Vodohospodářské stavby
Systémy pro opravu a ochranu betonu

EXPERTISE
HYDRAULIC CONSTRUCTION

Vodní díla, opravy, obnovy a ochrana

Zadržování vody v krajině, hospodaření s vodními zdroji a ochrana před
extrémními situacemi jsou nejen v České republice životně důležitými úkoly.
V posledních letech s příchodem klimatických změn je navíc toto téma
zmiňováno čím dál častěji. Spolehlivé fungování a bezpečnost provozování
vodohospodářských staveb je zásadní a péče o tyto stavby tak získává jednu
z nevyšších priorit. Společnost MC-Bauchemie a její kompetentní zaměstnanci
si toto všechno uvědomují a přistupují tak k tomuto odvětví s maximální možnou
zodpovědností. Již více než padesát let vyvíjí a zdokonaluje MC-Bauchemie
technologie a materiály pro výstavbu, opravy a ochranu konstrukcí v oblasti
vodního stavitelství. Materiály na špičkové úrovni, dlouholeté reference,
technická odbornost našich pracovníků a sdílení celosvětových zkušeností
napomáhají vždy navrhnout optimální systémové řešení každé stavbě na
míru. Přesto jsme vyslyšeli potřebu investorů, provozovatelů, projektantů
a realizačních firem po uceleném zdroji alespoň základních informací
o možných řešeních pro modelové problémy betonových konstrukcí vodních
staveb.
Tato brožura by tedy měla být nápomocna při hledání řešení, nebo alespoň
směru uvažování a může být základním podkladem pro otevření diskuze či
jednání pro nalezení nejlepšího řešení opravy, obnovy a ochrany veškerých
konstrukcí vodohospodářských staveb.
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Sanace vodorovných ploch (potěrový charakter malty)
	Nafufill KM 130 (tl. 10-40 mm)
	Nafufill KM 180 (tl. 30 – 100 mm)
	Nafufill BC – adhezní můstek
Jemné cementové stěrky (egalizace betonu)
	Nafufill KM 103 (tl. 1-3 mm)
	Nafufill KM 110 ( tl. 2-10mm)

Pochozí izolace chodníků
Nátěrový systém MC-Floor TopSpeed, aplikace i na vlhký podklad,
krátké technologické přestávky – celý systém i v jeden den, UV stabilní,
protiskluzný.
	Penetrace MC-Floor TopSpeed SC (0,3 kg/m2)
	Nosná vrstva MC-Floor TopSpeed (0,3 kg/m2) + křemičitý písek
	Pečetící vrstva MC-Floor TopSpeed (0,4 kg/m2)

Ochranné vrstvy – odolné atmosférickým vlivům,
paropropustné s vysokým odporem vůči pronikání CO2
	Transparentní nátěry MC-Color Proof
	Barevné nátěry MC-Color Flair
	Trhliny přemosťující nátěry MC-Color Flex nebo
ochranná flexibilní stěrka Zentrifix F92 tl. 3 mm
(přemostění trhlin 0,3 mm do -20°C)
Ochrana ploch v trvalém kontaktu s vodou
Minerální tvrdé stěrky, odolné dlouhodobému
působení vody, odolné chloridům a síranům,
paropropustné vodotěsné. Vyztužené vlákny,
s možností finálního vyhlazení.
Vodorovné, skloněné a svislé plochy, odolné
extrémnímu zatížení obrusem
	MC-RIM PROTECT MR (tl. 5-15 mm) s vysokou
odolností proti obrusu, Třída A6 dle Böhma
Vodorovné plochy a skloněné plochy do 10%
	MC-RIM PROTECT H – malta potěrového
charakteru pro horizontální plochy,
Třída A9 dle Böhma
Svislé a skloněné plochy
	MC-RIM PROTECT (tl. 5-15 mm)
Správkové hmoty pro svislé plochy
	Ochrana výztuže a adhezní můstek –Zentrifix KMH
	Ochrana výztuže při nanášení metodou suchého
torkretu – Colusal MK
Správkové malty pro opravu betonu:
	Nafufill GTS-HS (tl. 10-80 mm) pro suchý torkret
	Nafufill KM 250 HS (tl. 6-80 mm) pro ruční zpracování
a mokrý torkret
Stříkaný beton:
	Nafufill SM 04 (max. zrno kameniva 4 mm)
	Nafufill SC 08 (max. zrno kameniva 8 mm)

Sanace trhlin pomocí injektáží
Statická (silová) injektáž:
	MC-Injekt 1264 compact –
vlhkost snášející epoxidová
pryskyřice
Těsnící pružné polyuretanové
pryskyřice (trhliny, dutiny,
pracovní spoje):
	MC-Injekt 2300 top/rapid
	MC-Injekt 2133 flex
Těsnící pružné hydrostrukturní
pryskyřice (bobtnavé výplně):
	MC-Injekt 3000 HPS

Těsnění dilatačních spár
Hydrostrukturní injektážní pryskyřice pro utěsnění průsaků
	MC-Injekt GL-95 TX
	MC-Injekt 3000 HPS
Těsnící pásky
	Mycoflex WW Band do lepidla MC-DUR 1280
Těsnící profily
	Mycoflex Resyst do lepidla Mycoflex Resyst Adhesive
Trvale pružné tmely odolné atmosférickým vlivům
	Mycoflex 4000 SP (polysulfid), Mycoflex 488 MS (MS polymer)
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OPRAVY

Popis systému

Oblasti použití

Složení systému

Opravy vodorovných
pojížděných povrchů
PCC I
(ruční zpracování)

Opravy mostovek, vodohospodářských
konstrukcí, opravy vodorovných,
dynamicky zatěžovaných pojížděných
povrchů

ochrana výztuže Zentrifix KMH
adhezní můstek Nafufill BC
Nafufill KM 130 (10 – 40 mm)
Nafufill KM 180 (30 – 100 mm)

Opravy svislých, podhledových a šikmých
ploch PCC II a III; SPCC
II a III (mokrý nástřik)
(ruční zpracování)
Opravy svislých,
podhledových
a šikmých ploch
nástřikem SPCC II a III
(suchý nástřik)

ochrana výztuže Zentrifix KMH
adhezní můstek Nafufill BC
Nafufill KM 250 HS (6 – 100 mm)
Nafufill KM 110 (2 – 10 mm)
Nafufill KM 103 (1 – 3 mm)
Opravy železobetonových
vodohospodářských konstrukcí (sloupy,
nosníky, stěny, desky)

OCHRANA

Stříkaný beton
(suchý nástřik)
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ochrana výztuže Colusal MK
Nafufill GTS (10 – 80 mm)
Nafufill GTS-HS (10 – 100 mm)

ochrana výztuže Colusal MK
frakce kameniva do 4 mm – Nafufill SM 04
frakce kameniva do 8 mm – Nafufill SC 08

Popis systému

Oblasti použití

Složení systému

Hydrofobizace

hydrofobizace minerálních podkladů; ochrana
před příliš rychlou nasákavostí podkladu při
aplikaci následných barevných systémů

Emcephob HC
Emcephob WM

Systémy pro
nepochozí
a nepojížděné plochy,
plochy nad vodní
hladinou
(ochranné systémy)

systémy pro betonové plochy vystavené
působení atmosférických vlivů a chloridů,
sloupy, nosníky, stěny, opěry apod.

MC-Color Flair pure
MC-Color Flair pro
MC-Color Flair vision

systém pro ochranu čerstvého betonu
nebo torkretu

MC-DUR 1177 WV-A
Emcoril B VM

Minerální ochranný
systém

systém pro betonové povrchy, pro trvalý
kontakt s vodou, použití i pod hladinou a při
požadavku na vysokou hladkost povrchu

MC-RIM PROTECT

Flexibilní nátěry
pro nepochozí
a nepojížděné plochy
Flexibilní polymercementové stěrky
pro nepochozí
a nepojížděné plochy

systém pro betonové povrchy, vystavené
působení atmosférických vlivů a chloridů,
sloupy, nosníky apod.

MC-Color Flex pure
MC-Color Flex pro
MC-Color Flex vision
Ombran Elastikschlämme
Zentrifix F 92

Pochozí systémy se
zvýšenou schopností
přemosťování trhlin

vnitřní i vnější betonové povrchy,
chodníky a pochozí plochy, povrchy
vystavené účinkům chloridů

MC-Floor TopSpeed SC
MC-Floor TopSpeed flex
Písek 0,1–0,3 mm a 0,4–0,8 mm
MC-Floor TopSpeed flex

Ochranný systém na
bázi spec. polyuretanu

systém pro betonové povrchy, použití
i pod hladinou vody

MC-DUR 1177 WV-A
(MC-Floor TopSpeed SC)
MC-DUR 2496 CTP

Hydroizolační systém

základy; prvky, které jsou ve styku se
zeminou

MC-DUR 1390 VK
MC-DUR 1680

Pracovní kroky

Spotřeba

Vlastnosti systému

2
1
1
1

2 × 70 g na bm oceli Ø 8 mm
1100 g/m2 (adhezní můstek)
2050 g/m2/mm
2100 g/m2/mm

malé smrštění
velmi vysoká výsledná odolnost
rychlý nárůst pevností
aplikace od 10 do 100 mm v jedné vrstvě

2
1
1–4
1
1

2 × 70 g na bm oceli Ø 8 mm
1100 g/m2 (adhezní můstek)
1750 g/m2/mm
1700 g/m2/mm
1750 g/m2/mm

malé smrštění
vysoká výsledná odolnost
rychlý nárůst pevností
lehká zpracovatelnost
vhodné pro trvalý kontakt s vodou

3
1–2

3 × 70 g na bm oceli Ø 8 mm
2000 g/m2/mm (+ odpad 15–20 %)

3
od 1

3 × 70 g na bm oceli Ø 8 mm
1900 g/m2/mm
2
2100 g/m /mm (+odpad)

Pracovní kroky

Spotřeba

1
1

200 – 400 g/m2
70 – 150 g/m2

2
2
2

110 ml/m2
110 ml/m2
200 ml/m2

1
1

150 g/m2
150 g/m2

1

1720 g/m2/mm

2
2
2

220 – 280 ml/m2
280 ml/m2
280 ml/m2

malé smrštění
vysoká výsledná odolnost
rychlý nárůst pevností
snadné zpracování
možnost zahlazení
vysoká vodotěsnost
vyplňování hlubokých nerovností
možnost zahlazení po aplikaci
snadné zpracování, vysoká vodotěsnost

Vlastnosti systému
redukce nasákavosti
zvýšení odolnosti vůči chloridům
zvyšuje mrazuvzdornost
vysoce propustný pro vodní páru
vysoký odpor vůči procesu karbonatace
plní funkci ošetřujícího přípravku
plní roli ošetření a zároveň ochrany čerstvého betonu nebo torkretu
zabraňuje rychlému odpařování vody
systém pro přímý styk s vodou; odolný vůči vysoce agresivním vodám
a splaškům v rozsahu pH 3,5–14, vodotěsný, difúzně otevřený pro vodní páru
nízký součinitel odporu pro vodní páru SDH 0 = 0,6 m
2
vysoký odpor vůči procesu karbonatace SDCO = 500 m
2
schopnost přemosťování trhlin až 1,62 mm

2
2–3

2500 g/m2
3800 g/m2

nízký součinitel odporu pro vodní páru
brzdí proces karbonatace
přemosťuje dynamické trhliny

1
1
1
1

300 g/m2
300 g/m2
2000 g/m2
400 g/m2

pochozí protiskluzný systém, odolný vůči atmosférickým vlivům

1
1
2

250 g/m2
(300 g/m2)
200 g/m2

mechanicky odolný systém pro svislé plochy
UV stabilní, rychle zatížitelný

1
2

300 g/m2
400 g/m2

vysoká těsnost
velká chemická a mechanická odolnost
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Popis systému

Oblast použití

Skladba systému

Utěsnění dilatací,
plošné utěsnění
bez nutnosti odkopu konstrukcí

Dilatační spáry
v kontaktu s vlhkostí

MC-Injekt GL-95 TX
MC-Injekt 3000 HPS

Podle šířky,
hloubky dilatace

vysoká úspěšnost,
elasticita,
dlouhodobá funkce

Výplně
nepojížděných
dilatačních spár

Šířky dilatací
- do 35 mm pro tmely
- od 30 mm pro pásku
(š. 120 mm)

Primer Mycoflex 251 (4100 TS)
+ tmel Mycoflex 4000 (VE, SP)
Těsnící páska Mycoflex WW Band
do lepidla MC-DUR 1280

300 g/m2
1 l/dm3

vysoká chemická
odolnost, trvalá
elasticita

Výplně spár
s vysokou
odolností

Mechanicky
namáhané spáry
(např. proudící voda)

Těsnící profil Mycoflex Resyst
do lepidla Mycoflex Resyst Adhesive

Vytvoření svislé
izolace
na rubu
konstrukce,
plošné utěsnění
bez nutnosti
odkopu
konstrukcí

Konstrukce v kontaktu
se zeminou, dna
a stěny nádrží
zapuštěných v zemi

MC-Injekt GL-95
MC-Injekt 3000 HPS

cca 30 l/m2

odpadá nutnost
odkopu konstrukce,
dlouhodobá
životnost

Těsnění silných
průsaků vody

Zastavení
masivních průsaků
v železobetonových
konstrukcí

MC-Injekt 2700
MC-Injekt 2033 + MC-Injekt 2300 top
MC-Injekt 2133 flex
ombran W

Podle rychlosti
a velikosti
průsaku

vysoká reaktivita,
rychlé zastavení
prudkých a silných
výronů vody

Elastické těsnící
injektáže
na bázi
polyuretanových
pryskyřic

Suché
a prosakující trhliny
a pracovní spáry
železobetonových
konstrukcí

MC-Injekt 2300 top/rapid
MC-Injekt 2300 flow
MC-Injekt 2133 flex

trhliny:
cca 0,5 – 1,0 l/bm

velmi nízká
viskozita, vysoká
a trvalá elasticita
ve zreagovaném
stavu

na bázi hydrostrukturních gelů
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Spotřeba

0,04 / bm pásky
cca 0,1-0,15 l/bm

pracovní spáry:
cca 1,0 – 2,5 l/bm

Výhody systému

vysoká chemická
odolnost, vysoká
mechanická
a teplotní odolnost

MC-Injekt 3000 HPS
(pouze vlhké trhliny)

Síly přenášející
výplně –
statická injektáž
epoxidovými
pryskyřicemi,
zatížení v tlaku
i tahu

Suché i vlhké trhliny

MC-Injekt 1264 compact

cca 0,5 – 1,0 l/bm
trhliny

vysoká pevnost
v tlaku a v tahu,
možnost injektáže
vlhkých trhlin

Vyplňování spár,
trhlin a dutin
cementovými
suspenzemi

Statická injektáž
v tlaku zatížených
betonových a zděných
konstrukcí

Centricrete UF (od šířky 0,25 mm)
Centricrete HCS (od šířky 0,8 mm)
Oxal VP I T flow, VP IV (větší dutiny,
kaverny, trhliny)

v závislosti na
rozsahu poruch

možnost použití
v suchém i vlhkém
prostředí

Stabilizace
a zpevnění
zemin, cílené
zvedání
konstrukcí

Injektáž do země, za
konstrukci

MC-Injekt 2700, 2700 L
MC-Montan Injekt – typy CB, DR,
FR, FN, FS, FF, LE

dle propustnosti
zemin

široký výběr
pryskyřic, podle
typu materiálu
a důvodů
a způsobů injektáže

Cílem rekonstrukce VD Šance bylo uvedení vodního díla do bezpečného stavu, posílení povodňové
ochrany a zajištění spolehlivé dodávky vody pro
pitné účely, ale i nadlepšování průtoků v tocích.
V rámci projektu byla provedena přestavba bezpečnostního přelivu a skluzu. Pro provedení sanace
spodního čela skluzu byla použita správková malta
Nafufill KM 250. Pro dosažení dobrých vizuálních
vlastností byla plocha následně srovnána a zahlazena jemnou stěrkou Nafufill KM 103. Na nově
budovaných betonových konstrukcí byla použita
kosmetika betonu MC-Powertop. Konstrukce dna
skluzu vyžadovala speciální technologii betonáže pomocí taženého bednění. Tato metoda, spolu
s požadavky na odolnost betonu proti obrusu, vyžadovala betonovou směs speciálních vlastností za
použití přísad MC.
V rámci rekonstrukce návodního líce betonové
hráze vodního díla Kružberk byl použit ochranný systém Emcephob NanoPerm P. Vodní dílo
slouží jako zásobárna pitné vody, a proto bylo
nutné zajistit, aby veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou splňovaly požadavky Vyhlášky č. 409/2005 Sb. Ministerstva
zdravotnictví pro výrobky přicházející do styku
s pitnou vodou. Ochranný systém Emcephob
NanoPerm P byl použit jako sjednocující nátěr sanovaných a původních ploch návodního líce hráze,
neboť výše uvedené podmínky splňuje. Ke konci
roku 2016 bylo naaplikováno zhruba 90 % plánované plochy. V roce 2015 jsme nátěrový systém
Emcephob NanoPerm P nahradili novým nátěrem
MC-Color Flair vision, který má rovněž platný
atest na styk s pitnou vodou.
Vodní nádrž Slapy je přehradní nádrž postavená
v padesátých letech 20. století, která je již desítky let nedílnou součástí tzv. Vltavské kaskády.
Podle rozlohy jsou Slapy šestou největší přehradou v České republice. Samotná přehradní hráz
je 260 m dlouhá, 60 m vysoká a je založena na
skalním podloží. V rámci pravidelných inspekcí bylo zjištěno, že v oblasti podélné dilatační
spáry ve spodní části přehradní hráze dochází
k netěsnostem, které je potřeba vhodným způsobem utěsnit a zastavit tak průsaky vody. Po
konzultaci s projektantem a prováděcí firmou
bylo zvolena liniová těsnící injektáž objektové
spáry pomocí speciální polymery zesílené hydrostrukturní pryskyřice MC-Injekt GL-95 TX,
která je schopná přenést očekávané pohyby
konstrukce.
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Vodotěsná oprava poškozeného betonu
Nakotvení ocelové mříže
Ø 6 mm, 10 x 10 cm
Stříkaná malta:
Nafufill GTS-HS / SM 04
Nafufill KM 250 HS
Stříkaný beton:
Dle vlastní receptury
z přísad MC
Nafufill SC 08

Lodní výtah Scharnebeck

Ošetření povrchu:
Emcoril BV M

Původní beton
Poslední vrstvu malty lze následně vyhladit

Oprava betonu se sekundární ochranou
(pro podklady ohrožené trhlinami)
Finální ochrana:
Zentrifix F 92
třída B 3.1 při - 20 °C
staticky trhliny 1 mm
při 2 mm vrstvě
Možnost barevného
ztvárnění:
MC-Color Flex vision

Struktura povrchu po aplikaci
ochranného systému

Přílivová hráz na řece Eider
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Nafufill KM 250 HS Nafufill GTS-HS

Zentrifix F 92

Systém PCC-náhrady betonu zesílený
vlákny s vysokou odolností vůči sulfátům

Vysoce flexibilní systém na bázi směsi
polymerů a cementu

Vlastnosti

Jednosložková, polymery obohacená
správková malta pro suchý torkret
(SPCC) s vysokou odolností vůči
sulfátům

QQ

dvousložkový, obohacený polymery

QQ

flexibilita do -35 °C

vysoká odolnost vůči karbonataci
a účinkům posypových solím

QQ

otevřený difúzi vodních par
a zpomalující účinky karbonatace

QQ

nízká smrštitelnost, nízký modul
pružnosti, těsný vůči chloridům

QQ

QQ

pojivo bez trikalciumaluminátu,
nízký účinný obsah alkálií

odolný střídání teplot a účinkům
posypových solí, těsný vůči
chloridům

QQ

QQ

rychlý nárůst pevností, velmi
dobrá přídržnost na beton

zpracovatelný ručně a strojně,
úprava povrchu vyhlazením,
zafilcováním, není nutné po aplikaci
ošetřovat

QQ

dobré vlastnosti z hlediska
dalších úprav povrchu, v případě
vyhlazené plochy okamžitá
možnost aplikace následných
vrstev

QQ

odolný proti prorůstání kořenů

QQ

schválen pro ochranu povrchů
vodohospodářských staveb (WHGsystém)

QQ

zkoušen a schválen pro vodní stavby

třída R4 dle ČSN EN 150 4-3

QQ

zkoušen a schválen ve skladbě OS 5a
a OS 5b

QQ

cer tifikován dle ČSN EN 150 4-2

jednosložkový; obohacený
polymery

Vlastnosti

QQ

zpracovatelný ručně a strojně

QQ

QQ

pojivo bez trikalciumaluminátu
(C 3 A=0 dle Bogue)

QQ

QQ

nízký účinný obsah alkálií

QQ

vysoká odolnost účinkům
karbonatace a posypovým solím

QQ

těsný vůči chloridům

QQ

malta třídy R4 dle ČSN EN 150 4-3

Oblasti použití
QQ

QQ

QQ

QQ

náhrada betonu při opravách
novostaveb a stávajících staveb ve
vnitřním i venkovním prostředí
oprava betonu u stavebních dílů
v oblasti podzemní vody a ve st yku
se zeminou
použitelný dle ČSN EN 206 pro
expoziční třídy XC 1-4; XF 1-4;
XD 1-3, XS 1-3 a X A 1-3

QQ

Oblasti použití
QQ

QQ

cer tifikován a zatříděn dle ČSN
EN 150 4 část 3 pro principy 3, 4 a 7
jakož i metody 3.1; 3.3; 4.4; 7.1 a 7.2
QQ

Technické údaje
Zrnitost
2 mm
Pevnost v tahu za ohybu / pevnost v tlaku
6,0 / 38,0 MPa po 7 dnech
8,5 / 48,0 MPa po 28 dnech
Dynamický modul pružnosti
cca 25 000 MPa po 28 dnech
Smrštění
0,80 mm/m po 28 dnech
Spotřeba (suchá směs)
1,75 kg/m2 /mm

Vlastnosti

náhrada betonu (SPCC), oblast
použití – svislé plochy a plochy
nad hlavou
náhrada betonu (SPCC) vodních
staveb pro expoziční třídy XC 1-4,
XD 1-3, XF 1-4, XS 1-3, X W 1-2,
X A 1-3 a XM 1
princip č. 3, 4 a 7; metoda 3.3, 4.4,
7.1 a 7.2

Technické údaje
Zrnitost
4 mm

Oblasti použití
QQ

ochranný systém pro pozemní
a inženýrské stavby

QQ

ochranný systém pro
vodohospodářské stavby, které jsou
pouze dočasně namáhány vodou
(doba schnutí pro Zentrifix F 92 před
prvním zatížením vodou ≥ 7 dní)

QQ

princip č. 1, 2 a 8; metoda 1.2, 2.2
a 8.1 (ČSN EN 150 4-9)

QQ

scénář expozice dle směrnice
RE ACh: inhalace periodická,
zpracování

Pevnost v tahu za ohybu / pevnost v tlaku
7,1 / 37,0 MPa po 7 dnech
8,8 / 50,0 MPa po 28 dnech

Technické údaje
Hustota
cca 1,60 kg/dm 3 (čerstvá malta)

Dynamický modul pružnosti
24 500 MPa po 28 dnech

Schopnost přemosťování trhlin staticky
cca 1mm při tloušťce suché vrstvy 2000 µm

Smrštění
0,60 mm/m po 90 dnech

Spotřeba (čerstvá malta)
600 – 800 g/m2 (základní stěrka)
cca 1,6 kg/m2 /mm (ochranná vrstva)

Spotřeba (suchá směs)
2,00 kg/m2 /mm + odpad při
torkretování

Doba zpracovatelnosti
při 8 / 20 / 30 °C – 45 / 30 / 20 minut
Podmínky pro zpracování
≥ 8 – ≤ 30 °C
(teplota vzduchu, podkladu a materiálu)
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Povrchová ochrana betonu v případě
mechanického namáhání
Varianta I:
MC-RIM PROTECT-MR
(MC-DUR 1177 WV-A)

Jez Lhotka

Varianta II:
MC-TOP Li

Zesílení konstrukce novou vrstvou betonu

Vodní nádrž Kružberk

Nakotvení ocelové mříže
krytí betonem
minimálně 40 mm
Dobetonávka:
Beton dle receptury
s přísadami MC

Ošetření povrchu:
Emcoril BV M

Vodní nádrž Těrlicko

Adhezní můstek:
Nafufill BC
Původní beton
Vodní nádrž Šance
10

MC-RIM PROTECT-MR MC-TOP Li

Beton pro vodní díla

Ochranný systém zesílený vlákny s vysokou
odolností vůči sulfátům pro použití na
mechanicky namáhaných plochách v oblasti
vodohospodářských staveb

Beton je v prostředí vodohospodářských
staveb vystaven celé řadě zatížení, především pak trvalému zatížení vodou a účinkům mrazu a také mechanickému zatížení
otěrem. Vlastní dobetonování se nejčastěji
provádí z betonu pevnostní třídy C 30/37
určeného do prostředí agresivity XF3, případně XF4, kde je kladen značný důraz
na odolnost vůči mrazu a otěruvzdornost.
Pro tyto konstrukce se osvědčily betony
s využitím pozitivních vlastností přísad
Centrament Air 202 (provzdušňující přísada) a MC-PowerFlow 2695 (plastifikační
přísada). Samostatnou kapitolou z hlediska betonáží je rekonstrukce korunových
a bezpečnostních přelivů. Pro tyto konstrukce se taktéž používá beton s označením C 30/37 XF3 XM3 nicméně vzhledem ke
sklonu a tloušťce dobetonovávaných vrstev je nutno volit beton odlišného složení.
Je nutné se zaměřit nejen na volbu kameniva, množství a druh cementu, ale také, a to
hlavně, na použití vhodných přísad. V rámci
několikaletého vývoje se jako nejvhodnější
přísadu osvědčil Muraplast FK 48, který má
velice pozitivní vliv na výsledné vlastnosti
betonu (beton je lepivý, dobře hutnitelný
a nestékavý, se sníženým vývinem hydratačního tepla). Pro snížení rizika vzniku trhlin je také vhodné použití protismršťovací
přísady Centrament SRA 1.

Vlastnosti
QQ

jednosložkový, na bázi cementu, obohacený
polymery

QQ

zpracovatelný ručně nebo strojně stříkáním
technologií mokrého torkretu

QQ

zpracovatelný technologií suchého torkretu
pomocí technologie GUNMIX ® firmy Velco

QQ

odolný v prostředí s pH-faktorem od 3,35 do 14

QQ

vysoce odolný vůči obrusu, zkoušeno dle
Böhma

QQ

otevřený difúzi vodních par, vodotěsný,
těsný vůči chloridům

QQ

zkoušen a certifikován dle ČSN EN 1504-3

Oblasti použití
QQ

povrchová ochrana betonových,
železobetonových konstrukcí a konstrukcí
z předpjatého betonu (novostavby
a stávající stavby) v oblasti st yku s vodou

QQ

použitelný pro stavby ve st yku s odpadní
vodou a vodou unášející jemné částice

QQ

dle ČSN EN 150 4-3 vhodný pro principy č. 3;
metoda 3.1 a 3.3

QQ

použitelný dle ČSN EN 206 pro expoziční
třídy XD 1-3, XS 1-3, XM 1-2 a X A 1-3

Technické údaje
Zrnitost
1,2 mm
Pevnost v tahu za ohybu / pevnost v tlaku
3,2 / 11,3 MPa po 2 dnech
6,4 / 38,8 MPa po 7 dnech
7,2 / 45,6 MPa po 28 dnech
Dynamický modul pružnosti
27 500 MPa
Smrštění
0,87 mm/m po 28 dnech
Spotřeba
1,75 kg/m2 /mm

Krystalizační těsnící nátěr
na bázi křemičitanu lithia
Vlastnosti
QQ

vodou ředitelný, na
bázi křemičitanu
lithného

QQ

vyplňuje póry
a vy tváří novou,
stabilní, sklovitou
vazbu v povrchové
vrstvě

QQ

dobře se vsakuje do
porézních povrchů

QQ

zvyšuje povrchovou
pevnost minerálních
látek

QQ

zvyšuje chemickou
odolnost a odolnost
proti opotřebení

Oblasti použití
QQ

zlepšování povrchu
betonů a malt

QQ

zvýšení mechanické
odolnosti minerálních
vrstev

Technické údaje
Hustota
cca 1,13 kg/dm 3
Spotřeba
cca 200 g/m2
v závislosti na podkladu
Doba vytvrzování
minimálně 60 minut

Po provedení betonáží je nutno dané konstrukce vhodným způsobem ošetřovat, a to
s ohledem na aktuální klimatické podmínky. Při nízkých okolích teplotách je nutno
zamezit nepřiměřenému zpomalení hydratace betonu. Toho lze docílit například použitím urychlovačů, které urychlují vývin hydratačního tepla (např. MC-FastKick 111),
zakrýváním konstrukce nebo jejím externím ohříváním. Opačný případ jsou teploty
vysoké, kdy je nutné zhotovené konstrukce
častěji kropit. V teplých měsících je také
vhodné použít parotěsný zástřik Emcoril AC,
který zamezí nadměrnému odparu záměsové vody.
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