích hadic kvalitní těsnící hmoty. Všechny následně
uvedené a představované materiály jsou dlouhodobě ověřeny
a jsou příslušnou formou certifikovány.

Aplikace akrylátgelu Ecocryl ve smíšeném zdivu
(Kajetánka Praha)
14

Aplikace akrylátgelu Rubbertite
(Kejřův Mlýn Praha)

Speciální utěsňující
gelové injektáže

Doporučené systémy

Variotite

Zpožďovač ecocryl

Třísložkový hydrogel s extrémně
vysokou průtažností. Určen pro
sanaci a utěsnění dilatačních
spár.

ECORYL

Nažloutlá kapalina, která slouží
jako složka pro akrylgelovou
injektáž a způsobuje delší
reakční časy pro zgelovatění.

Plošné hydroizolace

Příslušenství
Booster 10A
Injektážní pumpa na zpracování
akrylátových gelů s externí
čistící pumpou. Lze zpracovat
i gely s velmi krátkou dobou
zpracovatelnosti.

Speciální technologie
utěsňování spár

polinit

Polymerní iniciační prostředek na
polyakrylátové bázi. Používá se
společně s Rubbertite k sanaci
trhlin a na clonovou injektáž
nebo společně s Variotite při
sanaci spár. Zajišťuje, aby nedošlo
k vysušení gelu.

Dodatečné chemické
hydroizolace – injektáže

Třísložkový hydrogel na bázi
akrylátu, vytvrzuje se na gumoelastickou, flexibilní hmotu s
nízkou viskozitou. Tento vysoce
kvalitní gel je určen pro velmi
rizikové případy proti tlakové
vodě.

Třísložkový, vodou ředitelný hydrogel na akrylátové, či metakrylátové bázi. Vytvrzením vzniká
elastická hmota o nízké viskozitě.
Určen především proti zemní
vlhkosti.

Energetická sanace
vlhkého zdiva

ecocryl

RUBBERTITE

Minibooster 5U
Injektážní pumpa na zpracování
akrylátových gelů s externí
čistící pumpou. Lze zpracovat
i gely s velmi krátkou dobou
zpracovatelnosti.

Speciální výrobky

Flexibilní injektáž trhlin

Sanační omítkové
systémy

Odstranění příčiny vlhkosti

15

POLYURETANOVÉ UTĚSŇUJÍCÍ INJEKTÁŽE

Při sanacích a hydroizolacích v oblastech s tlakovou vodou, jako např. při
stavbách tunelů a podzemních garáží
se někdy stává, že trhlinami a vadnými místy v betonu proniká do stavby voda. Zde představujeme zvláště
výhodné polyuretanové pěny a rychlereagující polyuretanové pryskyřice,
které pronikající vodu zastaví.
K úplnému a dlouhodobému utěsnění
doporučujeme následnou doinjektáž
akrylátovým gelem.
Mimo tvorby pěny a krátkého reakčního
času jsou polyuretanové systémy vhodné proto, že se s vodou nesměšují a nejsou jí ani narušovány.
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Polyuretanová pryskyřice

Polyuretanové
utěsňující injektáže
Doporučené systémy

pur-o-stop katalyzátor
Urychlovač pro injektážní
pryskyřici PUR-O-STOP a PURO-STOP FLEX.

Energetická sanace
vlhkého zdiva
Dodatečné chemické
hydroizolace – injektáže

pur-o-stop FLEX

Jednosložková pružná
injektážní pryskyřice na bázi
polyuretanu. Zamezuje průniku
vody, v kombinaci s akrylátovým utěsněním i tekoucí vody.

PUR-o-rip PLUS

Dvousložková injektážní
pryskyřice na bázi polyuretanu. Používá se k injektážím
trhlin v betonu a zdivu. Díky
nízké viskozitě a hydrofobnímu účinku utěsňuje
zejména proti vzlínající vodě.
pur-o-rip LV

Dvousložková injektážní
pryskyřice na bázi polyuretanu. Použití pro injektáže
zdiva. Nesmí být používána
pro injektáž trhlin. Vyznačuje
se nízkou viskozitou.

Plošné hydroizolace

Jednosložková injektážní
pryskyřice. Zamezuje průniku
vody, v kombinaci s akrylátovým utěsněním i tekoucí vody,
zpevňuje podlahy. Užití v pozemním stavitelství, v inženýrských
stavbách a při výstavbě tunelů.
Reaguje samostatně s vodou, přičemž vzniká PU pěna
s uzavřenými póry.

pur-o-rip

Dvousložková injektážní
pryskyřice na bázi
polyuretanu. Používá se
k injektážím trhlin v betonu
a zdivu.

pur-o-stop fs

Rychletuhnoucí dvoukomponentní injektážní
pryskyřice na bázi polyuretanu k utěsnění a zpevnění
oblastí namáhaných vodou.

Speciální technologie
utěsňování spár

pur-o-stop

pur-o-stop fs

katalyzátor
Urychlovač pro injektážní
pryskyřici PUR-O-STOP FS.

Speciální výrobky

Použití

Sanační omítkové
systémy

Odstranění příčiny vlhkosti
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Injektážní prostředky a jejich využití

RUBBERTITE®

extrémně nízkoviskozní, vysoce elastický, proti tlakové vodě

RUBBERTITE® + Polinit

zvýšená přídržnost a tažnost

VARIOTITE

rychle reagující, velice vysoká tažnost

VARIOTITE + Polinit

zvýšená přídržnost a tažnost

ECOCRYL

nízkoviskozní, nastavitelný čas reakce

PUR-O-RIP

vysoce flexibilní

PUR-O-RIP LV

velmi nízká vyskozita

PUR-O-RIP PLUS

snadno vypěňuje

PUR-O-STOP

vysoký faktor vypěňování

PUR-O-STOP FLEX

stabilní flexibilní pěna

PUR-O-STOP FS

rychle tvrdnoucí, vysoká pěnivost, tvrdá pěna

Dicosil 100			 hydrofobizující
Dicosil 110			 hydrofobizující koncentrát
Aquastop			 proti vzlínající vlhkosti, certifikát WTA
Aquabarier 1			 proti vzlínající vlhkosti
Aquabarier 2			 proti vzlínající vlhkosti
Aquabarier 3			 proti vzlínající vlhkosti
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Použití tlakových
injektážních hadic

Flexibilní injektáž
trhlin

Pevná injektáž
trhlin

Sanace dilatčních
spár

Sanační omítkové
systémy

Horizontální clony

RUBBERTITE®

Energetická sanace
vlhkého zdiva

Injektáž zdiva

RUBBERTITE® + Polinit
VARIOTITE
VARIOTITE + Polinit
ECOCRYL

Dodatečné chemické
hydroizolace – injektáže

Vyplňování dutin

PUR-O-RIP
PUR-O-RIP LV
PUR-O-RIP PLUS
PUR-O-STOP

Plošné hydroizolace

Stabilizace
podlah

PUR-O-STOP FLEX
PUR-O-STOP FS
Dicosil 100

		

Dicosil 110

		

Aquastop

		

Speciální technologie
utěsňování spár

Clonová injektáž

Aquabarier 1
Aquabarier 2
Aquabarier 3

Speciální výrobky

Zastavení průniku
vody
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BITUMENOVÉ (ASFALTOVÉ) HYDROIZOLACE

Asfaltové hydroizolační stěrky Profidicht 1K Fix
a Fundamentflex 2K se používají jako spolehlivá
a trvanlivá hydroizolace stavebních částí a jsou
praxí dlouhodobě ověřeny. Všechny výrobky jsou
podrobeny předepsaným zkouškám a odpovídají
požadavkům normy DIN 18195. Neobsahují rozpouštědla a jsou tedy ekologickými výrobky. Jejich výhodou je, že nevytváří spoje, jsou bezešvé,
plně nahrazují lepenku.

Třírohá páska

Inovovaný, natavitelný třírohý pás z modifikovaného asfaltu, používaný na bezpečné a trvalé hydroizolační utěsnění rohových a koutových styků
a k vytváření předepsaných zaoblení pro napojení
svislé a vodorovné hydroizolace.
Výhody:
Rychlá a spolehlivá hydroizolace vnitřních zaoblení (koutových a rohových styků) v oblasti
základů a střech
Pás je vodotěsný a zůstavá trvale elastický ve spojích s asfaltovými stěrkami, je bud´ natavitelný,
20

nebo se samolepící vrstvou
Jeho použitím nevznikají žádné prostoje, protože
okamžitě poskytuje pevné spoje
S ohledem na svůj profil vytváří bezproblémová
napojení stěn na svislou izolaci
Asfaltový třírohý pás je možno rychle a jednoduše
natavit přímo do spáry styku. Napojí se též na uzavírací pás mezi stěnou a podlahou sklepa, ve spáře
styku. Pás je možno zkrátit na požadovaný rozměr
(bez problému je možno jej vložit do spáry). Jakmile pás ztuhne, je možno ihned pokračovat v práci. To znamená, že nevyžaduje žádný čas pro zasychání.
Praktický profil o třech stranách umožnuje přesné
zpracování v pravých úhlech rohů. Je ideální pro
všechna napojení mezi vodorovnou a svislou hydroizolaci i pro asfaltové pásy.

Třírohá páska

Bitumenové (asfaltové)
hydroizolace
Sanační omítkové
systémy

Odstranění příčiny vlhkosti

Doporučené systémy

Fundamentflex 2K (stěrková
izolace)

Pastovitá, pevná, dvousložková,
polystyrenem plněná hydroizolační stěrka z modifikovaného
asfaltu, která se nanáší v tlustých
vrstvách. Složka reakčního prášku
urychluje proces schnutí. Neobsahuje rozpuštědlo a je ředitelná
vodou. Ekologická.

Energetická sanace
vlhkého zdiva

Ochranné povrstvení proti zemní
vlhkosti a korozi. Vhodný pro beton,
zdivo, omítku, dřevo i kov.
Asfaltová penetrace ve spreji Bitugrund Fix

Penetrační prostředek ve spreji
s obsahem rozpouštědel.

Dodatečné chemické
hydroizolace – injektáže

Jednosložková živičná hydroizolační stěrka plněná polystyrenem,
pružná, vodonepropustná, překrývá trhlinky v podkladu. Je rychleschnoucí a bez rozpuštědla,
ředitelná vodou. Ekologická.

Asfaltová izolace ve spreji Bitumen spray

Třírohá páskA 5x5 - Dreiecksband
Natavitelný, vysoce pružný pás
z asfaltu modifikovaného elastomerem, určený k utěsnění spár
a předepsanému zaoblení styku
vodorovné a svislé izolace.

Plošné hydroizolace

Profidicht 1K Fix - stěrková
izolace

Unibit

Speciální výrobky

Speciální technologie
utěsňování spár

Bezrozpouštědlová asfaltová
emulze, modifikovaná latexem.
Zředěním lze použít jako penetrace pod hydroizolaci Profidicht 1K
Fix nebo Fundamentflex 2K.
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SILIKÁTOVÉ HYDROIZOLACE

Silikátové hydroizolace jsou moderní minerální
výrobky stavební chemie určené pro utěsnění proti
zemní vlhkosti zejména ve vnitřních prostorách.
Jsou vhodné i pod obklady a dlažby, kde je vždy velmi důležitý detail napojení.
Silikátové hydroizolační hmoty se skládají ze speciálních cementů a plniv a používají se pro hydroizolaci betonových nebo zděných ploch. Různé typy
jsou potom vhodné pro různá použití.
Silikátová hydroizolace Dichtungsschlämme se používá k izolacím proti zemní vlhkosti, ale i netlakové
a tlakové vodě do 5 m vodního sloupce. Funguje na
bázi krystalizace. Nejčastěji se používá v prostorách
často namáhaných vlhkostí - v koupelnách, sprchách, nádržích, bazénech, čističkách apod.
Pružné silikátové hydroizolace (např. Elastikschlämme) nalézají použití v překrývání vlasových trhlinek
22

a trhlinek vzniklých smrštěním podkladu. Při
tloušťce 3 mm překryjí trhlinky do 0,2 mm šíře, při
4 mm tloušťky vrstvy až do 0,6 mm šíře. Vhodné jsou
pro ochranu pochozích a pojízdných betonových
ploch před mrazem či posypovými solemi.
Pro rychlé a jednoduché utěsnění je ideálním prostředkem systém Bornit SB1 – SB3, který se skládá ze
tří vzájemně se doplňujících produktů – rychlovazné minerální hmoty, reaktivního prášku a reaktivní
tekutiny. Pro flexibilní překrytí stavebních spár
a hran či k těsnění rohů při pokládání dlažeb či obkladů pak lze použít těsnící bandáž, pružnou polyesterovou tkaninu kašírovanou ve střední části
kaučukem. Jsou vhodné zvláště při izolaci proti negativnímu tlaku vody v systému se sanačními omítkami pod úrovní terénu.

Silikátové hydroizolace
Sanační omítkové
systémy

Odstranění příčiny vlhkosti

Doporučené systémy

Silikátová pružná izolace Flexschlämme 1K

Jednosložková, suchá, prášková
směs, vodotěsná, elastická a oděruvzdorná izolace s velmi dobrou
přilnavostí k minerálním podkladům. Na základě vysoké pružnosti
je vhodná pro izolaci povrchů, které
budou vystaveny vysokému oděru
(např. izolace teras, balkónů,
bazénů).

Energetická sanace
vlhkého zdiva

Reaktivní prášek s extrémně
krátkou dobou tuhnutí. V průběhu
několika sekund utěsní místa
průniku vody.

Dodatečné chemické
hydroizolace – injektáže

Dvousložková suchá prášková
směs s kapalnou složkou. Vytváří
vodotěsnou, pružnou a obrusu
odolnou vrstvu. Na základě vysoké
pružnosti je vhodná pro izolaci
povrchů, které budou vystaveny
vysokému oděru (např. izolace
teras, balkónů, bazénů).

Bornit SB2 - reaktivní prášek

Bornit SB3 - reaktivní tekutina

Reaktivní tekutina určená ke
zkřemenění. Účinná látka proniká
hluboko do podkladu a reaguje
tam na vodonerozpustná spojení.
Izoluje i proti negativnímu tlaku
vody.

Plošné hydroizolace

Silikátová pružná hydroizolace
- Elastikschlämme

Rychlovazná minerální prášková
hmota s vysokou odolností proti
agresivní podzemní vodě a proti
silnému vodnímu tlaku.

Disperze - Haftemulsion

Vodouředitelná měkčená disperze
na bázi karboxy-butadienstyren
latexu.

Speciální technologie
utěsňování spár

Suchá prášková směs vyznačující se
vysokou pevností a odolností proti
chemickým a mechanickým
vlivům. Izoluje styk vodorovných
a svislých ploch (koupelny, sprchy,
sklepy apod.).

Bornit SB1 - minerální hmota

Těsnící bandáž - šedá

Pružná polyesterová páska
kašírovaná ve střední části
kaučukem. Vodotěsná, propustná
pro vzduch a páru, vhodná na
střechu i stěny.

Speciální výrobky

Silikátová hydroizolace - Dichtungsschlämme
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KRYSTALIZAČNÍ pojezdové HYDROIZOLACE - SYSTÉM SIKKATON
Obr.1 Struktura pojezdových hydroizolací

Trvalá sekundární ochrana betonu
spodních staveb pomocí krystalizační
hydroizolace
Proč investoři preferují doživotní krystalizační hydroizolace?

Sikkaton B má následující přednosti:

izoluje proti tlakové vodě do 7 atmosfér
životnost izolace je stejná jako životnost betonu
nevyžaduje následnou ochrannou vrstvu
zkracuje mokré procesy a zrychluje stavbu
jednoduše řeší členitost konstrukcí
zajišťuje odolnost betonu proti ropným produktům jako je benzín,
motorová nafta, transformátorový olej
odolává zároveň i tekutinám s hodnotou pH > 5
oproti povlakovým izolacím je mechanicky neporušitelná, bez oprav
a údržby
neuzavírá vlhkost do konstrukce, avšak dovolí betonu dýchat
zacelí vlasové trhliny do 0,4 mm
minimalizuje lidský faktor ovlivňující kvalitu
aplikace je možná z pozitivní i negativní strany tlaku vody
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Schopnost betonu odolávat účinkům okolního
prostředí závisí v rozhodující míře na nepropustnosti povrchových vrstev. Té se dá docílit
prostředky primární ochrany (nízký vodní součinitel, důkladné zhutnění, prodloužení ošetřování betonu apod.). V případě, že se tak nestalo,
nebo je tato ochrana nedostačující, beton vyžaduje většinou vždy sekundární ochranu krystalizačním nátěrem Sikkaton B.
Principem mechanizmu fungování je vznik vodou nerozpustných krystalů v důsledku reakce
účinné složky s vodou a jejich růst do struktury betonu. Hloubka prorůstání krystalů je po
14 dnech minimálně 60-70 mm. Krystalky jsou
schopné překlenout i jemné vlasové trhliny.
Pronikání vody v kapalném skupenství již není
dále možné, avšak vodní pára může skrze stavební konstrukci nadále procházet.
Dva základní přístupy k problematice, které
jsou zřejmé z Obr. 1:
A) Hydroizolace konstrukčního betonu spodních staveb proti vzlínající a tlakové vodě – řešením je doživotní krystalizační technologie
Sikkaton
B) Hydroizolace konstrukčního betonu staveb
nad úrovní terénu, které jsou přímo ve styku
s povětrnostními vlivy – řešením jsou doživotní přímopojezdové biochemicky modifikované
hydroizolace Radcon Formula #7 na bázi pružného reaktivního gelu (viz strana 32 - 33).

Užitek:
•

dokonale izoluje staré i nové betonové konstrukce proti tlakové vodě
• prodlužuje životnost a odolnost betonové
konstrukce a ocelové výztuže
• zajistí odolnost betonové konstrukce proti:
• ropným produktům
• zemědělským produktům a chemickým
látkám s hodnotou pH > 5,0
• výrazně zkracuje mokré procesy, protože
beton nemusí vyzrát

Struktura betonu před aplikací Sikkatonu

Struktura betonu po aplikaci Sikkatonu

Krystalizační pojezdové
hydroizolace
Sanační omítkové
systémy

Odstranění příčiny vlhkosti

Doporučené systémy
Sikkaton - B

Energetická sanace
vlhkého zdiva

Jednosložková prášková směs na
bázi cementu, křemičitého plniva
a účinných látek. Pro utěsnění betonu proti tlakové vodě a ropným
produktům.
Sikkaton - A

Dodatečné chemické
hydroizolace – injektáže

Izolace základové desky Sikkatonem
Polyfunkční dům v Lipové v Liberci, 600 m2
GD: Metrostav a.s., 2005

Přísada, která se přidává do
cementových omítek, potěrů
a konstrukčních betonů. Vytváří
vodotěsný beton formou bílé
vany.
Sikkaton - E

Plošné hydroizolace

Kapalná složka, která se přidává
k Sikkatonu B a slouží po zředění
vodou jako pomocný stavební
materiál s rychletuhnoucími vlastnostmi.
Betonplast

Speciální technologie
utěsňování spár
Speciální výrobky

Izolace spodní stavby
RD v Jablonci nad Nisou, 2100 m2
Dodavatel: Havax a.s. Liberec, 2002

Jednosložková prášková směs na
bázi cementu, křemičitého plniva
a modifikujících přísad, určená pro
vyspravení betonových podkladů
a vyplnění nepohybujících se
trhlin.
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HYDROFILNÍ PRYŽE

Vodou bobtnající pryž se používá k utěsnění pracovních spár v železobetonových
konstrukcích proti tlakové vodě. Realtite jsou profily z pryže, které zvětšují svůj objem působením vody. Používají se jako těsnící prostředek v pozemních i inženýrských stavbách, stejně tak jako při výstavbě tunelů, kde nalézají široké použití. Různé
pryžové profily se vyznačují mimo výborných mechanických vlastností, jako je vysoká elasticita a pevnost, také zvláště vysokou stálostí proti kyselinám, louhům, pohonným hmotám, minerálním olejům, organickým rozpouštědlům atd. Rozlišují se
pouze na základě výchozích složek a dle maximálního zvýšení objemu.

Konečný objem
13000 mm3
Výchozí objem
1000 mm3

I 10 mm I

I

23,5 mm

I

V závislosti na typu výrobku je zvýšení objemu od
100 až do 1300 obj.%
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Hydrofilní pryže

Příslušenství

Utěsňování spár pracovních dílců (panelů)

2/3

20

Realtite kruhový

Sanace dilatačních spár

5/10

Těsnění pracovních spár, betonových prefabrikovaných dílců, tunelových tvárnic, k sanaci dilatačních
spár a šachtových skruží.
REALSEAL P

Utěsňování styku starého betonu s novým

Mikroporézní vodou bobtnající
pryž na bázi chloroprenu a styrenbutadienu, která zvyšuje svůj
objem za přítomnosti vlhkosti.
Používá se zvláště při utěsnění
dilatačních spár v systému s Lepícím tmelem Flex nebo REALMATEM či se používá k napojování
staré a nové betonové konstrukce.

Energetická sanace
vlhkého zdiva

Realtite SS

Těsnění pracovních spár, betonových prefabrikovaných dílců, tunelových tvárnic, k sanaci dilatačních
spár a šachtových skruží.

Primer Flex
Rozpouštědlový penetrační prostředek na polyuretanové bázi. Vytváří
můstek pro Lepící tmel
Flex. Například ve zvláště
stížených podmínkách
prachem či nesoudržným
podkladem.

Dodatečné chemické
hydroizolace – injektáže

Utěsňování pracovních spár

Lepící tmel Flex
Jednosložková, lepící
a těsnící hmota na bázi
modifikovaného polymeru, s vysokou přilnavostí
k povrchům, pružností
a odolností proti UV záření

Plošné hydroizolace

Realtite CJ

Vodou bobtnající pryž na bázi
chloroprenu. Dodáván v různých
profilech. Může nabobtnat až
na 1300 objemových %, tvarová
stálost zajištěna gumovou matricí.

Kombi Plus – natloukací těsnící zátka

Těsnící zátky z vyztuženého
betonu a silikonového
kaučuku. Jednoduchým
zatlučením gumovým
kladivem utěsní otvory ve
zdivu po schwub (stahovacích) tyčích bednění.

Speciální technologie
utěsňování spár

Doporučené systémy

Speciální výrobky

Použití

Sanační omítkové
systémy

Odstranění příčiny vlhkosti
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POVRSTVENÉ PLECHY K UTĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR
REALQUELL a REALTACK jsou ocelové plechy, které se připevní na
armaturu a snadno vytvoří hranu na
betonu, a zabrání tak pronikání vody.

REALQUELL

REALQUELL

Ocelové plechy jsou 12, 15 či 17 cm
vysoké a dodávají se ve 20 m rolích.
Jejich zkrácená vodící plocha je vykompenzována bobtnající pryží natavené na plech.
Plech do spár s vrstvou vodoubobtnající
pryže na bázi polychloroprenu a styren-butadienu je nejspolehlivější řešení utěsnění pracovních spár.

Ocelový plech REALQUELL je povrstven chemicky vysoce stálou bobtnající pryží. Na jednom konci plechu
REALQUELL gumový pásek plech
převyšuje, aby mohla být utěsněna
napojení jednotlivých pruhů.
Plech REALTACK je povrstven vrstvou
butylkaučuku.

REALTACK

REALTACK

Plech do spár s vrstvou butylkaučuku vytváří nepřekonatelnou bariéru proti prosakující vodě
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Povrstvené plechy k
utěsnění pracovních spár

Příslušenství
Upevňovací spojka
Upevňovací spojka pro
uchycení těsnících plechů
k armatuře.

Realquell II

Fixační klip
Upevňovací klip pro uchycení
těsnících plechů k armatuře.
Řeší připojování přesahů.

RealTACK I R

Upevňovací spona
Upevňovací spona k připojení
vertikálního těsnícího plechu
na horizontální.

Stavitelný plech, při jehož použití se
bez námahy vytvoří na betonovém
dílci hrany. Tento plech je opatřen
na spodní části butylkaučukovou
páskou (jednostranně).
RealTACK Ii R

Speciální technologie
utěsňování spár

Stavitelný plech, při jehož použití se
bez námahy vytvoří na betonovém
dílci hrany. Tento plech je opatřen
na spodní části butylkaučukovou
páskou (oboustranně).

Dodatečné chemické
hydroizolace – injektáže

Stavitelný plech, při jehož použití se
bez námahy vytvoří na betonovém
dílci hrany. Tento plech je opatřen
na spodní části mikroporézní
bobtnající pryží (oboustranně).

Energetická sanace
vlhkého zdiva

Realquell I

Stavitelný plech, při jehož použití se
bez námahy vytvoří na betonovém
dílci hrany. Tento plech je opatřen na
spodní části mikroporézní bobtnající
pryží (jednostranně).

Plošné hydroizolace

Doporučené systémy

Realtack VB I R

Stavitelný plech, při jehož použití se
bez námahy vytvoří na betonovém
dílci hrany. Tento plech je opatřen
na spodní části butylkaučukovou
páskou (celoplošně).

Speciální výrobky

Použití

Sanační omítkové
systémy

Odstranění příčiny vlhkosti
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PROFILY PRO UTĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR

REALMATE
Lepící tmel Flex
lepidlo a těsnící
tmel

Profily do spár REALMATE jsou kompresním
těsněním na elastomerické bázi. Používají se
k utěsňování spár mezi stavebními dílci
a k utěsňování spár dilatačních, proti tlakové
vodě. Vyrábějí se ve třech typech, které se
liší tvarem a výchozím materiálem.
Výrobek REALMATE EK je tzv. zatloukací či
vtlačovaný profil používaný v nové výstavbě
či při sanacích k utěsnění spár.
Profily REALMATE EK jsou odolné povětrnosti, chemikáliím, UV a ozonovému záření,
s ohledem na jejich materiálovou bázi –
EPDM–mohou být použity do spár, které
jsou namáhány povětrností i chemikáliemi.
Utěsnění dilatačních spár vkládanými profily
REALMATE nastává vratnou silou, která působí po stlačení profilu vloženého do příslušné spáry. Jen ve zvláštních případech je
nutné současné přilepení profilů např. Lepícím tmelem FLEX.
• EPDM pěna
(EPDM – etylen - proplylen - dien - monomer)
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Doporučené systémy
RealMATE ek

Stlačitelné (kompresní)
profily pro těsnění spár
vyrobené z EPDM kaučuku.
Používají se k utěsnění
dilatačních a dělících spár
a jako ukončující profil
ve spárách.

Profily pro utěsnění dilatačních
spár & Těsnící tmely
Odstranění příčiny vlhkosti
Sanační omítkové
systémy

TĚSNÍCÍ TMELY
Příslušenství

Energetická sanace
vlhkého zdiva

Lepící tmel Flex
Jednosložková, lepící a těsnící
hmota na bázi modifikovaného
polymeru, s vysokou přilnavostí
k povrchům, pružností a odolností
proti UV záření.

Speciální výrobky

Speciální technologie
utěsňování spár

Plošné hydroizolace

Dodatečné chemické
hydroizolace – injektáže

Primer Flex
Rozpouštědlový penetrační prostředek na polyuretanové bázi. Vytváří
můstek pro Lepící tmel Flex. Například ve zvláště stížených podmínkách prachem či nesoudržným
podkladem.
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BIOCHEMICKY MODIFIKOVANÉ POJEZDOVÉ HYDROIZOLACE

Biochemicky modifikovaná ochrana betonu
Betonové konstrukce a svrchní stavby mostů, které podléhají přímo povětrnostním vlivům, je třeba
chránit a ošetřovat proti degradaci a korozi.
Vzhledem k tomu, že se tento problém nedaří
úspěšně řešit, vznikají škody, na jejichž odstranění
a opravy se musí opakovaně vynakládat ročně stamilionové částky. Představte si, že bychom našim
investorům a projektantům dali do rukou nástroj,
který by tento problém vyřešil, a to pouze jedenkrát za dobu životnosti betonové konstrukce.
Technologie RADCON Formula #7® umožňuje tyto
náklady eliminovat a již preventivně konstrukce
ošetřit tak, aby škody a následující nákladné opravy v budoucnu vůbec nevznikaly.
Celoživotní hydroizolační technologie byla vynalezena a poprvé vyzkoušena ve Spojených státech
v roce 1975 profesorem Smithem, který byl nominován na Nobelovu cenu za chemii. Celkem 30 let
bezchybných aplikací v praxi ve více než 45 zemích podporuje tvrzení doživotní hydroizolace.
Různé způsoby ochrany
Klasické membránové materiály vyžadují následnou ochrannou vrstvu. Dobře spojená membrána
nepropouští vodní páry a tak, jak teplo od slunce
vytahuje páru na povrch desky, membrána je potom vyduta do bodu delaminace. Membrány se
mohou rozštěpit na vrstvy, způsobující výmoly na
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nově provedeném povrchu. Špatné provedení
svaření pásů v přesazích vede následně k selhání
a zatékání vody do konstrukce.
Závada klasické membrány není ve výrobku, často
však byla použita na povrchu, jenž nebyl dostatečně suchý nebo na kterém zůstala vlhkost.
Čím se liší RADCON Formula #7® od standardních hydroizolačních membrán?
Utěsňuje trhliny v betonu do šíře 2 mm a do
hloubky 20 mm.
Zvyšuje tvrdost betonu na hranici granitu
Vytváří reakcí s vápníkem v betonu podpovrchovou utěsňující membránu
Zabraňuje přístupu vody a jiných znečišťujících
látek jako např. ropných produktů.
Snižuje průnik chloridových solí o 89 %
Odolává mechanickému poškození bez potřeby
krycí vrstvy - je pochůzí a pojezdová
Snižuje působení CO2 a zabraňuje korozi betonu
Nesnižuje přídržnost k dalším materiálům jako
je lepidlo pod obklad či asfalt
Nezvyšuje kluznost ošetřeného betonu
Bez údržby
Snadno opravitelná

Technické přednosti
RADCON Formula #7® není povrchový nátěr, přísada, rostoucí krystal, ani prostředek odpuzující
vodu. Je to biochemicky modifikovaný roztok silikátu, který se aplikuje na ošetřovaný beton postřikem. Během třídenního procesu zalévání vodou
pak produkt proniká do betonu, reaguje s ním,
a vytváří tak podpovrchovou bariéru, jejímž utěsňujícím prvkem je pružný reaktivní gel.
Výsledkem je vysoká odolnost pórů, kapilár i větších trhlin proti vnikání vody a znečišťujících látek.
Během stavebních prací jsou povrchy vystaveny
nebezpečí poškození při provádění jiných pracovních aktivit. Tento problém, vznikající při tradičním přístupu, nebývá zaznamenán okamžitě.
Když se pak zjistí zatékání, může být hledání příčin, tedy vysledování vody pod ochranným potěrem či membránou, úkol opravdu náročný.
Alternativou může být aplikace produktu RADCON Formula #7® na předem dobře připravený
beton. Žádný ochranný potěr není potřeba: máme
potom k řešení odolnosti proti vodě pouze jednu
proměnnou - beton - takže když se v době
životnosti stavby objeví průsak, opravuje se přímo
beton. Přesto však tento způsob izolace proti vodě
nemůže zcela nahradit kvalitu dobře namíchané
betonové směsi, kvalitní spoje a řádně propracované detaily stavebních prací.

Biochemicky modifikované
pojezdové hydroizolace

Energetická sanace
vlhkého zdiva

Radcon Formula #7®
Biochemicky modifikovaný
roztok silikátu, který se aplikuje na
ošetřovaný beton postřikem.

Radfloor

Kapalina na bázi silikátu sodíku,
která proniká do struktury betonu,
kde vytváří reakcí s volným vápníkem tvrdé, chemicky nečinné
složky, utěsňující póry betonu.

Dodatečné chemické
hydroizolace – injektáže

Hlavní výhody
•   Dlouhodobá životnost - stejná jako betonu, 		
nevyžaduje se opakované použití ani údržba.
•  100% sjízdný povrch po prvním zalití vodou minimální riziko vzniku škod v průběhu stavby
nebo později.
•   Vyhledávání trhlin a vad - pomocí tohoto
přípravku je snadné vyhledat a ošetřit jinými 		
metodami obtížně odstranitelné praskliny a 		
trhliny.
•  Není nutné zvedat nebo odstraňovat
membrány.
•  Zůstává chemicky reaktivní v betonu a utěsňuje
tak i nově vznikající staticky určité trhliny, které
vzniknou v budoucnosti.

Sanační omítkové
systémy

Odstranění příčiny vlhkosti

Speciální výrobky

Speciální technologie
utěsňování spár

Plošné hydroizolace

Rozhodující vlastnost RADCON Formula #7®
Když se někdo rozhodne pro definitivní řešení
odolnosti stavebního betonu proti vodě chemickou cestou, měl by vědět, jakým způsobem se
celoživotní odolnosti dosahuje.
RADCON Formula #7® zůstává uvnitř trhlin i základní hmoty betonu trvale schopen chemicky reagovat znovu a znovu, po celou dobu životnosti
betonu. Proto, i když nastane, řekněme, jednorázové sedání zeminy, hrozí popraskání (nebo když
dojde třeba k zemětřesení a stavba ošetřená produktem RADCON Formula #7® popraská), tak potom dešťová voda systém RADCON Formula
#7® reaktivuje a umožní obnovení utěsnění.
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VZORY ŘEŠENÍ KOMPLEXNÍ SANACE VLHKÉHO ZDIVA

Příklady použití jednotlivých výrobků a technologií (dle ČSN P730610 a ČSN P730606)
kategorie dle míry vlhkosti a salinity zdiva

Výrobek / technologie
1

2

3

4

5

6




–

–

–

–

Baurex SMS




–

–

–

–

Nanosan

–





–

–

Rozdělovač vody

 (pod terénem)
 (nad terénem)

 (vnější)
 (vnitřní)
 (pod terénem)
 (nad terénem)



Nanotherm DUO

 (vnější)
 (vnitřní)
 (pod terénem)
 (nad terénem)

Nanodesk

–

–

–

Calsitherm

–

–

–

 (pod terénem)
 (nad terénem)



 (vnější)
 (vnitřní)
 (pod terénem)
 (nad terénem)



Dicosil 100

–

–

–

–

–

Dicosil 110




–

–

–

–

–

Aquastop

–



–

–

–

Aquabarier 2

–




–

–

–



Baurex-N

Hydrofobizér
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 (pod terénem)
 (nad terénem)



–

Sanační omítkové
systémy

Vzory řešení komplexní
sanace vlhkého zdiva

2

3

4

5

6

Aquabarier 3

–



–

–



Ecocryl

–

–




–

–

Rubbertite

–

–

–









Bornit SB1 - SB3

–

–

–





–

Profidicht 1K (vertikální izol.)






Sikkaton B

–

–

–

 (podlaha)

 (podlaha)

–

Dichtungsschlämme







–

–



Realtite

–

–

–





–

Drenáž







–

–



STUPEŇ VLHKOSTI ZDIVA

1

vzlínající

zvýšený

zvýšený

2

vzlínající

vysoký

vysoký

3

vzlínající

velmi vysoký

velmi vysoký

4

tlaková voda

zvýšený

vysoký

5

tlaková voda

vysoký

velmi vysoký

6

objekty po záplavové vodě, energetická sanace

Plošné hydroizolace

STUPEŇ ZASOLENÍ ZDIVA

–

TPH.
waterproofing systems

Speciální technologie
utěsňování spár

TYP VLHKOSTI

Dodatečné chemické
hydroizolace – injektáže

1

Energetická sanace
vlhkého zdiva

kategorie dle míry vlhkosti a salinity zdiva

Výrobek / technologie

Speciální výrobky

Pro závazné odpovědné řešení je třeba se obrátit na specialistu, který provede stavebnětechnický průzkum a upřesní návrh řešení.
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„Dáte-li člověku rybu, nakrmíte ho na jeden den.
Naučíte-li ho ryby chytat, nakrmíte ho na celý život“.
Z každého aplikovaného kusu našich
výrobků je určeno 0,50 Kč na projekt
www.adopceafrika.cz , čímž umožníme
africkým dětem pravidelně navštěvovat
školu, a získat tak naději na lepší budoucnost.

