
MOST SO 207  

ESTAKÁDA R 6 - průtah K.VARY

Reference

Stavba:

Průtah I/6 Karlovy Vary (CZ)

Realizační fi rma:

Efi san s.r.o., Tlučná (CZ)

Velikost projektu:

1 300 m2 (sanace otvorů )

27 000 m2 (nátěry OS-B, OS-C a anti-

graffi ti)

Rok realizace:

2007

Aplikovaný systém:

Sanační systém EMACO (sanace otvo-

rů), ochranné nátěry Masterseal 368, 

Mastertop 1110, Antigraffi ti



Popis projektu:
Nosná kce SO 207 se skládá ze 3 typů konstrukcí: 1) SO 207A - spojitá konstrukce z podélně předpjatých mostních prefabri-
kovaných nosníků  T 93 spřažených s deskou přes příčníky nad jednotlivými pilíři - OP1 až OP8 - cca  135 m x 2 mosty. 
2) SO 207B - v podélném směru spojitá  komůrková konstrukce ze segmentových prefabrikovaných dílců letmo montovaných 
- cca 501m x 2 mosty.  3) Pilíře konstrukce SO 207A a SO 207B. Pilíře se v rovině kolmé na osu mostu mírně kónicky sou-
měrně rozšiřují - rozšíření jedné strany ve směru od  osy mostu na výšku 3m=cca 0,275m. Zajímavě řešené pilíře ve tvaru V.

Zadání:
• Sanace otvorů po distančních trubičkách – 1 300 m2

• Aplikace nátěru OS-B pilíře  a opěry RAL9001 – 3 510 m2

• Aplikace nátěru OS-B nosná kce RAL9002 – 21 500 m2

• Aplikace  nátěru antigraffiti pilíře a opěry – 1 000 m2

• Aplikace nátěru OS-C nosná kce nad tratí RAL9002 – 950 m2

Řešení: 
Systém Emaco pro sanační práce  
Kombinace ochranných nátěrů Masterseal, Mas-
tertop
• Omytí konstrukce vysokotlakým vodním paprskem.
• Aplikace navrhovaných systémů z mobilních  věží
• Sanace otvorů sanačními hmotami  EMACO dle  přísluš-

ných technických listů BASF č.405 a 404
• Sjednocující nátěry MASTERSEAL 368,

MASTERTOP 1110 a ANTIGRAFFITI

Technologie stříkání:
Samotné nátěry jsou provedeny technologií airless – nízko-
tlakým nástřikem. Tlak 160 barů s průměrem trysky 0,6 mm. 
Tloušťka vrstvy cca 400 µm. Spotřeba materiálu cca 400 ml/m2.

Výhody použití sanačního systému EMACO:
• Výrobky jsou zkoušeny podle ZTV-SIB 90 a odpovídají 

směrnicím SSBK a ŘSD
• Otěruvzdorné a odolné stárnutí, s odolností proti síranům 

a olejům
• Minimální smrštění, netvoří trhlinky
• Velká odolnost proti karbonataci, protikorozní ochrana 
• Mrazuvzdorné s odolností vůči posypovým solím

Výhody použití nátěru Masterseal 368:
• Vysoká odolnost proti difůzi škodlivých plynů 
• Vysoký odpor proti karbonataci, vodoodpudivost
• Barva dobře kryje, povrch má jednotný vzhled
• Dobrá přilnavost, vytváří trvale pevný spoj
• Neobsahuje rozpouštědla

Výhody použití nátěru Mastertop 1110:
• Bez rozpouštědel s rychlou a jednoduchou aplikací
• Dekontaminace a dobrá propustnost vodních par
• Dobrá chemická odolnost proti minerálním olejům, posypo-

vým solím, benzínu
• Vysoká otěruvzdornost
• Vhodný nátěrový systém na vlhký podklad

Spokojenost zákazníka   
Veškeré práce proběhly dle plánovaného harmonogramu 
stavby. Všechny použité systémy po roce provozu nevyka-
zují žádné poruchy nebo závady. Konečná úprava mostu 
využívá možností kvalitních technologií od BASF, které jsou 
předpokladem pro dlouhodobou a spolehlivou funkci kon-
strukce mostu. Je to významné dílo, které systémově řeší 
dopravu v této lokalitě Karlových Varů.

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 
republika je možné nalézt opravdu široké spektrum pro-
duktů 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, řeme-
slníků a přes rozsáhlou odbornou obchodní síť se široká 
paleta těchto výrobků dostává i k  maloodběratelům.


