Konudur
Liner-systémy
Sanační systémy pro
neprůchozí odpadní potrubí

Sanační systémy pro neprůchozí
odpadní potrubí

Sanace kanálů - čistě, hospodárně a bezpečně
Evropská kanalizační síť má celkovou délku v řádu mi-

Sanace odpadních systémů otevřeným způsobem je

liónů kilometrů. Největší část kanalizační sítě přitom

často možná pouze za vynaložení velkých stavebních

leží na soukromých pozemcích a je součástí systému

a finančních nákladů, neboť odpadní systémy prochází

odvodnění pozemků, např. jen v Německu je to cca 1,5

často pod další zástavbou. Bezvýkopové opravné a re-

mil. km.

novační systémy jako je systém Konudur Liner nabízí
bezpečné a hospodárné řešení.
opravy lokálních poruch potrubí
- Konudur LM-Liner
renovace potrubí
- Konudur Homeliner

Rozdělení kanalizační sítě v Evropě
Každý správce odpadního systému a také každý vlast-

75%

soukromá

ník pozemku musí prokázat, že jeho odpadní systém je
těsný a nedochází k únikům do podloží.
Zpravidla toto provádí kvalifikovaná odborná firma, kte-

Poruchy soukromé kanalizační sítě

rá odpadní potrubí prohlédne pomocí speciální TV-ka-

40-90 %

mery a ověří jeho těsnost.
K typickým poruchám potrubí patří prorůstání kořenů,
netěsnost hrdel, poruchy v napojení jednotlivých rour,
trhliny a praskliny. Z toho plynoucí ex- a infiltrace ohrožuje podzemní vodu, a v případě rozsáhlejších poruch
snižuje účinnost čistíren odpadních vod.

Poruchy veřejné kanalizační sítě

20-25 %
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25%

veřejná

Sanace kompletního
odpadního potrubí - Konudur Homeliner

Renovace
Odpadní voda způsobuje celou řadu lokálních poruch

Pro míchání jednotlivých složek se doporučuje použít

nebo celkové poškození potrubí, které je možné odstra-

dvousložkové míchací zařízení. Nakonec se nasycený

nit pomocí renovačních systémů. Syntetický filcový ru-

rukáv inverzuje* vzduchem nebo vodou (tlakem vody)

káv (hadicový rukáv) se nejprve nasytí epoxidovou prys-

do sanovaného potrubí. U odpadních systémů z po-

kyřicí, inverzním způsobem se aplikuje do poškozeného

zemků se zpravidla rukáv inverzuje z revizní šachty

potrubí, tlakem se vypne, přilepí se na stěny rour a dojde

domu.

k vytvrdnutí. Výsledkem je nové, bezesparé a těsné potrubí se zvýšenou životností - Konudur Homeliner.

TV-kamera umístěná v hlavním kanálu kontroluje průběh inverzování a optimální přichycení konce rukávu

Takhle to funguje

Konudur Homeliner na starou odpadní rouru.

Po provedeném monitoringu a následném vyčištění potrubí tlakovou vodou se změří délka sanovaného potrubí.
Připraví se hadicový rukáv odpovídající délky, který se
následně vakuově impregnuje epoxidovou pryskyřicí.
* Inverzování je šetrná metoda, která umožňuje jednoduché
a čisté napouštění a instalaci rukávu. Vnitřní strana rukávu
napuštěná pryskyřicí se během instalace postupně plynule
otáčí a přilepuje se celoplošně na stěny starého potrubí.

inverzní buben
TV-monitor

domovní revizní
šachta
šachta
domovní odpadní
přípojka
Konudur Homeliner
ve veřejné síti

TV-kamera

konec rukávu
kalibrovaný rukáv
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Sanace kompletního
odpadního potrubí - Konudur Homeliner

Renovace
Systémová varianta č. 1

Výhody systému

Pro sanaci potrubí menších průměrů, jako jsou např.

Obě systémové varianty vykazují excelentní technic-

domovní přípojky, se rukáv Homeliner nasytí za stu-

ké parametry. Díky tomu je možné dosáhnout vysoké

dena tvrdnoucí epoxidovou pryskyřicí (Konudur 160

únosnosti vytvrzené vložky při malé tloušťce stěn ru-

PL-XL). Mechanické vlastnosti a doba zpracovatelnosti

kávu. V praxi to znamená značnou úsporu materiálu

pryskyřice jsou optimalizovány pro tuto oblast použití.

oproti ostatním běžným systémům.

Aplikaci je možné provádět pomocí relativně malých
Konudur Homeliner je rukáv spojený s původní
rourou!

technických nároků.

Pozor! Ne všechny vložkovací systémy na trhu jsou ruSystémová varianta č. 2

kávy spojené s původním potrubím. Díky uvolňujícím

Pokud se sanují delší úseky nebo potrubí větších prů-

se rozpouštědlům je nutné celou řadu systémů insta-

měrů, rukáv Homeliner se nasytí termoaktivní epoxido-

lovat do kanálů pouze pomocí ochranné fólie (preliner),

vou pryskyřicí (Konudur 170 TL-NV). Tato pryskyřice

která znemožňuje přilepení na stěny původního potrubí.

umožňuje daleko delší dobu zpracovatelnosti. Díky

Pouze rukáv přilepený ke stěnám bez separační fólie

přívodu tepla (zahřátí vody) je možné cíleně regulovat

zůstává při vnějším tlaku přitisknut a přilepen k původ-

počátek a průběh procesu vytvrzování.

nímu starému potrubí.
Stávající trhliny a napojení jednotlivých rour se při apli-

Inverzování a přívod tepla
1. krok

kaci také vyplní reakční pryskyřicí. Tím dosáhneme
Díky hydrostatickému tlaku vody
se impregnovaný
Konudur Homeliner inverzuje

dlouhodobého uzavření všech trhlin a prasklin a zamezíme dalšímu prorůstání kořenů do potrubí. Díky prolepení celého spoje rour dosáhneme také fyzikálního
spojení (zakotvení) rukávu se starým potrubím. Statické vlastnosti renovovaných kanalizačních rour se tak
prokazatelně zlepší! Nízkoviskózní, bezrozpouštědlové
epoxidové pryskyřice s odolností vůči kyselinám a lou-

2. krok
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Díky brzdícímu
popruhu na
konci rukávu se
kontroluje proces
inverzování. Vytvrdnutí následuje
v krátkém čase po
vyhřátí vody, která
cirkuluje přes
topící agregát.

hům systému Konudur Homeliner jsou vhodné pro vlhké podklady a vykazují na odpadních rourách vynikající
přídržnost.
Podle druhu pryskyřice a způsobu vytvrzování je možné potrubí již během několika hodin znovu zprovoznit.

Ověřená bezpečnost - Konudur Homeliner

Renovace
z u g e la

ssen

Výhody systému Konudur Homeliner
nízká spotřeba materiálu díky vynikajícím technickým
parametrům

kromě oblastí s podzemní vodou aplikace
bez prelineru

schopnost překonat zatáčky potrubí do 30° bez
svraštění a záhybů v zatáčce

stabilizace systému staré potrubí-okolní zemina
zlepšená statika díky spojení se starou
rourou je prokázána

díky barevné pigmentaci dobrá identifikace a možnost
inspekce pomocí kamery

žádné smrštění při vytvrzování

za studena tvrdnoucí epoxidová pryskyřice pro menší
délky a průměry (žlutá barva)

lehké a bezpečné napojení přípojek a vstupů do
šachet díky přilepení ke stěnám

termoaktivní epoxidová pryskyřice pro větší délky
a průměry (světle modrá barva)

prolepení trhlin, prasklin a spojů rour
velmi dobrá chemická odolnost
(tabulku odolností doložíme na požádání!)

fyziologická nezávadnost, bez rozpouštědel

Funkčnost rukávů spojených s potrubím
Pevnostní uzavření trhlin a prolepení prasklin

Zlepšená statika díky slepení se starou rourou
(Relining rukávu napuštěného epoxidovou pryskyřicí)

1
kg

1-násobná únosnost

2
kg

2-násobná únosnost
bez spojení

8
kg
8-násobná únosnost
při pevnostním spojení
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Sanace lokálních poruch odpadního potrubí Konudur LM-Liner

Oprava
z u g e la

Pro opravy menších lokálních poruch v neprůchozím
kanalizačním potrubí byl vyvinut systém Konudur

ssen

Přehled vlastností produktu
Konudur 250 OM-PL:

LM-Liner. Typickým příkladem poruch jsou exfiltrace

nízkoviskózní, vysoce odolná, dvousložková orga-

a infiltrace vody, trhliny, lehké popraskání jakož i pro-

nominerální pryskyřice s vysokou odolností vůči

růstání kořenů. U tohoto krátkého rukávu (vložky) se

kyselinám a louhům

jedná o kombinaci organominerální reakční pryskyřice

krátké časy odbednění

Konudur 250 OM-PL, kterou je napuštěna speciální

použitelnost také na vlhké a minerální podklady

skelná tkanina. Díky kombinacím různých variant pryskyřic a krátké době vytvrzování odpovídá tento systém
ideálně dnešním místním stavebním podmínkám. Mechanická a chemická odolnost jsou těmi nejlepšími

(např. odpadní roury)
dobrá přídržnost na běžné druhy odpadních rour
fyziologická nezávadnost

předpoklady pro dlouholetou funkčnost a nabízí majitelům požadovanou bezpečnost.
Osvědčená skelná tkanina Advantex® je chemicky
odolná a díky svému vysokému E-modulu je perfekt-

Instalační schéma systému Konudur LM-Liner
1. krok

poškozené hrdlo
roury

ním systémovým partnerem pro reakční pryskyřici Konudur 250 OM-PL.

2. krok

aplikace systému
Konudur LM-Liner
pomocí pakru

3. krok

poškozené místo po
opravě

Konudur LM-Gewebe 1050/1080 (E/ECR-skelné tkaniny)
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Sanace lokálních poruch odpadního potrubí Konudur LM-Liner

Oprava
V rozmezí průměrů DN 100 - 500 je možné kruhové
profily, ale také vejčité profily odpadních potrubí s volnou hladinou z betonu, železobetonu, litiny, plastů a kameniny tímto systémem opravovat.
Takhle to funguje
Místo poruchy je nejprve potřeba přesně změřit a odpovídajícím způsobem připravit, tj. očištění tlakovou
vodou příp. u hladkých rour (např. kamenina) pomocí
mechanického očištění (frézování, broušení) s následným očištěním tlakovou vodou. V závislosti na vnitřním

naskládá na požadovanou velikost a poté se navine
a zafixuje na instalačním pakru, který je opatřen separační fólií a separačním prostředkem, v minimální
tloušťce 3 mm (2 až 4 vrstvy překládané tkaniny).

průměru roury a dalších parametrech (rozsah poruchy
apod.) se uřízne tkanina Konudur LM-Gewebe.

Nakonec se instalační pakr dopraví na místo lokální
poruchy, zde se stabilizuje a nafoukne tlakovým vzduchem tak, aby napuštěná skelná tkanina pevně přilnula
ke stěnám poškozené odpadní roury a došlo k trvalému a pevnému spojení.

Rozmíchaná směs pryskyřice Konudur 250 OM-PL
bez zbytečně zabudovaného vzduchu a s homogenní
barevností se celoplošně plynule nasytí (zalaminuje) do skelné tkaniny. Napuštěná skelná tkanina se

Navíc se plánovaný „přebytek pryskyřice“ zatlačí do
poškozeného místa; díky napuštění reakční pryskyřice do trhlin, prasklin a spojů dojde nejen k pouhému
slepení, ale také k dodatečnému fyzikálnímu spolupůsobení vložky Konudur KM-Liner s původním starým
odpadním potrubím.
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ombran: Kompetence a kvalita
S produkty ombran získáte kompletní
systémová řešení v oblasti kanálů a kanalizačních šachet. Vysoká kvalita a hospodárnost jednotlivých produktů je zaručena
díky vyzrálosti systémů a mnohaletým
zkušenostem z aplikací.

sanace kanálů
sanace kanalizačních šachet
technologie pro relining
systémy pro kanalizační roboty
injektážní systémy
vystýlky a vnější ochrana rour
sanace odlučovačů
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