
Protipovodňová zeď 
Nátěr na beton proti chloridům a karbonataci

Reference

Stavba:

Protipovodňová zeď u Antošovického 

jezera

Generální dodavatel stavby:

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Subdodavatelé:

VOKD a.s.

Velikost projektu:

Speciální ochranný nátěr 1 050 m2

Rok realizace:

září 2009 

Aplikované systémy:

THOROTECT CR – speciální ochranný 

nátěr



Popis projektu:
Jedná se o objekt protipovodňové zdi v rámci protipovodňových opatření v povodí řeky Odry. Zeď je navržena jako železobetonová 

konstrukce o celkové délce 628 metrů. Vzhledem k těmto parametrům je konstrukce dilatována po cca 15 metrových úsecích. Výška zdi 

je po délce proměnlivá, začíná v úrovni 0,5 m nad upraveným terénem a dosahuje maximální výšky 2,1 metru nad upraveným terénem. 

Zadání:
• Dlouhodobá ochrana konstrukce

• Ochrana proti povětrnostním vlivům

• Ochrana proti karbonataci

• Ochrana proti vodě

• Ochrana proti chloridům

• Ochrana proti cyklům tání – zmrazování

• Propustnost pro vodní páru 

• Trvanlivost pod i nad úrovní terénu

• Vysoká přilnavost ke stávajícímu betonu

• Možnost nanášení na vlhký podklad

• Vysoká rychlost nanášení materiálu

• Ekologický výrobek na bázi cementu

Řešení:
Po pečlivém výběru z několika možných druhů materiálů 

a na základě referenčních řešení na stavbách v České republice 

i v zahraničí si investor vybral dvousložkový speciální nátěr na 

beton THOROTECT CR.

Výhody na první pohled:
• První výhodou materiálu THOROTECT CR je jeho výborná 

ochrana proti karbonataci se schopností realkalizace již 

zkarbonatovaných betonů. 

• Další jeho dobrou vlastností je, že se stává součástí podkladu 

s vynikající přídržností 3,0 MPa.

• O kvalitách nátěru THOROTECT CR svědčí i množství jeho 

zahraničních aplikací, zejména na přístavních betonových 

molech, kde je značné působení agresivních a povětrnostních 

vlivů.

• Výhodou na první pohled je také možnost strojní aplikace 

nátěru, což přináší několikanásobné zrychlení, efektivitu 

a hospodárnost práce.

• THOROTECT CR je odolný proti chloridům a cyklům tání –

zmrazování, je též paropropustný.

• Jedná se o ekologický výrobek na bázi cementu.

• Neobsahuje rozpouštědla.

• Veškerá zařízení se snadno čistí vodou.

Spokojenost zákazníka:
Zákazník byl velmi spokojen s možností aplikovat nátěr 

THOROTECT CR na matně vlhký podklad. Další výhodou pro 

něho byla vysoká rychlost a jednoduchost nanášení materiálu, 

nasazení minimálního počtu pracovníků, efektivita. Díky těmto 

vlastnostem materiálu THOROTECT CR byly splněny veškeré 

termíny časového plánu stavby.

Další důležitou vlastností nátěru THOROTECT CR pro investora 

bylo to, že se jedná o ekologický výrobek na bázi cementu, který 

neobsahuje rozpouštědla.

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 

Detail povrchu

V sortimentu společnosti BASF Stavební hmoty Česká re-

publika je možné nalézt opravdu 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, injektážní hmoty, 

stříkanou izolaci a další. Mezi jejich odběratele patří široká škála 

stavebních a realizačních firem, řemeslníků a přes rozsáhlou 

odbornou obchodní síť se široká paleta těchto výrobků dostává 

i k maloodběratelům.


