Práce v zimě
Spolehlivá řešení až do – 20 °C
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Úvod
Nízké teploty, rychlý nástup zimy

oblastech tento stav nastává pouze ve

a chladné noci mohou znamenat

vyšších polohách. Na druhé straně,

konec stavebních prací na mnoha

v některých regionech je možné

stavebních projektech. Často jsou

stavební práce provádět po celý rok

stavební práce přerušeny, následně

a do kritického stavu se stavby vlivem

opětně spuštěny, popřípadě se

nízkých teplot dostávají pouze v noci.

dokončují až mnohem později, což

Je to tedy téma s mnoha aspekty

vede k velkému zpoždění

a proměnnými.

harmonogramů výstavby.
Běžné stavební výrobky zpravidla
V závislosti na geografické poloze,

vyžadují minimální teplotu +5 °C

výšce a klimatických podmínkách,

ke spuštění a podpoře chemických

nastávají tyto kritické stavy dříve či

reakcí a procesů. Nízké teploty

později. Doba trvání se pak různí.

znamenají, že tyto chemické reakce

V oblastech, kde je zima dlouhá

buď nejsou vůbec nastartovány, jsou

a poměrně dost chladná, velmi nízké

spuštěny pouze se značným časovým

teploty způsobují zastavení stavebních

zpožděním nebo neproběhnou řádně

prací na dlouhou dobu. V jiných

do konce.

Řešení
Nízké teploty však nemusí vést nutně

a funkčnost ve složitých okolních

k úplnému zastavení stavební činnosti

podmínkách.

během přechodného období od
pozdního podzimu do brzkého jara.

Společnost BASF má ve svém
bohatém portfoliu speciálně navržené

Extrémní podmínky vyžadují použití

produkty a systémy pro tyto náročné

speciálních produktů, které nabízejí

podmínky.

vynikající technické parametry
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Výhody použití speciálních hmot
Prodloužení období výstavby –

Vliv kvalitních hmot

Efektivní práce vede k plnění

dřívější dokončení staveb, rychlejší

Speciální hmoty použité v obtížných

termínů

začátek následných prací.

klimatických podmínkách poskytují

Proč neustále odkládat nezbytné

Používání produktů, které spolehlivě

záruku maximální spolehlivosti

práce a čekat, až nám teploty znovu

fungují i při nízkých teplotách,

a trvanlivosti.

umožní začít s opravami? Proč

prodlužuje stavební sezónu do konce

zvyšovat riziko smluvních pokut, když

podzimu, umožňuje dokončit

Možnost bezpečné aplikace v noci

existují vhodné materiály, které

nezbytné práce bez nutnosti odkladu

Práce na dopravní infrastruktuře

mohou být s úspěchem použity,

na týdny nebo dokonce měsíce.

vyžadují především rychlé dokončení

pokud to okolnosti vyžadují?

Stejně tak umožňuje dřívější zahájení

a co nejrychlejší uvedení místa opravy

prací v předjaří.

do provozu. Na podzim a na jaře

Snížení nákladů

teploty v noci výrazně klesají. Proto

Náklady mohou být sníženy pouze

Jednodušší řízení provozu

použité výrobky musí zaručit, že práce

použitím produktů speciálně

V létě, během turistické sezóny

prováděné v noci a / nebo práce, které

vyvinutých pro náročné klimatické

a v dopravních špičkách jsou důležité

začaly již během dne,

podmínky, protože mohou být použity

silnice přeplněné a vlivem dalších

budou dokončeny tak, aby mohlo být

okamžitě a bez složitého vytváření

okolností nejsou opravy na těchto

místo opravy uvedeno do provozu co

komplexu vhodných pracovních

komunikacích možné. Tomu se lze

nejdříve.

podmínek. Odpadají více náklady

vyhnout, pokud jsou tyto opravy

a energie nutné pro intenzivní

prováděny dříve na jaře nebo

používání topných zařízení, stanů, atd.

v průběhu podzimu. Přispívá to nejen

a použití těchto materiálů celkově

ke snížení dopravní zácpy, ale také

zjednodušuje

obecně ke zvýšení bezpečnosti

logistiku.

provozu a dokonce ke snížení počtu
dopravních nehod.

Opravy dopravní infrastruktury
Cílem řízení provozu je, aby frekvence
údržbových prací nebo jiných
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prázdnin a v dopravních špičkách jsou
silnice přeplněné a jízdní pruhy jsou
často pro opravy uzavřeny. Proto je

opravy na rozhraní mostovkavozovka, opravy dilatací

dobře plánované a načasované řízení

lokální opravy výtluků

Výrobky používané

opravy větších ploch
obnova povrchu
osazování rámů poklopů
vhodné
možné

dopravy nezbytným předpokladem.
v této oblasti musí být:
• snadno a rychle aplikovatelné – krátká doba přerušení provozu, zkrácení
doby opravy a rychlé opětovné uvedení do provozu
• vysoce mechanicky odolné –
minimum údržby
• rychle tuhnoucí a tvrdnoucí i pod bodem mrazu a tím vhodné pro práce
při chladném počasí
a naléhavosti opravy v tomto období
Hlavní výhody
• zvýšená bezpečnost provozu snížením rizika vzniku dopravních nehod
• zvýšení bezpečnosti pracovníků
zkrácením doby přerušení provozu
• snížení rizika dopravních zácpy způsobené uzavíráním jízdního pruhu
• snížení rizika dopravní zácpy během
prázdnin a dopravních špiček

Oblasti použití: Letiště
Stavební práce na letištích kladou

Letiště

speciální požadavky na použité
výrobky a logistiku. Bezpečnost
letového provozu dovoluje provádět

EM

stavební práce pouze v relativně
krátkém časovém intervalu. Plynoucí
vysoké náklady spojené s blokováním
letecké dopravy tedy znamenají, že
stavební práce musí probíhat
co nejrychleji. V důsledku toho mohou
opravy probíhat často pouze v noci
a na úsecích, kde není žádný letový
provoz na základě zákazu nočních
letů. Technické požadavky na výrobky
jsou vysoké: musí být naprosto
spolehlivé a schopné přenášet
extrémní zatížení v krátkém čase
po aplikaci.
Hlavní výhody
• dostatečná pevnost pro provoz při
nízkých teplotách je dosažena již
ve velmi rané fázi
• opravené úseky mohou být uvedeny
rychle do provozu

minimální teplota
lokální opravy výtluků
opravy větších ploch
obnova povrchu
vhodné
možné
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Izolace podzemních
stěn a základů
Běžné asfaltové nátěry na základy
zdi a podobné konstrukce lze bez
rizik aplikovat pouze při teplotách
nad +5 °C. Při teplotách až do
–5 °C je ideálním řešením systém
PCI Pecithene ®, který se skládá
ze samolepicí bitumenové fólie
aplikované za studena, ze zimní
verze penetrace a různých druhů
ochranných pásů. Základy budov
a vnější základové zdi podsklepených
budov jsou spolehlivě penetrovány
i při nižších teplotách.

Injektáž
trhlin

Chemická
kotva

Pro konvenční injektážní pryskyřice

Při teplotách kolem bodu mrazu,

na epoxidové nebo polyuretanové

tj. až do –5 °C, je kotvení šroubů,

bázi, používané pro injektáže trhlin

závitových tyčí a kotevních desek

v betonu nebo potěrech, je teplota

možné se spolehlivou chemickou

limitujícím faktorem pro jejich použití.

kotvou MASTERFLOW® 920 SF.

Reakce mezi pryskyřicí a tvrdidlem se
při teplotách pod +5 °C výrazně
zpomaluje.
Nicméně, práce jsou stále možné i při
teplotách až do –5 °C a to při použití
injektážní pryskyřice PCI Apogel ®
Schnell, injektážní hmota na bázi
methylmethakrylátu je speciálně
navržena pro nízké teploty. Nízká
viskozita umožňuje pronikat i do
vlasových trhlin a dutin při nízkých
teplotách.

Chladírenské provozy
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lokální opravy výtluků
opravy větších ploch
obnova povrchu
bez vlivu na kvalitu potravin
vhodné
možné

Speciální požadavky na materiály jsou

a logisticky možné. Opravy podlah

Hlavní výhody

kladeny v chladírenských provozech

tedy musí být provedeny, zatímco

• bezpečné pro použití materiálů

s ohledem na teplotu, hygienu

technologie je plně v provozu.

a logistiku. Teploty jsou v chladírenských

Důležitým aspektem je také to,

objektech často –18 °C.

že použití speciálních hmot pro

Rozmrazování chladíren pro opravy

opravy vylučuje jakékoli možné riziko

není ve většině případů finančně

pro nákazu uložených potravin.

v prostorách pro výrobu, zpracování
a uložení potravin
• možné opravy během provozu při
velmi nízkých teplotách při aplikaci

EMACO® Fast Tixo: Plastická podkladová a opravná
malta pro dopravní infrastrukturu do –10 °C
Výhody použití

Vlastnosti

• rychlé vytvrzení i při teplotách

• doba zpracovatelnosti*: cca 20 až

pod bodem mrazu
• uvedení do provozu po 2 hodinách
při teplotě 20 °C
• dlouhá doba zpracovatelnosti, ale
rychlé tuhnutí hmoty
• tixotropní konzistence

betonových ploch
• jako tixotropní podkladová malta
pro fixaci rámů šachet
• pro fixaci obrubníků
• pro upevnění kamenů v dlažbě

• teplota při aplikaci: –10 °C až +30 °C
(podklad rozmrazit)
• tloušťka vrstvy:
• jako opravná malta: 10 až 100 mm

• na opravy horizontálních i šikmých

• jako podkladová malta pro rámy:

• pro fixaci rámů poklopů bez bednění
• pro lokální opravy pojížděných

• velikost zrna: max. 1,6 mm

• vynikající odolnost proti otěru
povrchů komunikací
Oblast použití

30 minut
• doba tuhnutí*: cca 30 až 40 minut

• trvanlivost – odolnost proti vnějším
vlivům
• v ysoká odolnost proti cyklům
zmrazování–tání
• velmi malé smrštění

25 do 150 mm
• větší tloušťka vrstvy možná po
přidání max. 30 % kvalitního plniva
jednotné frakce
• záměsová voda: 3,1 až 3,6 litru / 25 kg
pytel
• spotřeba: cca 1.95 kg prášku / dm3

• samovytvrzující materiál, není třeba
vlhčení apod.

• pro opravy na plochách se sklonem
např. nájezdové rampy

EMACO® Fast Fluid: Tekutá opravná malta pro
dopravní infrastrukturu do –10 °C
Výhody použití

Vlastnosti

• rychlé vytvrzení i při teplotách pod

• doba zpracovatelnosti*: cca 20 až

bodem mrazu
• uvedení do provozu po 2 hodinách
při teplotě 20 °C
• dlouhá doba zpracovatelnosti, ale
rychlé tuhnutí hmoty
• tekutá nebo hustá tekoucí
konzistence
• v ynikající odolnost proti otěru
• na opravy horizontálních povrchů
komunikací
Oblast použití
• pro opravy pojížděných ploch
s využitím tekuté konzistence
• pro fixaci rámů šachet s využitím
bednění
• pro zálivku dlažbových kamenů
• pro kotvení a fixaci uličního vybavení

* Při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti 50 %.

• trvanlivost – odolnost proti vnějším
vlivům
• v ysoká odolnost proti cyklům
zmrazování–tání
• velmi malé smrštění
• samovytvrzující materiál, není třeba
vlhčení apod.

30 minut
• doba tuhnutí*: cca 30 až 40 minut
• velikost zrna: max. 1,6 mm
• teplota při aplikaci: –10 °C až +30 °C
(podklad rozmrazit)
• tloušťka vrstvy:
• jako opravná malta: 10 až 100 mm
• jako podkladová malta pro rámy:
25 do 150 mm
• větší tloušťka vrstvy možná po
přidání max. 30% kvalitního
plniva jednotné frakce
• záměsová voda: 2,7 až 3,2 litru / 25 kg
pytel
• spotřeba: cca 2,05 kg prášku / dm3

EMACO® Fast Fibre: Opravná malta pro dopravní
infrastrukturu s ocelovým plnivem do –10 °C
Výhody použití

vlhčení apod.

• rychlé vytvrzení i při teplotách pod
bodem mrazu
• uvedení do provozu po 2 hodinách
při teplotě 20 °C
• dlouhá doba zpracovatelnosti, ale
rychle tuhnutí hmoty
• hustá tekoucí konzistence
• v ysoká houževnatost – pevnost
v tahu za ohybu

Oblast použití
• pro větší opravy horizontálních
pojížděných ploch
• pro fixaci velkých rámů s využitím
bednění
• pro osazování mostních závěrů
a jiných dilatací
• odolává extrémnímu dopravnímu
zatížení

Vlastnosti
• doba zpracovatelnosti*: cca 20 až
30 minut
• doba tuhnutí*: cca 30 až 40 minut
• velikost zrna: max. 3,0 mm
• teplota při aplikaci: –10 °C až +30 °C
(podklad rozmrazit)
• tloušťka vrstvy:

• v ynikající odolnost proti otěru

• jako opravná malta: 10 až 150 mm

• na větší opravy horizontálních

• větší tloušťka vrstvy možná po

povrchů komunikací
• v ysoce odolná rázovému zatížení od
dopravy
• trvanlivost – odolnost proti vnějším
vlivům

přidání max. 30 % kvalitního
plniva jednotné frakce
• záměsová voda: 2,7 až 3,2 litru / 25 kg
pytel
• spotřeba: cca 2,05 kg prášku / dm3

• v ysoká odolnost proti cyklům
zmrazování–tání
• velmi malé smrštění
• samovytvrzující materiál, není třeba

EMACO® T545: Rychle tvrdnoucí opravná
malta až do –20 °C na bázi hořečnatého fosfátu
• opravy průmyslových podlah

Vlastnosti

• opravy povrchů překladišť a skladů

• základní materiálová báze:

• zvýšení a vyrovnání poklopů šachet,
mříží, hydrantů atd.

hořečnato-fosfátový cement
• doba zpracovatelnosti *: 5 až 10 minut
• doba tuhnutí *: 10–15 min

Výhody použití
• rychlé tuhnutí při nízkých teplotách
• aplikace možná při teplotách do –20 °C
• bez rozpouštědel
• na minerální bázi, vynikající
soudržnost s betonovými nebo jinými
minerálními podklady
Oblast použití
• opravy podlah v chladírnách
• opravy betonových komunikací
a horizontálních dilatací
• opravy mostovek
• opravy jeřábových drah

• v ynikající odolnost vůči
rozmrazovacím solím a cyklům
zmrazování–tání
• aplikace bez adhezního můstku
• r ychlý nárůst pevnosti, uvedení
do provozu za méně než hodinu *

* Při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti 50 %.

Materflow® 920 SF: Chemické kotvení
až do –5 °C
Oblast použití

Vlastnosti

• kotvení betonářské oceli

• vytvrzení při teplotě podkladu –5 °C:

do vrtaných otvorů
• kotvení šroubů
• kotvení do betonu a plných
i děrovaných cihelných a jiných bloků
• pro fixaci šroubů, závitových tyčí

5 hod. v suchém betonu a 7,5 hod.
ve vlhkém betonu
• minimální teplota pro aplikaci: –5 °C
• materiálová báze: methakrylát,
2 složky v náplni

a kotevních desek
Výhody použití
• r ychlé vytvrzení
• jednoduchá aplikace
• v ýborná soudržnost s vlhkým
i suchým podkladem

PCI Apogel® Schnell: Injektážní pryskyřice pro
výplň a injektáž trhlin do –5° C
Oblast použití

Vlastnosti

• výplň a injektáž trhlin, spár a dutin

• konzistence (viskozita) při teplotě

v betonu nebo potěrech
• vhodné i pro trhliny ve vlhkém
prostředí
• pro utěsnění trhlin v prefabrikátech
• zejména vhodná pro použití při
nízkých teplotách nebo při pracích
v časové tísni
Výhody použití
• díky nízké viskozitě dobře proniká
i do vlasových trhlin
• spolehlivá adheze k vlhkému
podkladu
• r ychlé vytvrzení
• vhodná pro nízké teploty, minimální
teplota: –5 °C

0 °C: cca 80 MPa
• zpracovatelnost při 0 °C: cca
25 minut
• doba vytvrzení při teplotě 0 °C: cca
35 minut

To nejlepší řešení pro Vás od
BASF Construction Chemicals
Na stavbách i v průmyslu se denně setkáváte s našimi produkty a špičkovými
technologiemi:
CONICA® – vnější a vnitřní sportovní povrchy
CONIDECK® – přímopojížděné a pochůzné hydroizolační systémy na bázi strojně
nebo ručně aplikované polyuretanové membrány
CONIROOF® – strojně stříkané polyuretanové membrány na střechy všech tvarů
EMACO® – sanace a oprava betonových a železobetonových konstrukcí

Sídlo firmy
BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
internet: www.basf-sh.cz

Zákaznický servis
(příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
e-mail: objednavky.cz@basf.com
sanacebetonu@basf.com

GLENIUM® – přísady do betonu pro prefabrikaci a transportbeton
MASTERFLEX® – těsnicí tmely, injektáže proti vodě
MASTERFLOW – přesné zálivkové hmoty, montážní a fixační hmoty
®

MASTERSEAL® – stěrkové izolace proti vodě, povrchová úprava konstrukcí
MASTERTOP® – podlahové systémy do průmyslu a občanské vybavenosti
MEYCO® – ucelený sortiment produktů pro podzemní stavby a důlní průmysl
v oblasti stříkaných betonů, hydroizolace, injektáží, TBM a požární ochrany
PCI® – lepidla na obklady a dlažby, vodotěsné izolace, správkové hmoty,
komplexní technologie bazénů, systém produktů pro podlaháře
PRINCE COLOR® – zateplovací systémy, lepidla na obklady, spárovací hmoty,
malty, potěry, sanační hmoty
RAJASIL® – řešení pro renovaci budov, památkovou péči a ochranu kulturního
dědictví
UCRETE® – podlahy pro potravinářský a farmaceutický průmysl

Vydáno: listopad 2012
Novým vydáním pozbývá staré platnost.

Technicko-poradenský servis
Praha, Severní Čechy
724 029 869
Západní a Jižní Čechy
602 641 925
Východní Čechy
a Vysočina
724 358 390
Severní Morava
725 753 706
Jižní Morava
602 583 789

