
Vodojem Chrast

Reference

Stavba:

Sanace věžového vodojemu z roku 

1926, Chrast u Chrudimi (CZ)

Investor: 

VAK Chrudim

Generální dodavatel:

ASCH Chrast (CZ)

Realizace, aplikace sanace a nátěrů:

Martin Čáp (CZ)

Projekt: 

SUDOP Pardubice s.r.o. ve spolupráci 

Ing. L. Bukovský – SPS, 

Znalecká a expertní kancelář Praha

Rozsah prací:

Sanační systém EMACO®: 800 m2, 

nátěry Masterseal®  800 m2

Rok realizace:

2008

Aplikovaný systém:

Sanační systém EMACO® S 88 C, 

EMACO® R 305 a nátěry Masterseal® 



Popis projektu:
Železobetonový věžový vodojem v Chrasti u Chrudimi byl postaven v roce 1926.  Konstrukci tvoří v úrovni 1. NP podnož s rozšířenou 
plochou střechou. Střecha je nesena železobetonovými sloupky. Stěnami podnože prochází 6 čtvercových nosných sloupů o délce 26 m, 
které vedou až pod konstrukci vlastní nádrže. Celou stavbou prochází železobetonový tubus se schodištěm vedoucím do úrovně podlaží 
nad vodojemem. V podlaží nad vodojemem je výstup na plochou střechu. Po provedené expertíze stavby bylo rozhodnuto o nutnosti 
sanace poškozených železobetonových konstrukcí (poškození obecnou korozí, malé krytí výztuže, trhliny v konstrukci, kaverny v betonu).

Zadání:
• Sanace  nosných železobetonových sloupů  
• Sanace  středového železobetonového tubusu  
• Sanace stěn podnože a vodojemu  m2

• Sanace celkem 1600  m2

• Aplikace nátěru OS-B na  sloupy RAL 1014 
• Aplikace nátěru OS-B na konstrukci RAL 1005
• Nátěry celkem 1600  m2  

Řešení:  
Systém Emaco® pro sanační práce v kombinaci  s ochranný-
mi nátěry Masterseal®.  
• Broušení svislými dia kotouči  nebo rotačními nástroji se 

segmenty z tvrdokovu
• Omytí konstrukce vysokotlakým vodním paprskem. 
• Aplikace navrženého systému
• Hrubá i jemná  sanace hmotami  EMACO® dle  příslušných 

technických listů BASF
• Sjednocující nátěr  MASTERSEAL® 368 aplikován nástři-

kem

Technologie stříkání:
Nástřik barvy byl prováděn při tlaku 160 barů s průměrem 
trysky 0,60 mm. Celková tloušťka vrstvy je cca 400 µm při 
spotřebě cca 350 - 400 ml/m2.   

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  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 kreativ-
ní techniky, antikorozní nátěry, tmely, přísady do betonu 
a další. Mezi jejich odběratele patří široká škála staveb-
ních a realizačních firem, řemeslníků a přes rozsáhlou 
odbornou obchodní síť se řada těchto výrobků dostává 
i k maloodběratelům.

Výhody použití sanačního systému EMACO®: 
• Výrobky jsou zkoušeny podle platných norem a odpovídají 

směrnicím SSBK
• Malty jsou otěruvzdorné a odolné stárnutí, s odolností proti CO2

• Mají minimální smrštění a netvoří trhlinky při zpracování 
a během doby tuhnutí

• Velká odolnost proti karbonataci, zajišťuje dlouhodobou protiko-
rozní ochranu betonu

• Malty jsou  mrazuvzdorné a odolné posypovým solím
• Jsou jednoduše zpracovatelné, po smíchání s vodou ihned 

připravené k použití

Výhody použití nátěru Masterseal® 368 : 
• Vysoká odolnost proti difůzi škodlivých plynů 
• Vysoká odolnost proti karbonataci
• Vodoodpudivost
• Nátěr s velmi dobrým krytím , povrch má jednotný vzhled
• Dobrá přilnavost, vytváří trvale pevný spoj na všech minerálních 

podkladech
• Neobsahuje rozpouštědla
 
Spokojenost zákazníka: 
Všechny  práce proběhly dle plánovaného harmonogramu stav-
by. Použité systémy  nevykazují žádné zjevné poruchy nebo zá-
vady. Barevné řešení nátěrů (provedené na přání starosty města 
Chrasti ve spolupráci s investorem) vkusně řeší tuto zajímavou 
místní technickou dominantu, kdy prvky moderních technologií 
od BASF významně podporují estetický vzhled díla a jeho okolí. 
Realizovaná sanace stavby je zajímavým dílem realizovaným na 
území Pardubického kraje a dobrým příkladem použití kvalitních 
sanačních hmot od BASF.


