
Čistírna odpadních
vod Znojmo
Ochranný nátěr z reaktivní pryskyřice

Reference

Stavba:

Čistírna odpadních vod Znojmo

Investor:

ZSO VaK Znojemsko

Generální dodavatel stavby:

ENVI-PUR, spol. s r. o., Tábor

Subdodavatel stavební části:

VHS plus, spol. s r. o., Znojmo

Velikost projektu:

Polymerní nátěry 1 500 m2

Epoxidová penetrační pryskyřice 400 m2

Rok realizace: 

říjen–listopad 2009

Aplikované systémy:

MASTERSEAL® 136

MASTERTOP® P 605



Popis projektu:
Čistírna odpadních vod Znojmo byla do současné podoby a do současné kapacity 99 000 EO zintenzifikována v roce 1999. V roce 

2009 byla řešena rekonstrukce dílčích částí kalového a plynového hospodářství. Rekonstrukce se týkala strojního vybavení vyhníva-

cích nádrží, uskladňovacích nádrží a strojovny mezi uvedenými nádržemi. Uskladňovací a vyhnívací nádrže jsou konstrukčně a tvarově 

shodné. Po provedení kompletní rekonstrukce potrubí bylo nutno zrekonstruovat poškozený ochranný systém na bázi reaktivních prys-

kyřic, zajišťujících dlouhodobou chemickou a mechanickou odolnost konstrukce. Tato náročná rekonstrukce čistírny odpadních vod ve 

Znojmě probíhala ve dvou etapách.

Zadání:
• Nutno použít nátěr na bázi epoxid-polyuretan.

• Není možno použít materiál na bázi cementu.

• Odolnost vůči působení síranů a teploty do +40 °C.

• Nutno akceptovat původní epoxidový podklad.

• Jednolitý vzhled.

• Trvanlivost minimálně 10 let.

• Rychlost a jednoduchost aplikace.

• Zvýšené nároky na nenasákavost.

• Trvanlivé a pružné utěsnění trhlinek.

Řešení:
Po otryskání vnitřního líce betonových konstrukcí nádrží, 

v místech kde byl stávající epoxidový nátěr zcela odstraněn, byl 

navržen systém doplnění penetrace na mírně vlhké podklady 

materiálem MASTERTOP® P 605 a následně, po vytvrdnutí 

penetrace po 48 hodinách zrání, dvojnásobný nátěr materiálem 

MASTERSEAL® 136.

Výhody aplikace materiálu MASTERSEAL® 136:
• Technologie epoxid-polyuretanového nátěru umožňuje aplikaci 

na původní vrstvy nátěrů.

• Není nutno tryskat konstrukci na původní beton, stačí soudržný 

podklad.

• Pokud není původní nátěr souvislý, je možno ho doplnit speciál-

ní epoxidovou penetrací MASTERTOP® P 605.

• Možnost aplikace penetrace na mírně vlhký podklad.

• Kvalita ochrany betonu je zajištěna sjednocením povrchu dvojná-

sobným nátěrem na bázi epoxid-polyuretan MASTERSEAL® 136.

• Jednoduché a trvanlivé utěsnění trhlinek.

• Aplikace pouze ve dvou pracovních krocích.

• Rychlost aplikace, možno nanášet metodou stříkání air-less 

nebo ručně pomocí válečků s krátkým vlasem.

• Výkon cca 400 m2 v jedné vrstvě na 5 pracovníků za 8 hodino-

vou pracovní směnu, včetně bezpečnostních přestávek.

Spokojenost investora:
Návrh ošetření původního podkladu a rychlost aplikace bezroz-

pouštědlové epoxidové penetrační pryskyřice MASTERTOP® P 605 

po otryskání, byly důležité faktory pro investora, který potřeboval 

uspíšit uvedení nádrží do provozu. Po zaschnutí penetrace (po dvou

dnech) a nanesení dvojnásobného nátěru MASTERSEAL® 136,

bylo možno obnovit provoz v první vyhnívací nádrži již po 12 dnech. 

Podle vyjádření investora i aplikační firmy nabídla společnost 

BASF řešení, kde je v souladu kvalita použitých materiálů, pora-

denský servis, jednoduchost a rychlost aplikace i cena. 

Další informace Vám poskytneme
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

K Májovu 1244, CZ-537 01 Chrudim

Tel.: +420 469 607 111, Fax: +420 469 607 112

www.basf-sh.cz 

V sortimentu společnosti BASF Stavební hmoty Česká repub-

lika je možné nalézt  široké spektrum produktů, mj. fasádní 

zateplovací systémy, lepidla a spárovací hmoty na obklady 

a dlažby, penetrace, izolace, malty, omítky a štuky, systémy 

sanací a izolací, vnitřní nátěry a kreativní techniky, antikorozní 

nátěry, tmely, přísady do betonu a další. Mezi jejich odběratele 

patří široká škála stavebních a realizačních firem, řemeslníků 

a přes rozsáhlou odbornou obchodní síť se řada těchto výrobků 

dostává i k maloodběratelům.


