
Vodojem Chrudim

Reference

Stavba:

Sanace tubusu nadzemní části vodoje-

mu v Chrudimi (CZ)

Investor: 

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Generální dodavatel:

STAVER s.r.o., Luže (CZ)

Realizace, aplikace sanace a nátěrů:

ASCH – profi  s.r.o., Chrast (CZ)

Rozsah prací:

Sanační systém EMACO® : 300 m2, 

nátěry 300 m2

Rok realizace:

2008

Aplikovaný systém:

PCI Legaran RP, 

sanační systém EMACO® S 88 C, 

EMACO® R 305, 

PROTECTOSIL CIT, 

nátěry MASTERSEAL®



Popis projektu:
V roce 1910 -1914 byl v Chrudimi postaven věžový vodojem u Václava. Původní zdroj vody v Kočí a vodovod pro Chrudim  
byly využívány do konce r. 1993  a podzemní voda se čerpala také  do tohoto vodojemu „Václav“. Z tohoto původního 
vodovodu jsou v některých ulicích ve středu města dosud v provozu cca sto let staré litinové vodovodní řady. Po provedené 
expertíze vodojemu bylo investorem rozhodnuto o nutnosti sanace poškozené železobetonové konstrukce nadzemní části 
vodojemu (poškození obecnou korozí, malé krytí výztuže, trhliny v konstrukci).

Zadání:
• Sanace obvodu pláště vodojemu
• Sanace železobetonového tubusu
• Sanace celkem 300 m2

• Aplikace nátěru OS-B – ochrana výztuže
• Aplikace inhibitoru koroze celoplošně
• Aplikace barevného ochranného nátěru
• Nátěry celkem 300 m2                                             

Řešení: 
PCI – Legaran RP:          cementový ochranný nátěr výztuže
Systém Emaco® pro hrubou sanaci:  Emaco® S88C
                                  jemná sanace:  Emaco® R305
Nástřik inhibitoru koroze PROTECTOSIL CIT
Ochranný nátěr 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 a aplikace inhibitoru koroze.
• Sjednocující krycí nátěr MASTERSEAL® aplikován nástřikem.

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 - 420 ml/m2.

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

směrnicím SSBK
• Dlouhodobý účinek inhibitoru koroze
• Malty jsou odolné proti stárnutí, s vysokou odolností proti 

CO2

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

• Velká odolnost proti karbonataci,  zajišťuje dlouhodobou 
protikorozní ochranu betonu

• Malty jsou  mrazuvzdorné, odolné proti cyklování nízkých 
a vysokých teplot, použitelné venku i uvnitř

• Jsou jednoduše zpracovatelné, po smíchání s vodou ihned 
připravené k použití

Výhody použití nátěru MASTERSEAL:
• 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 mine-

rálních podkladech
• Neobsahuje rozpouštědla

Spokojenost zákazníka: 
Sanační  práce proběhly dle plánovaného harmonogramu 
stavby. Použité systémy  nevykazují žádné zjevné poruchy 
nebo závady. Barevné řešení nátěrů vyzdvihuje vodohos-
podářský charakter stavby a esteticky vhodně řeší vzhled 
konstrukčně zajímavého vodojemu. Je zřejmé, že prvky mo-
derních technologií od BASF byly dobrou volbou při výběru 
materiálu na sanaci této stavby a jejich aplikace je  zárukou 
dlouhodobé užitné hodnoty. 

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.


