Mosty
Ochrana a sanace železobetonových
konstrukcí a konstrukcí z předpjatého betonu

MC-ochranné a sanační systémy
Mosty, ať již jsou ze železobetonu

Tato brožura Vám poskytne rychlý

nebo předpjatého betonu, patří

a kompletní přehled o tom, jak je

k nejnáročnějším stavebním

možné pomocí inovativních systémů

konstrukcím inženýrského stavitelství.

produktů MC-Bauchemie Vaše mosty

Stoupající počet vozidel, vyšší zatížení

spolehlivě opravovat a chránit.

a agresivní vnější vlivy atmosféry

Představované systémy splňují všechny

vedou ke stoupajícímu zatížení

požadavky platných směrnic

konstrukcí. Závěr: Se stárnutím mostů

a zkušebních metod. Naopak pro Vaši

se značně zvyšuje množství a rozsah

bezpečnost jdou za hranice těchto

poškození.

požadavků.

Následek: Sanace je velice nutná.
Neponechejte ochranu a sanaci Vašich
mostů náhodě. Svěřte ji moderním
a bezpečným technologiím
MC-Bauchemie.

Ochrana a sanace mostních říms
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Ochrana
a sanace mostních říms
Náhrada betonu
Lokální nebo celoplošnou reprofilaci mostních říms je možné bezproblémově provádět systémem Nafufill KM 130/180
u vodorovných ploch nebo Nafufill KM 250 u svislých nebo podhledových ploch. Oba systémy náhrady betonu jsou vyvinuty
speciálně pro tyto oblasti. Toto Vám umožní bezpečné a rychlé provedení.

Nafufill KM 130/Nafufill KM 180

Nafufill KM 250

Oblast použití

Oblast použití

Vodorovné plochy, vhodný pro tloušťky vrstev od
10 mm do 100 mm

Svislé plochy a plochy nad hlavou, vhodný pro
tloušťky vrstev od 10 mm do 100 mm

Skladba systému

Skladba systému

protikorozní
ochrana výztuže
Zentrifix KMH

spojovací
můstek
Nafufill HB

náhrada betonu
Nafufill
KM 130/180

protikorozní
ochrana výztuže
Zentrifix KMH

spojovací můstek
Zentrifix KMH

náhrada betonu
Nafufill KM 250

Vlastnosti systému
jednosložkový, obohacený polymery
bez smrštění při vytvrdnutí
odolný účinkům rozmrazovacích solí
ručně zpracovatelný
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Vlastnosti systému
jednosložkový, obohacený polymery
ručně a strojně zpracovatelný
vysoká odolnost vůči karbonataci
a rozmrazovacím solím

Ochrana
a sanace mostních říms
Ochranný systém
Mostní římsa je ze všech stavebních částí mostu nejvíce vystavena účinkům vlhkosti a rozmrazovacích solí. Toto zatížení může
časem ovlivňovat a narušovat beton. Je jedno zda použijeme hydrofobizaci či ochranné souvrství; ochranné systémy zvyšují
odolnost proti účinkům rozmrazovacích solí a prodlužují tak životnost mostních říms a odolnost celé stavební konstrukce.

Emcephob WM

MC-DUR 1200 VK / MC-DUR 2295

Oblast použití

Oblast použití

Hydrofobizace (OS-A/OS-1) betonových ploch
vystavených povětrnostním vlivům v oblasti stékání
a odstřiku rozmrazovacích solí

Ochranné souvrství se zvýšenou schopností
překlenování trhlin (OS-F/OS-11) pro betonové plochy
vystavené povětrnostním vlivům v oblasti stékání
a odstřiku rozmrazovacích solí. Vhodné pro stavební
díly s povrchovými trhlinami.

Skladba systému

Skladba systému

hydrofobizace Emcephob WM
70–100 ml/m2

Vlastnosti systému
vodou dispergovaný hydrofobizační
prostředek připravený k okamžitému použití
redukuje nasákavost
zlepšuje odolnost účinkům rozmrazovacích solí

penetrace
MC-DUR 1200 VK
0,1–0,3 kg/m2

vystěrkování, uzavření
podkladu, MC-DUR 1200 VK
1,2 kg/m2

mezivrstva
MC-DUR 2295
1,7 kg/m2

krycí vrstva
MC-DUR 2295
1,0 kg/m2 (včetně posypu)

Vlastnosti systému
trhliny překlenující polyuretanové ochranné
souvrství
třída překlenování trhlin IIT+V
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Sanace a izolace mostovek

Systém náhrady betonu (PCC I)
Při sanaci mostovek jsou kladeny zvláštní požadavky na systémy náhrady betonu. Zvláště pak u větších ploch je požadována
variabilita tloušťek aplikovatelných vrstev, variabilní metody nanášení, rychlé a efektivní zpracování pod neustálým střídavým
dynamickým namáháním jakož i vytvrdnutí sanačního systému bez smršťovacích trhlin. Pro tloušťky vrstvev do 100 mm splňují
všechny požadavky systémy Nafufill KM 130 a Nafufill KM 180 s konzistencí nastavenou pro nanášení na vodorovných plochách.
Oba systémy náhrady betonu se aplikují ručně pomocí výškově nastavitelných latí.

Nafufill KM 130/Nafufill KM 180

Skladba systému

1. protikorozní ochrana volně přístupné výztuže
produktem Zentrifix KMH

Oblast použití
Reprofilace pojížděných a dynamicky namáhaných ploch.
Vhodný pro tloušťky vrstev od 10 mm do 100 mm.

Vlastnosti systému
jednosložkový, obohacený polymery
bez smrštění při vytvrdnutí
odolný účinkům romrazovacích solí
zpracovatelný ručně pomocí výškově
nastavitelných latí
Nafufill KM 130
zrnitost: 3,0 mm
tloušťky vrstev: 10 mm – 40 mm
Nafufill KM 180
zrnitost: 8,0 mm
tloušťky vrstev: 30 mm – 100 mm

2. nanesení spojovacího můstku Nafufill HB

3. aplikace systému náhrady betonu Nafufill KM 130
nebo KM 180
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Sanace a izolace mostovek

Izolace mostu
Dříve než je možné aplikovat ochrannou pojížděnou vrstvu asfaltobetonu, je nutné reprofilovanou mostovku izolovat. Při tom je
nutné použít vyzkoušený a schválený izolační systém v odpovídající skladbě. Izolační systém MC-Bauchemie je složen z epoxidové
pryskyřice MC-DUR LF 480 a polymerbitumenových izolačních pásů. Pokládka je jednoduchá a rychlá, systém je vyzkoušen
a schválen. To jsou výhody, se kterými můžete počítat.

MC-DUR LF 480

Skladba systému

1. příprava podkladu reprofilovaného systémem
Nafufill KM 130 / KM 180 Blastrac-tryskáním

Oblast použití
Utěsnění nových nebo reprofilovaných betonových
mostovek pomocí izolačního souvrství, které je složené
z aplikovaných bitumenových izolačních pásů
a ochranné vrstvy asfaltobetonu.
MC-DUR LF 480 je ve skladbě systému použit pro
penetraci, kotevně-impregnační nátěr nebo pečetící
vrstvu mostovky.

Vlastnosti systému

2. Podle stavu podkladu aplikace penetrace,
kotevně-impregnačního nátěru nebo pečetící
vrstvy MC-DUR LF 480 (včetně posypu)

bezrozpouštědlová epoxidová pryskyřice
odolnost plamenům při aplikaci
izolačních pásů
vyzkoušen a schválen
vhodnost pro použití na čerstvý beton
(stáří > 7 dnů)

3. Pokládka bitumenových izolačních pásů
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Podhledy mostů, pilíře a opěry

Sanace systémem náhrady betonu (PCC II)
Od jednoduché reprofilace až po komplexní sanační opatření v staticky relevantních oblastech mostu se znovuobnovením nebo bez
znovuobnovení třídy požární odolnosti – systém náhrady betonu Nafufill KM 250 splní všechna Vaše přání! Technický profil tohoto
systému náhrady betonu převyšuje požadavky platných směrnic. Bezpečnost, kterou můžete využít také pro Vaše stavby!

Nafufill KM 250

Oblast použití

Skladba systému

1. protikorozní ochrana výztuže
Zentrifix KMH

Univerzálně použitelný systém náhrady betonu pro
dynamicky a staticky namáhané, jakož i pro staticky
relevantní stavební díly. Vhodný pro tloušťky vrstev od
10 mm do 50 mm, lokálně do 100 mm.
povrchová reprofilace betonových stavebních dílů
reprofilace nosných betonových stavebních dílů
reprofilace nosných betonových stavebních dílů se
znovuobnovením třídy požární odolnosti

Vlastnosti systému
jednosložkový, obohacený polymery
zpracovatelný ručně a strojně
odolnost vůči karbonataci a rozmrazovacím
solím
pevnostní a deformační charakteristiky
přizpůsobeny betonu
staticky relevantní
stavební hmota třídy A1, nehořlavý
odolný ohni, třída požární odolnosti F 90

2. spojovací můstek
Zentrifix KMH

3. systém náhrady betonu
Nafufill KM 250
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Podhledy mostů, pilíře a opěry

Sanace systémem náhrady betonu (SPCC)
Zvýšení krytí výztuže v betonu bude kromě lokální reprofilace při sanaci stále důležitější. Úkol, který je možné vyřešit pouze pomocí
strojního nanášení. Produkty Nafufill GTS a Nafufill GTS-HS bez problémů splní tento úkol. Technologie dodávky těchto systémů
v silech umožňuje zpracovateli navíc jednoduché a bezpečné provádění sanačních prací.

Nafufill GTS/Nafufill GTS-HS

Oblast použití

Skladba systému

1. protikorozní ochrana výztuže
Colusal MK

Systémy náhrady betonu pro dynamicky a staticky
namáhané plochy zpracovatelné technologií suchého
torkretu, např. pilíře, opěry a podhledy mostů. Vhodný
pro tloušťky vrstev od 10 mm do 50 mm, lokálně do
80 mm. Nafufill GTS-HS je zvlášť vhodný pro použití na
podkladech obsahujících sulfáty.

2. náhrada betonu
Nafufill GTS/GTS-HS

1. lokální náhrada betonu

Vlastnosti systému
jednosložkový, obohacený polymery
zrnitost 4 mm
bez smrštění při vytvrdnutí
nízký modul pružnosti
vysoká odolnost vůči karbonataci
a rozmrazovacím solím
pojivo bez trikalciumaluminátu (GTS-HS)

2. zvýšení krytí výztuže v betonu
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Podhledy mostů, pilíře a opěry
Ochranný systém,
bez schopnosti překlenutí trhlin
Ochranné systémy musí podle umístění stavebního dílu odolávat kromě různých druhů zatížení vlivem okolí a dopravy také
znečištěním a znehodnocením od sprejerů. S ochranným systémem Emcephob NanoPerm P vyřešíte bezproblémově všechny
úkoly, neboť Emcephob NanoNerm P nabízí kromě kompletní ochrany betonu zároveň také ochranu před znečištěním.

Nafufill KM 103/Emcephob NanoPerm P

Oblast použití

včetně ochrany před znečištěním

Čištění znečištěných ploch

Ochranný systém (OS-C/OS-4) se zvýšenou těsností
pro nepochozí a nepojížděné betonové plochy
vystavené povětrnostním vlivům v oblasti stékání
a odstřiku rozmrazovacích solí

Skladba systému
1. PCC-jemná stěrka
Nafufill KM 103
1. rozpuštění barevných nečistot pomocí
prostředku Emcephob Basic Cleaner
2. první krycí vrstva
Emcephob NanoPerm P
200 g/m2

3. druhá krycí vrstva
Emcephob NanoPerm P
180 g/m2

2. odstranění směsi čistícího gelu a barvy pomocí
stěrky z tvrdé gumy (bez úkapů)

Vlastnosti systému
preventivní ochrana betonu, otevřenost difúzi
vodních par a těsnost vůči karbonataci
chrání Vaše stavby před účinky rozmrazovacích solí
barevně stabilní povrchy stavebních dílů díky
odolnosti UV-záření a povětrnostním vlivům
vysoká čistitelnost ploch včetně odstraňování barevných nečistot

3. konečné dočištění pomocí
matně vlhké houby

Podhledy mostů, pilíře a opěry
Ochranný systém,
bez schopnosti překlenutí trhlin
Ochranné systémy jsou používány pro preventivní nebo dodatečnou ochranu betonových stavebních dílů – speciálně tam, kde není
dostatečně silné a těsné krytí výztuže v betonu. Poloha a funkce jakož i zatížení stavebního dílu určují volbu vhodného ochranného
systému. Přitom musí být přihlédnuto zvláště k tomu, zda je stavební díl vystaven stékání nebo stékání a odstřiku rozmrazovacích
solí.

Nafufill KM 103/KM 110 – Betonflair WG/WS

Emcephob WM – Betonflair WG/WS

Oblast použití

Oblast použití

Ochranný systém (OS-C/OS-4) se zvýšenou těsností
pro nepochozí a nepojížděné betonové plochy
vystavené povětrnostním vlivům v oblasti stékání
a odstřiku rozmrazovacích solí

Ochranný systém (OS-B/OS-2) pro nepochozí
a nepojížděné betonové plochy vystavené
povětrnostním vlivům v oblasti stékání
rozmrazovacích solí

Skladba systému

Skladba systému
1. PCC-jemná stěrka
Nafufill KM 103 nebo
Nafufill KM 110

1. hydrofobizace
Emcephob WM
70–100 ml/m2

2. první krycí vrstva
Betonflair WG
180 ml/m2

2. první krycí vrstva
Betonflair WG
180 ml/m2

3. druhá krycí vrstva
Betonflair WS
200 ml/m2

3. druhá krycí vrstva
Betonflair WS
200 ml/m2

Vlastnosti systému
šetrnost k životnímu prostředí, bezrozpouštědlový
bezpečnost ze stavebně-fyzikálního hlediska,
otevřenost difúzi vodních par (SDH2O = 1,9 m)
a těsnost vůči karbonataci (SDCO2 = 372 m)

Vlastnosti systému
šetrnost k životnímu prostředí, bezrozpouštědlový
bezpečnost ze stavebně-fyzikálního hlediska,
otevřenost difúzi vodních par (SDH2O = 1,9 m)
a těsnost vůči karbonataci (SDCO2 = 387 m)
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Podhledy mostů, pilíře a opěry
Ochranný systém, trhliny překlenující
Zentrifix F92 – směs polymerů a cementu
Pakliže máme u betonových povrchů s trhlinami nebo ohroženými vznikem trhlin docílit dlouhodobé ochrany, je nutné použít
ochranné vrstvy s slespoň nějakou schopností jejich překlenutí a se zvýšenou těsností. S třídou překlenování trhlin IIT a s difúzním
odporem vůči CO2 vyšším něž 600 m převyšuje směs polymerů a cementu Zentrifix F 92 daleko tyto základní požadavky. Přes tři
milióny chráněných čtverečných metrů a více než 15-leté zkušenosti z praxe jsou další argumenty pro kvalitu ochranného systému
Zentrifix F 92.

Vlastnosti systému

Zentrifix F92

Oblast použití
Ochranný systém (OS-DI/OS-5b) se zvýšenou těsností
a se schopností překlenování trhlin pro betonové
plochy vystavené povětrnostním vlivům v oblasti
stékání a odstřiku rozmrazovacích solí. Vhodný pro
stavební díly s povrchovými trhlinami.

směs polymerů a cementu
dvousložkový
ruční a strojní nanášení
finální úprava povrchu vyhlazením,
zafilcováním
flexibilita do -35 °C
třída překlenování trhlin IIT
odolný účinkům rozmrazovacích solí,
mrazu a střídání teplot
těsný vůči chloridům
otevřený difúzi vodních par
těsný vůči karbonataci, zastavuje dodatečně
další proces karbonatace v betonu
difúzní odpor vůči CO2 přes 600 m; To
znamená, že s 2 mm Zentrifix F 92 docílíme
početně 81 cm krytí výztuže v betonu.
bez ošetřování povrchu po aplikaci
přetíratelnost systémem EmceColor-flex

Skladba systému

1. základní stěrka
Zentrifix F92
600–800 g/m2
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2. krycí vrstva (ruční nebo strojní nanášení)
Zentrifix F92
3200 g/m2

3. úprava finálního povrchu

Podhledy mostů, pilíře a opěry
Ochranný systém,
trhliny překlenující polymerové disperze
Ekonomická a umělecká hlediska jsou při použití ochranných systémů stejně důležitá jako technika. Proto není nutné pevně
ukotvené staré nátěry bezpodmínečně odstraňovat. Požadovány jsou jak hladké, tak strukturované ochranné vrstvy. Běžné ochranné
systémy jsou při tom mnohonásobně přetěžovány. Jinak je to ale s představovanými systémy. Dodatečnou bezpečnost při
provádění obou systémů nabízí aplikace bez následného ošetřování. Výhody, které chcete využít u Vašeho projektu.

Nafufill KM 103/KM 110 – EmceColor-flex E/S

Zentrifix
finish/ZetricrylRBS
RBS
Zentricryl CR
GS 2000/Zentricryl

Oblast použití

Oblast použití

Ochranný systém (OS-DII/OS-5a) se zvýšenou těsností
a schopností překlenování trhlin pro betonové plochy
vystavené povětrnostním vlivům v oblasti stékání
a odstřiku rozmrazovacích solí. Vhodný pro stavební díly
s povrchovými trhlinami.

Strukturovaný ochranný systém (OS-DII/OS-5a) se
zvýšenou těsností a schopností překlenování trhlin pro
betonové plochy vystavené povětrnostním vlivům
v oblasti stékání a odstřiku rozmrazovacích solí.
Vhodný pro stavební díly s povrchovými trhlinami.
Zvláště vhodný pro použití na staré nátěry.

Skladba systému

Skladba systému
1. PCC-jemná stěrka
Nafufill KM 103 nebo
Nafufill KM 110

1. disperzní
disperznístěrka
stěrka
Zentricryl
GS finish
2000
Zentrifix CR

2. první krycí vrstva
EmceColor-flex E
280 ml/m2

2. první krycí vrstva
Zentricryl RBS
500 g/m2

3. druhá krycí vrstva
EmceColor-flex S
280 ml/m2

3. druhá krycí vrstva
Zentricryl RBS
500 g/m2

Vlastnosti systému
polymerová disperze
flexibilní, třída překlenování trhlin IT
bezpečnost ze stavebně-fyzikálního hlediska,
otevřenost difúzi vodních par a těsnost vůči
karbonataci

Vlastnosti systému
polymerová disperze
vysoce flexibilní, třída překlenování trhlin IIIT
bezpečnost ze stavebně-fyzikálního hlediska,
otevřenost difúzi vodních par a těsnost vůči
karbonataci
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Zesilování konstrukcí
pomocí CFK-lamel
Lepení do drážek
Úpravy norem jakož i změny ve využívání stavebních objektů vedou často k tomu, že požadovaná nosnost a/nebo užitná
způsobilost stávajícího objektu již dále nevyhovuje. U železobetonových konstrukcí a konstrukcí z předpjatého betonu se osvědčilo
používání lepené výztuže pro dodatečné zesílení stavebního dílu. S lamelami MC-DUR CFK-Lamelle lepenými do drážek je Vám
k dispozici vůbec poprvé schválený a dozorovaný systém lepení, se kterým můžete docílit zřetelně vyššího stupně zesílení než při
lepení výztuže na povrch konstrukce. Výpočtový program LASOFT Vás podpoří při dimenzování a kontrole statiky systému při
použití lamel MC-DUR CFK-Lamelle.

MC-CFK-System

160/2800

200/3000

standardní

vysocemodulový

2830

2830

E-modul střední hodnota EL,m [N/mm2]

173000

215000

E-Modul charakteristický EL,k [N/mm2]

167000

200000

1,70

1,30

Typ CFK-lamely
Charakteristická pevnost v tahu fL,k [N/mm2]

Charakteristická zlomová tažnost ¡L,k [%]

Oblast použití
zvýšení a/nebo zabezpečení únosnosti
a užitné způsobilosti
zesílení stavebních dílů ze železobetonu
a předpjatého betonu, dřeva a cihelného zdiva
zesílení při změnách užitného zatížení, při
změnách statického systému a v případě
poškození konstrukcí
zlepšení užitné způsobilosti, např. omezení
šířek trhlin, fixace trhlin, omezení prohnutí
zesílení mostovek přímo pod litým asfaltem
zesílení železobetonových stavebních dílů
s nedostatkem výztuže nebo bez výztuže

Vlastnosti systému
všeobecné stavební dozorované schválení
Z-36.12-64
vysoký stupeň tahového zesílení a efektivní
ukotvení v koncových oblastech
optimální vlastnosti z hlediska spojení
s podkladem
příprava podkladu není nutná
není nutné provádět UV-ochranu
bezpečnější proces lepení díky ochranné fólii
k dodání v různých průřezových profilech,
např. (výška/tloušťka) 15/2,5 mm2, 20/2,0 mm2
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Skladba systému
1. řezání drážek

2. aplikace duromerového
lepidla MC-DUR 1280

3. lepení lamel do drážek
MC-DUR CFK-Lamelle

Zesilování konstrukcí
pomocí CFK-lamel
Lepení na povrch konstrukce
Vedle systému CFK-lamel lepených do drážek nabízí MC-Bauchemie také systém povrchově lepených lamel MC-DUR CFK-Lamelle,
který je také vyzkoušen a schválen. Tento systém se díky své jednodušší aplikaci používá zvláště při provádění zesilujících prací nad
hlavou a při nižším stupni zesílení konstrukce. Výpočtový program LASOFT je k dispozici také pro tento druh aplikace.

MC-CFK-System

160/2400

160/2800

200/3000

nízkopevnostní

standardní

vysocemodulový

2475

2950

2950

E-modul střední hodnota EL,m [N/mm2]

170000

175000

220000

E-Modul charakteristický EL,k [N/mm2]

160000

167000

200000

1,38

1,67

1,30

Typ CFK-lamely
Charakteristická pevnost v tahu
fL,k [N/mm2]

Charakteristická zlomová
tažnost ¡L,k [%]

Oblast použití
zvýšení a/nebo zabezpečení
únosnosti a užitné způsobilosti
zesílení stavebních dílů ze
železobetonu a předpjatého betonu,
dřeva a cihelného zdiva
zesílení při změnách užitného zatížení,
při změnách statického systému
a v případě poškození konstrukcí
zlepšení užitné způsobilosti, např.
omezení šířek trhlin, fixace trhlin,
omezení prohnutí
použití při nedostatečném krytí
výztuže v betonu

Vlastnosti systému
všeobecné stavební dozorované
schválení Z-36.12-63
jednoduchá aplikace
příprava podkladu je nutná
UV-ochrana je nutná
bezpečnější proces lepení díky
ochranné fólii
k dodání v různých průřezových profilech,
např. (výška/tloušťka)
50/1,2 mm2, 80/1,2 mm2, 100/1,4 mm2,
120/1,4 mm2, 150/1,4 mm2

Skladba systému
1. odstranění ochranné
fólie z lamely
MC-DUR CFK-Lamelle

2. nanesení
duromerového lepidla
MC-DUR 1280 pomocí
MC-Adhesive Dispenser

3. nalepení povrchově
lepených lamel
MC-DUR CFK-Lamelle
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Konstrukce dilatačního uzávěru mostu

Varianty provedení
U mostních konstrukcí s malým rozpětím nebo také u vícepólových mostů je provedení plastoelastické koncové spáry detailem,
který značným způsobem ovlivňuje životnost a trvanlivost mostní konstrukce. V případě špatného provedení tohoto detailu se
díky délkovým změnám objeví trhliny, do kterých může pronikat voda a také rozmrazovací soli. Společně s dynamickými silami
z dopravního zatížení se pak kumuluje rozsah poškození. Se systémem dilatačního uzávěru Nafutekt plus je možné konstrukční
spáru provést bezpečně a dlouhodobě. Vaše řešení pro koncové nebo pohybové spáry, ať již se jedná o finální povrchy z litého
nebo válcovaného asfaltu!

Nafutekt plus
Koncová konstrukční spára

Koncová konstrukční spára u povrchů z litého asfaltu
Nafutekt jako mostní koncová spára u mostů s jedním polem.
Okolní vozovka a mostní vozovka jsou ze zhutněného
asfaltového povrchu (obsah dutin < 6 %).

Pohybová konstrukční spára

Pohybová konstrukční spára u povrchů
z litého asfaltu
Dilatační uzávěr Nafutekt u mostních konstrukcí o více polích
v případě vodonepropustné vozovky

Koncová konstrukční spára u povrchů
z válcovaného asfaltu

Pohybová konstrukční spára u povrchů
z válcovaného asfaltu

Kryt vozovky propouštějící vodu s obsahem dutin větším než
6 % nesmí bezprostředně navazovat na spáru vyplněnou
uzávěrem Nafutekt. Je nutné provést z obou stran spáry pásy
z litého asfaltu o šířce 1 m.

Dilatační uzávěr Nafutekt u vícepólových mostních konstrukcí
v případě vodopropustné vozovky. Kryt vozovky propouštějící
vodu s obsahem dutin větším než 6 % nesmí bezprostředně
navazovat na spáru vyplněnou uzávěrem Nafutekt. Je nutné
provést z obou stran spáry pásy z litého asfaltu o šířce 1 m.
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Konstrukce dilatačního uzávěru mostu

Provádění
Díky zpracování systémem "horký do horkého" ve spojení se stejnou teplotou předehřátého kameniva je možné produktem
Nafutekt plus docílit dlouhodobě flexibilního a vysoce zatížitelného vyplnění dilatační spáry. Délkové změny mostní konstrukce
podmíněné teplotou je tak možné vyrovnat. Podklad je dlouhodobě chráněn proti vodě a rozmrazovacím solím. Jak rychle
a jednoduše je možné Nafutekt plus aplikovat, Vám představujeme na obrázcích 1 až 8 na této straně. Pokládku systému Nafutekt
plus by měli vždy provádět pouze vyškolené a licencované stavební firmy, které mají dlouholeté zkušenosti v oblasti zpracování
asfaltu a litého asfaltu.

Nafutekt plus
Průběh pokládky

1. Po předchozím vyschnutí
2. Rozlití a roztažení
povrchu spáry v oblasti
vysocemodifikovaného
uzávěru následuje navaření
polymerového pojiva,
pruhu natavovaného pásu
předehřátého na 180 °C
kašírovaného ušlechtilou
do oblasti uzávěru
ocelí

3. Vložení polyesterové
tkaniny s vysokou
odolností vůči přetržení
a odolností vůči teplotám

4. Pokládka drceného
kameniva v tloušťce
vrstvy cca 3 cm na
pracovní krok
s následným zhutněním

5. Zalití pojivem Nafutekt:
Předehřátí drti ovlivňuje
zalití všech dutin ve vrstvě kameniva.

7. Opětovné zalití druhé
vrstvy kameniva pojivem
Nafutekt

8. Posyp jemnou
bitumenovou drtí 1–3
mm. Následné zhutnění
a zpevnění pomocí
ručního válce.

6. Vyrovnání okolní nivelety
aplikací druhé vrstvy
kameniva s následným
zhutněním
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Provádění ochranných a sanačních

oboru stavební chemie. Jako

opatření na mostech je komplexní

mezinárodní společnost poradíme

oblastí úkolů.

našim partnerům v mnoha zemích

Zde jsou požadovány zkušenosti

na celém světě. Osobně

a Know-how! Již více než čtyřicet let

a kompetentně podporujeme

je jméno MC-Bauchemie spojené

projektanty, architekty a investory

s technicky náročnými materiály

přímo na stavbě při realizaci

a systémovými řešeními. Výzkum

mezinárodních projektů v oblasti

a vývoj mají u MC nejvyšší prioritu.

mostů. Již ve fázi projektu je Vám

Skoro každý desátý zaměstnanec je

k dispozici vyškolený pracovník se

činný v této oblasti. Inovativní

znalostmi specifickými pro Vaši zem

trendy MC určují standardy v celém

a zvyklosti. To zajišťuje bezpečnost

a vede k preciznímu a správnému

Detailní informace o produktech

provedení Vašich projektů. Najdete

najdete na našich internetových

nás tam, kde nás potřebujete:

stránkách www.mc-bauchemie.cz,

v projekčních kancelářích a přímo na

nebo se zeptejte přímo našeho

Vaší stavbě.

zástupce.

Vedle zde představených sanačních

Náš odborný poradce Vám rád

řešení Vám MC-Bauchemie nabízí

pomůže!

spolehlivé systémy produktů pro
injektáž pohybových spojovacích
spár a pro utěsnění stavebních dílů
ve styku se zeminou.

www.mc-bauchemie.cz

Mosty – Ochrana a sanace železobetonových
konstrukcí a konstrukcí z předpjatého betonu
Minerální sanační systémy pro každý požadavek
Kompletní povrchová ochrana Vašeho stavebního objektu
Rychlé a efektivní metody zpracování
Mezinárodní zkušenosti trvající několik desetiletí

MC-Bauchemie
• Průmyslová s.r.o.
zóna - •sever
• Skandinávská
990 •
267 53 Žebrák
MC-Bauchemie
Borská
40 • 31600
Plzeň

Telefon:
+420
377
333
Fax:+420
+420
Telefon:
+420
311
545812
155 • Fax:
311377
537 333
118 818
Pro Slovensko:
Telefon:
+421
575• •Fax:
Fax:
+421
249348
297 903
Pro Slovensko:
Telefon:
+421911
244 796
442 195
+421
244 441
protection-technologies@mc-bauchemie.cz
•
www.mc-bauchemie.cz
protection-technologies@mc-bauchemie.cz • www.mc-bauchemie.cz

