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Popis projektu:
V roce 2009 proběhla v Nišovicích u Strakonic kompletní rekonstrukce silničního mostu ev. č. 144-003 přes údolí řeky Volyňky. V rámci 

této rekonstrukce se provedlo osazení dilatačního mostního závěru Maurer D 80. Jednoprofilový mostní dilatační závěr je kotvená pře-

chodová konstrukce, překrývající proměnnou dilatační spáru mezi koncem nosné konstrukce a opěrou (event. mezi jednotlivými částmi 

nosné konstrukce), která dovoluje podélný i příčný dilatační pohyb. Je vetknutá do koncových částí mostu a zajišťuje bezpečný přenos 

těžkého dopravního zatížení a jeho dynamických účinků. Po dokonalém spojení nosníků navařením k výztuži nosné konstrukce bylo 

třeba prostor vyplnit vysokopevnostním a houževnatým materiálem.

Zadání: 
Výplň jednoprofilového mostního závěru Maurer vysokopev-

nostní maltou s vysokou houževnatostí.

Rychlý nárůst pevnosti minimálně na 40 MPa do druhého dne 

a modul pružnosti po 28 dnech minimálně 25000 N/mm2.

Potřeba materiálu: 2000 kg

Řešení:
Emaco® Fast Fibre: rychletuhnoucí, vysokopevnostní malta 

s ocelovým plnivem, na bázi nanotechnologie. Splňuje kritéria 

EN 1504-3 v třídě R4.

• Instalace nosníků závěru Maurer k nosné konstrukci mostu 

a mostní opěry, provedení svárů.

• Osazení bednění.

• Řádné očištění povrchů betonových nosných konstrukcí.

• Dotěsnění nosníků a bednění.

• Dostatečné předvlhčení povrchu nosné konstrukce, bez louží 

před aplikací.

• Aplikace rychletuhnoucí malty Emaco® Fast Fibre.

Technologie:
Vzhledem k době zpracovatelnosti malty (20 min.) při okolní tep-

lotě 18 °C bylo třeba postupovat kontinuálně a tomu přizpůsobit 

počet pracovníků. Šest osob ve dvou skupinách (2 míchačky 

s nuceným oběhem) zajišťovalo neustálé míchání a následné 

vpravení směsi do bednění. Jeden pracovník se staral o koneč-

nou úpravu povrchu. Množství záměsové vody bylo 3,2 litru na 

25 kg pytel. Celá aplikace trvala cca 3 hodiny.

Výhody použití Emaco® Fast Fibre:
• Prudký nárůst pevnosti (≥ 45 MPa po 2. hod. při 20 °C)

• Výtečné aplikační vlastnosti:

 – vrstva 10 až 150 mm,

 – větší tloušťka vrstvy je možná při použití max. 30 % čistého 

plniva jednotné frakce.

• Řídká kašovitá konzistence pro snadnou aplikaci.

• Malta může být použita i za mrazu do –10 °C.

• Vysoká houževnatost díky metalické příměsi.

• Vysoká trvanlivost aplikace.

• Smrštění ≤ 0,3 mm/m.

• Vytvrzení bez trhlin.

• Mimořádná odolnost vůči cyklům tání a zmrazování.

• Vysoká počáteční a konečná pevnost malty.

Pevnost v tlaku: 24 hod. 70 MPa, 28d 100 MPa.

Pevnost v tahu za ohybu: 24 hod. 15 MPa, 28d 25 MPa.

Spokojenost zákazníka:

Vlastní aplikace proběhla poměrně rychle. Po cca 1 hodině byla 

hotova jedna strana závěru a začala aplikace na straně druhé do 

připraveného nepropustného bednění. Pracovník upravující mal-

tu již mohl pohodlně využívat část na první straně jako pochozí 

plochu, protože malta zde již byla zatuhlá. Rychletuhnoucí malta 

Emaco® Fast Fibre splnila náročné požadavky stavby. Výběr této 

speciální vysokopevnostní malty pro podobné aplikace je velmi 

vhodný. Malta vykazuje velkou houževnatost a je schopna odolá-

vat rázovému zatížení od dopravy.

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 výrob-

ků dostává i k maloodběratelům.


