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1. ÚVOD
Železobetón je najčastejšie používaným stavebným materiálom v
konštrukciách plaveckých bazénov. Je vystavený trvalému pôsobeniu
vody nachádzajúcej sa vo vnútri bazénov, ale tiež veľmi častým kontaktom
s podzemnou vodou, pôsobiacou na vonkajšie steny a základovú dosku
bazénovej konštrukcie. Z týchto dôvodov je nevyhnutné, chrániť tieto
konštrukcie proti pôsobeniu agresívnych vplyvov, ktoré by za iných
okolností, znižovali ich dlhodobú životnosť.
Táto technická príručka ukazuje správny postup pri navrhovaní plaveckých
bazénov a spôsoby hydroizolovania nových alebo jestvujúcich konštrukcií,
vrátane tých, ktoré už vyžadujú opravu.
Cieľom príručky je predchádzať problémom vznikajúcim pri nesprávnom
projekčnom návrhu alebo nedôslednom vyhotovení detailov v priebehu
realizácie diela.

2. HISTÓRIA PLAVECKÝCH BAZÉNOV
Plavecké bazény alebo nádrže možno všeobecne definovať ako uzavretý
priestor pre vodu, s možnosťou jej využitia na viaceré účely (ako napr.
bazény na plávanie, nádrže na chov rýb, zásobníky na vodu, bazény pre
medicínske účely atď.). Už od praveku sa ľudia zvykli ponárať do horúcej
vody s vedomím, že takáto aktivita môže mať blahodárny vplyv na ich
vyliečenie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu.
Prvé skúsenosti z kúpania v horúcej vode a zo špecializovaných kúpeľných
centier sa objavili v Starovekom Grécku vďaka nasledovníkom Asclepiusa
- Boha lekárstva a liečenia, teoretizujúceho o zdravotných účinkoch vody.
Prvé známe kúpele, ktoré je možné navštevovať až dodnes, sú Great Bath,
ktoré boli postavené okolo 3 tisícročia pred našim letopočtom v Mohenjodaro, v súčasnosti známom ako Pakistan.
Známe sú aj zrúcaniny kúpeľov Siloam a Bethesda objavených v blízkosti
Jeruzalema, spomínaných aj v evanieliu Sv. Jána z obdobia siedmeho,

02

respektíve trietieho storočia pred našim letopočtom. Kúpele boli situované
v blízkosti chrámu, pričom historici veria, že slúžili veriacim k ich očisteniu
pred vstupom do chrámu tak, ako v tých časoch vyžadovali náboženské
zákony.
Avšak, boli to Rimania, ktorí prví prišli s myšlienkou “termálnych kúpeľov” (z
gréckeho slova termòs, čo znamená horúci, vriaci) ako miestom vhodným
na kúpanie, kde si ľudia môžu vychutnať terapeutické a hygienické účinky
vody. Okrem samotných kúpeľov, vrátane šatní a telocvične, boli súčasťou
najkrajších kúpeľov aj divadlá a knižnice. Tie skutočne “naj” boli aj veľmi
elegantnými budovami.
Medzi najznámejšie kúpele patria dodnes Caracalla Spa (z rokov 212-217
nášho letopočtu) a Diocletian (z rokov 298-306 nášho letopočtu).
Pád Rímskej ríše a nástup kresťanstva viedol k obmedzeniu využívania
kúpeľov. Bolo to až do čias stredoveku, kedy sa kúpeľníctvo stalo
opäť módnou záležitosťou, hoci len v terapeutickom a hygienickom
ponímaní.
Od roku 1800 až podnes sa bazény na plávanie budujú v tesnej blízkosti
kúpeľov. Tieto konštrukcie je možné nájsť v športových centrách, ale aj ako
súčasť súkromných domov.

3. PROJEKČNÝ NÁVRH A HYDROIZOLÁCIE
NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BAZÉNOV
Pri návrhu konštrukcie plaveckých bazénov, býva najčastejším kritériom
pre výber estetická stránka - aký bude tvar, rozmer, použitý materiál na
obkladanie atď. Ak ste sa rozhodli pre výstavbu bazéna, najdôležitejším
a prvoradým aspektom musí byť požiadavka na správne vyhotovený
konštrukčný návrh. Chyby a nejasnosti vo fáze projekčného návrhu vedú
často k nepríjemnostiam, prejavujúcim sa neskôr v podobe nedostatočnej
vodotesnosti alebo životnosti konštrukcie. Ak by sme mali sumarizovať
najdôležitejšie body, na ktoré je potrebné vždy pamätať pri projektovaní
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plaveckých bazénov alebo vodohospodárskych stavieb všeobecne, boli
by to nasledovné:
• správny návrh betónovej zmesi;
• ochrana a zaizolovanie vonkajšej časti konštrukcie bazéna;
• utesnenie pracovných škár, komponentov na cirkuláciu vody,
filtračných jednotiek a osvetlovacích telies;
• príprava podkladu a hydroizolácie vnútorných plôch bazénovej
konštrukcie;
• výber správneho materiálu na konečnú úpravu plôch bazénov

3.1 ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE BAZÉNOV:
POŽIADAVKY NA BETÓNOVÚ ZMES
Tak ako bolo uvedené vyššie, jedným z najdôležitejších aspektov, ktoré
je potrebné brať do úvahy pri projektovaní bazénovej konštrukcie, je
návrh správnej betónovej zmesi. Pre dosiahnutie maximálnej životnosti,
musí betón spĺňať požiadavky normy EN 206-1:2006, definujúcej stupne
vplyvu prostredia, ktorým je konštrukcia vystavovaná (Tab.1). V závislosti
od stupňa vplyvu prostredia, sú špecifikované minimálne požiadavky na

Exposure classes
O OZNAČENIE
STUPŇA

POPIS PROSTREDIA

INFORMATÍVNE PRÍKLADY VÝSKYTU STUPŇA
VPLYVU PROSTREDIA

1 Bez nebezpečenstva korózie alebo porušenia
X0

Pre betón bez výstuže alebo zabudovaných kovových prvkov: všetky vplyvy
s výnimkou striedavého pôsobenia mrazu a rozmrazovania alebo chemicky
agresívneho prostredia. Pre betón s výstužou alebo so zabudovanými kovovými
vložkami vo veľmi suchom prostredí

Betón vnútri budov s veľmi nízkou vlhkosťou vzduchu
Betón základov bez výstuže v prostredí bez vplyvu mrazu

2 Korózia vplyvom karbonatácie
Ak je betón obsahujúci výstuž alebo iné, zabudované kovové prvky vystavený ovzdušiu a vlhkosti, potom sa stupeň vplyvu prostredia určuje takto:
POZNÁMKA. - Vlhkostné podmienky sa vzťahujú na situáciu vo vnútri krycej vrstvy výstuže alebo iných zabudovaných kovových prvkov, ale v mnohých prípadoch sa môžu podmienky v
krycej vrstve považovať za rovnaké ako v okolitom pro¬stredí. V takýchto prípadoch môže byť primerané stanoviť vplyv podľa okolitého prostredia, nie však vtedy, ak je betón oddelený
od okolitého prostredia (napr. izolačnou vrstvou).
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XC1

Suché alebo stále mokré

Betón vnútri budov s nízkou vlhkosťou vzduchu
Betón trvale ponorený vo vode

XC2

Mokré, občas suché

Povrch betónu vystavený dlhodobému pôsobeniu vody alebo vysokej
vlhkosti vzduchu

XC3

Stredne mokré, vlhké

Betón vnútri budov so strednou vlhkosťou vzduchu
Vonkajší betón chránený proti dažďu

XC4

Striedavo mokré a suché

Povrchy betónov v styku s vodou, ktoré nie sú zahrnuté v stupni vplyvu
prostredia XC2

3 Korózia vplyvom chloridov, nie však z morskej vody
Ak betón s výstužou alebo inými, zabudovaným prvkami prichádza do styku s vodou obsahujúcou chloridy, vrátane rozmrazovacích látok, s výnimkou morskej vody, potom musí byť
vplyv prostredia odstupňovaný takto:
Note: refer to section 2 of this table for humidity conditions.
XD1

Stredne mokré, vlhké

Povrchy betónov vystavené chloridom roztýleným vo vzduchu;
Samostatné garáže

XD2

Mokré, občas suché

Plavecké bazény
Betón vystavený pôsobeniu priemyselných vôd, ktoré obsahujú chloridy

XD3

Striedavo mokré , vlhké

Vystužené časti stavieb vystavené postrekom obsahujúcim chloridy
(napr. mosty)
Flooring
Road surfaces in car parks

4 Korózia vplyvom chloridov z morskej vody
Ak betón s výstužou alebo inými, zabudovanými prvkami prichádza do styku s chloridmi z morskej vody alebo slaným vzduchom z morskej vody, potom musí byť vplyv prostredia
odstupňovaný takto:
XS1

Vystavený slanému vzduchu, ale nie v priamom styku s morskou vodou

Stavby blízko morského pobrežia alebo na pobreží

XS2

Trvale ponorený vo vode

Časti stavieb v mori

XS3

Zmáčaný a ostrekovaný prílivom

Časti stavieb v mori

5 Striedavé pôsobenie mrazu a rozmrazovania s rozmrazovacími prostriedkami alebo bez nich
Ak je mokrý betón vystavený pôsobeniu mrazu a rozmrazovaniu (mrazovým cyklom), musí byť vplyv prostredia odstupňovaný takto:
XF1

Mierne nasýtený vodou bez rozmrazovacích prostriedkov

Vonkajšie zvislé časti stavieb vystavené dažďu a mrazu (priečelia budov,
stĺpy)

XF2

Mierne nasýtený vodou s rozmrazovacími prostriedkami

Vonkajšie zvislé časti stavieb vystavené mrazu a rozmrazovacím
prostriedkom rozptýleným vo vzduchu ktoré nie sú priamo v styku s
postrekom rozmrazovacími prostriedkami (napr. časti protihlukových stien,
oporných múrov) a ktoré nie sú zahrnuté v XF4

XF3

Značne nasýtený vodou s rozmrazovacími prostriedkami

Vonkajšie časti stavieb vystavené dažďu a mrazu;
Vonkajšie časti stavieb často zmáčané vodou a vystavené mrazu;
Otvorené nádrže na vodu;
Časti stavieb s kolísaním vodnej hladiny sladkej vody;
prelivové časti vodných stavieb

XF4

Značne nasýtený vodou s rozmrazovacími prostriedkami

Časti stavieb priamo vystavené rozmrazovacím prostriedkom a mrazu;
Stavebné konštrukcie v blízkosti komunikácií vystavené priamemu
postreku rozmrazovacími látkami (napr. obrubníky, odvodňovacie žľaby,
mostné rímsy);
Nádrže v blízkosti komunikácií, betónové zvodidlá

6 Korózia vplyvom chemického pôsobenia
Ak je betón vystavený chemickému pôsobeniu zeminy, podzemnej vody a odpadových vôd, musí byť odstupňovaný vplyv prostredia takto:
POZNÁMKA 1. - Na stanovenie príslušných vplyvov môže byť potrebná zvláštna štúdia, ak:
- hodnoty prekračujú medzné hodnoty uvedené v tabuľke 2 STN EN 206-1;
- sú prítomné iné chemikálie;
- zemina alebo voda je chemicky znečistená;
- je vysoká rýchlosť prúdenia vody v kombinácii s chemikáliami podľa tabuľky 2 STN EN 206-1
POZNÁMKA 2. - Pri stupni vplyvu prostredia XA3, alebo ak hodnoty prekračujú medzné hodnoty uvedené v tabuľke 2 STN EN 206-1, za prítomnosti iných agresívnych chemikálií, pri
chemicky znečistených podlahách alebo vodách, pri vyššej rýchlosti tečúcej vody s obsahom chemikálii podľa tabuľky 2 STN EN 206-1 sú požiadavky na betón alebo
ochranné opatrenia stanovené v článku 5.3.4.
POZNÁMKA 3. - Ak hodnoty chemického pôsobenia zeminy a/alebo podzemnej vody sú nižšie ako udáva tabuľka 2 STN EN 206-1nie je potrené uvádzať stupeň XA.
XA1

Slabo agresívne chemické prostredie podľa tabuľky 2

XA2

Stredne agresívne chemické prostredie podľa tabuľky 2

XA3

Silno agresívne chemické prostredie podľa tabuľky 2

Tab. 1 - Prevzaté z normy EN 206-1:2006
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Odporúčané medzné hodnoty zloženia a vlastností betónu
STUPNE VPLYVU PROSTREDIA
Bez rizka
korózie
alebo
narušenia

Korózia vplyvom karbonatácie

X0

XC1

XC2

XC3

XC4

XS1

XS2

XS3

XD1

XD2

MAX. VODNÝ SÚČINITEĽ

0,65

0,60

0,55

0,50

0,50

0,45

0,45

0,55

0,55

MIN.
C12/15
PEVNOSTNÁ
TRIEDA
RENGTH CLASS
MIN. OBSAH CEMENTU
(KG/M³)

C20/25 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 C35/45 C30/37 C30/37 C35/45 C30/37 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45

MIN. OBSAH
VZDUCHU
(%)

-

Korózia vplyvom pôsobenia chloridov
Morská voda

Pôsobenie mrazu a rozmrazovania

Agresívne chemické
prostredie

XD3

XF1

XF2

XF3

XF4

XA1

XA2

XA3

0,45

0,55

0,55

0,50

0,45

0,55

0,50

0,45

Ostatné chloridy
(nie z morskej vody)

260

280

280

300

300

320

340

300

300

320

300

300

320

340

300

320

360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,0A)

4,0A)

4,0A)

-

-

-

OSTATNÉ
POŽIADAVKY

Kamenivo v súlade s normou
Síranovzdorné
EN 12620 s dostatočnou
cementybb)
odolnosťou proti zmrazovacím
cyklom
a) Ak betón neobsahuje primiešaný vzduch, jeho vlastnosti musia byť overené skúškami podľa normy a porovnané s druhom betónu s overenou odolnosťou proti zmrazovacím cyklom pre
príslušný stupeň vplyvu prostredia.

b) V prípade prítomnosti SO2 stupeň vplyvu prostredia je XA2 a XA3, bežné je teda použitie siranovzdorných cementov. Ak je použitý cement so strednou alebo vysokou odolnosťou proti
síranom, musí sa použiť stupeň vplyvu prostredia XA2 (a stupeň vplyvu prostredia XA1, ak je aplikovateľný) a ak je cement s vysokou odolnosťou proti síranom, musí byť použitý stupeň vplyvu
prostredia XA3.
Tab. 2 - Prevzaté z normy EN 206-1: 2006

zmes a vlastnosti betónu (max. vodný súčiniteľ v/c, min. trieda pevnosti,
min. obsah cementu ) (Tab.2).
Betónová zmes so súčiniteľom priepustnosti (k) nižším alebo rovným
1x10-11 m/s, odolnosťou proti priesaku vody do 50 mm a priemerne do
20 mm (v súlade s normou EN 12390-8), sa teoreticky môže považovať za
nepriepustnú. Avšak pri reálnych podmienkach na stavbe, je často veľmi
náročné, pripraviť takúto dokonalú zmes v celej svojej štruktúre. Hlavne z
dôvodu zmrašťovania v priebehu vyzrievania, sadania konštrukcie a iným
okolnostiam, vedúcim k vzniku trhlín, ktoré sa stávajú možným miestom
prieniku vody.
Za účelom predchádzania podobným problémom, MAPEI odporúča
použitie superplastifikačnej prísady zo skupiny DYNAMON. DYNAMON
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systém je vyvinutý na báze technológie DPP (Designed Performance
Polymer). Jedná sa o nový chemický proces, ktorý prostredníctvom
vhodného návrhu monoméru (know-how MAPEI), umožňuje modulovať
vlastnosť prísady podľa presných špecifikácii požadovaných pri betónoch.
Betóny zhotovené s použitím výrobkov zo skupiny DYNAMON sú za
čerstva charakterické veľmi ľahkou aplikáciou a po vytvrdnutí sa vyznačujú
vysokými mechanickými parametrami.

3.2 OCHRANA A HYDROIZOLÁCIE KONŠTRUKCIÍ
Aj správne vyhotovený betón potrebuje ochranu pred pôsobením
agresívnych vplyvov, ktoré by mohli urýchliť poškodenie prvkov alebo
konštrukcie a znížiť tým dlhodobú trvanlivosť. Podzemná voda, rovnako
i voda v bazénoch je prirodzene agresívna. V prípade, že penetruje do
konštrukcie, spôsobuje jej zoslabnutie. Už v projektovom štádiu je
preto potrebné pamätať na výšku vodného stĺpca miesta (trvalý alebo
premenlivý), v ktorom sa realizuje bazénová konštrukcia. Po zhodnotení
tejto skutočnosti, je možné zadefinovať najlepší spôsob založenia
konštrukcie a najúčinnejší hydroizolačný systém.
MAPEI disponuje širokou skupinou hydroizolácií schopných garantovať
ochranu konštrukcií, pri zachovaní vodonepriepustnosti.
Pri výstavbe bazénov pod úrovňou terénu, s prítomnosťou podzemnej
vody, sa odporúča utesniť konštrukcie s použitím bentonitových tkanín
MAPEPROOF alebo MAPEPROOF LW. Skladajú sa z dvoch vzájomne
pretkaných geotextilných tkanín rovnomerne poprepichovaných prírodným
bentonitom sodným, umiestneným medzi tieto dve vrstvy. Výrobný proces
pretkávania je založený na použití tisícov špeciálnych háčikovitých vlákien,
ktoré umožňujú preniknutie časti vlákna hornou vrstvou netkanej tkaniny,
cez prostrednú vrstvu bentonitu, čim je schopná ju pripevniť ku spodnej
vrstve goetextílie.
Jednou z vlastností bentonitov je možnosť rozpínania v kontakte s
vlhkosťou za vzniku súvislej, nepriepustnej, ochrannej vrstvy. Vykazuje
dokonalú priľnavosť ku konštrukcii. Bentonitové tkaniny MAPEPROOF
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sa môžu použiť pri izolovaní vodorovných a zvislých povrchov pred
betonážou alebo po prevedení betonárskych prác.
Nižšie je uvedený stručný popis správnej aplikácie výrobkov.
• Izolácie umiestnené pod základovou doskou pred betonážou
Po upevnení debnenia rozprestrite tkaninu MAPEPROOF tmavou
stranou nadol na vyrovnávaciu podkladnú vrstvu, vyhotovenú na
zemine. Tkaniny ukladajte s presahom 10 cm a pripevnite použitím
MAPEPROOF CD - klincov s polyetylénovými podložkami umiestnenými
každých 30 cm (Obr. 3.1).
Umiestnite oceľovú výstuž a zabetónujte základovú dosku. V okamihu,
keď je základová doska vyzretá, začnite s betonážou stien. Uistite sa,
že sú pracovné škáry vytesnené použitím hydroexpanzívneho profilu,
tak ako je popísané v ďalšom odseku.

• Izolovanie stien po betonáži
V prípade, že sa po vyzretí betónových stien nachádzajú na povrchu
drobné nerovnosti, vykonajte ich opravu použitím výrobkov zo skupiny
MAPEGROUT alebo PLANITOP.
Vrchná časť steny musí byť v šírke 50 cm ošetrená náterovou
hydroizoláciou MAPELASTIC FOUNDATION.
Pásy tkaniny MAPEPROOF položte stranou z geotextilnej tkaniny
(netkaná textília bielej farby) na vonkajšiu železobetónovú stenu a
prichyťte klincami MAPEPROOF CD, rozmiestnenými každých 50 cm
(Obr. 3.2).
Za účelom zaistenia súvislej, hydroizolačnej vrstvy sa musia pásy
tkaniny umiestňovať aj v styku napojenia základovej dosky a obvodovej
steny s presahom (Obr. 3.3).
V momente, keď sú steny zaizolované, ochráňte vyhotovený
hydroizolačný systém pri spätnom zásype netkanou textíliou
(250 g/m²).
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Obr. 3.1 - Hydroizolačný systém realizovaný pod
základovou doskou, pred betónážou

2
4

3

➀ Betónová stena
➁ PRIMER 3296
➂ MAPELASTIC FOUNDATION
➃ MAPEPROOF MASTIC
➄ MAPEPROOF CD
➅ MAPEPROOF
➆ Pôda

5

Obr. 3.3 - Hydroizolačný systém realizovaný pozdĺž
základov konštrukcie

1
6

7
Obr. 3.2 - MAPELASTIC FOUNDATION a MAPEPROOF pri zaizolovaní stien z vnútornej strany, realizovaný
po betonáži

Steny je možné izolovať aj po betonáži, použitím MAPELASTIC
FOUNDATION - dvojzložkovej, elastickej, cementovej malty, odolnej proti
negatívnej a pozitívnej tlakovej vode (do 1.5 atm. alebo 15 metrov vodného
stĺpca). Pred nanesením náterovej izolácie MAPELASTIC FOUNDATION
sa odporúča starostivo očistiť povrch tak, aby zostal zbavený zvyškov
oddebňovacieho oleja, nečistôt a iných častí, ktoré by mohli mať nepriaznivý
vplyv na prídržnosť nanesenej hydroizolácie. Spojky v otvoroch z debnenia
musia byť vylúpnuté a vyplnené použitím ADESILEX PG4 - dvojzložkového,
tixotrópneho, epoxidového lepidla. Pokiaľ je lepidlo ešte čerstvé, presypte
miesto kremičitým pieskom, čím sa vytvorí dostatočne drsný podklad
na dokonalé prichytenie následne aplikovanej hydroizolácie. Akékoľvek
vyčnievajúce miesta musia byť z povrchu odstránené a vyhladené
pomocou opravných mált zo skupiny MAPEGROUT alebo PLANITOP. Keď
je podkladová vrstva vyzretá, ošetrite povrch pred alikáciou hydroizolácie
MAPELASTIC FOUNDATION pomocou PRIMER 3296 - akrylového,
penetračného náteru vo vodnej disperzii, na spevnenie prašných povrchov
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a zdokonalenie prídržnosti k podkladu. Výrobok rieďte s vodou v pomere
1:1 a naneste na podklad štetcom alebo valčekom.
Na takto pripravený podklad aplikujte s použitím štetca, valčeka alebo
nástrekom vrstvu MAPELASTIC FOUNDATION v min. hrúbke 2 mm.

3.3 UTESNENIE PRACOVNÝCH ŠKÁR, KONŠTRUKČNÝCH
ŠKÁR, KOMPONENTOV NA CIRKULÁCIU VODY,
FILTRAČNÝCH JEDNOTIEK A OSVETLOVACÍCH TELIES
Ďalšou dôležitou časťou, ktorej je potrebné venovať pozornosť počas
spracovania projektovej dokumentácie bazénov, je spôsob utesnenia
rôznych prerušení vytvorených v konštrukcii, ktoré by potenciálne mohli
viesť k prieniku vody. Medzi takéto miesta patria:
• pracovné škáry;
• konštrukčné škáry;
• potrubia;
• komponenty na cirkuláciu vody;
• osvetlovacie telesá.
MAPEI má vo svojom výrobom programe hneď niekoľko výrobkov,
špeciálne vyvinutých pre utesnenie týchto miest, ako sú napr. IDROSTOP,
IDROSTOP B25 a IDROSTOP SOFT - hydroexpanzívne profily na
utesnenie pracovných škár a všobecne miest prestupujúcich cez betónovú
konštrukciu.
IDROSTOP je hydroexpanzívny pás na báze akryl-polymérov, určený pre
utesnenie konštrukcií v prítomnosti slanej vody. V prípade pitnej vody
je lepšie použiť IDROSTOP B25 a IDROSTOP SOFT. Rovnako sa jedná
o hydroxpanzívne pásy, pričom prvý je vyrobený zo zmesi prírodného
bentonitu sodného a polymérov, druhý zo zmesi prírodného bentonitu
sodného a butylovej gumy.
Pri kontakte pásov s vodou dochádza k expanzii, vďaka ktorej dokonale
vytesňujú miesta pracovných škár, štrkových hniezd a prestupov
nachádzajúcich sa v betónových konštrukciách. Nižšie sú uvedené typické
príklady použitia IDROSTOP SOFT a IDROSTOP B25.
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EXTERIÉR

INTERIÉR

➀ Železobetónová konštrukcia
➁ IDROSTOP SOFT
➂ MAPEPROOF
➃ Potrubie
➄ MAPEPROOF MASTIC
Obr. 3.4 - Príklad utesnenia potrubia s použitím IDROSTOP SOFT nalepeným lepidlom ULTRABOND MS
RAPID a pomocou bentonitovej tkaniny MAPEPROOF umiestnenej okolo potrubia

12
9
6
8

11

7

➀ Železobetónová základová doska
➁	Ochranná betónová mazanina s

rovnakým Rck ako základová doska

➂
➃	Vyrovnávacia betónová vrstva
➄ Zemina
➅	Železobetónová stena
➆	IDROSTOP B25
➇	MAPEPROOF MASTIC
➈	MAPELASTIC FOUNDATION
➉	Ochranná drenážna vrstva
11 	Kotviaca výstuž

12	PRIMER 3296

	MAPEPROOF
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Obr. 3.5 - Príklad utesnenia pracovnej škáry použitím napučiavacieho pásu IDROSTOP B25, mechanicky
pripevneným a umiestneným na stred železobetónovej základovej dosky
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➀ Zemina
➁ Vyrovnávacia betónová vrstva
➂	MAPEPROOF
➃	Ochranná betónová mazanina s

rovnakým Rck ako základová doska

5

7

➄ Železobetónová stena
➅	Priľahlá železobetónová stena
➆	IDROSTOP B25
➇	Kotviaca výstuž

6

8

4

3

2

1

Obr. 3.6 - Príklad utesnenia pracovnej škáry použitím napučiavacieho pásu IDROSTOP B25 mechanicky
pripevneným a umiestneným do stredu betónovej základovej dosky

Ak projekt vyžaduje vytesnenie aj objektových dilatácii (konštrukčné škáry)
je potrebné postupovať nižšie uvedeným spôsobom.

KONŠTRUKČNÉ ŠKÁRY:
Škáry utesnite vložením pásu MAPEBAND TPE (skratka pre ThermoPlastic Elastomer). Hrúbka pásu je 1 mm, po stranách je vystužený
polyesterovou tkaninou. K podkladu sa lepí nasledovným spôsobom:
-- naneste vrstvu ADESILEX PG4;
-- strany pásu (len polyesterovú tkaninu) MAPEBAND TPE jemne
zatlačte do vrstvy lepidla;
-- naneste druhú vrstvu ADESILEX PG4 technikou čerstvé do čerstvého
tak, aby bola tkanina dokonale prekrytá
-- následne dané miesto ihneď presypte kremičitým pieskom frakcie
0,5 mm;
-- v okamihu vytvrnutia vrstvy ADESILEX PG4, odstráňte zvyšky
neprichyteného kremičitého piesku a aplikujte MAPELASTIC alebo
MAPELASTIC SMART.
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Rovnaká pozornosť, v priebehu spracovania projektu, musí byť venovaná
miestam prestupujúcich osvetlovacích telies a komponentom používaných
pre cirkuláciu vody, ako sú napr. skimmery.
Tieto prvky musia byť umiestnené na požadované miesto pred samotnou
betonážou. Za účelom dosiahnutia dokonalého vytesnenia priestoru medzi
prestupujúcim komponentom a betónom, MAPEI odporúča aplikovať
EPORIP - dvojzložkové, epoxidové lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel.
Výrobok sa nánáša na povrch komponentu a následne sa za čerstva
Obr. 3.7 - Aplikácia základného náteru EPORIP na
komponenty cirkulácie vody

presýpa kremičitým pieskom. Týmto spôsobom je vytvorený drsný povrch
zabezpečujúci dokonalú prídržnosť betónu (Obr. 3.7).

3.4 PRÍPRAVA PODKLADU
V okamihu, keď je bazénové teleso zabetónované a z vonkajšej strany
zaizolované, prichádza na rad ďalšia etapa, ktorou je vyrovnanie vnútorných
zvislých a vodorovných plôch bazéna.
Pred začatím prác je potrebné, očistiť povrch vodným lúčom. Z povrchu
sa tak odstránia zvyšky oddebňovacieho oleja a cementové mlieko, aby
zostal čistý, bez voľných častí, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na
prídržnosť následne aplikovaných výrobkov. Na vyrovnanie dna bazéna sa
používajú kotvené potery, dostatočne pevné pre hydroizolačný systém a
plánovaný obkladový materiál bazéna.
Na dno bazéna naneste adhézny mostík vyhotovený z prísady
PLANICRETE, zmiešanej s vodou a rovnakým spojivom, z ktorého
sa vyhotovuje poter. Receptúra pripravovanej zmesi je nasledovná:
PLANICRETE 250 g, voda 250 g a TOPCEM 3 kg. Použitím metódy
čerstvé do čerstvého aplikujte poter zhotovený použitím výrobku
TOPCEM - špeciálneho, hydraulického spojiva na zhotovovanie normálne
tuhnúcich, rýchloschnúcich (4 dni) poterov s kontrolovaným zmrašťovaním
alebo použitím TOPCEM PRONTO - vopred namiešanej, rýchloschnúcej
poterovej

zmesi,

s

normálnou

dobou

tuhnutia

a

obmedzeným

zmrašťovaním. V súlade s normou EN 13813 je klasifikovaná v triede
CT-C30-F6-A1fl.
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Na vyrovnanie zvislých plôch použite cementovú maltu NIVOPLAN zmiešanú
s vodou a syntetickým latexovým kaučukom PLANICRETE. Na vyrovnanie
drobných nedokonalosti vzniknutých na povrchu stien je možné použiť ako
alternatívu tiež PLANITOP FAST 330 - vláknami vystuženú, rýchlotvrdnúcu,
cementovú, vyrovnávaciu maltu pre hrúbky od 3 do 30 mm.

3.5 HYDROIZOLÁCIE VNÚTORNÝCH PLÔCH PLAVECKÝCH
BAZÉNOV
Za predpokladu, že poter i vyrovnávacie vrstvy aplikované na zvislých
plochách sú už dokonale vyzreté, čisté a suché, je možné pristúpiť k
zaizolovaniu detailov akými sú napr. časti podkladu so zmenov spádu
alebo miesta napájaní a prerušení vzniknutých v betóne, podľa postupu
uvedeného nižšie.
ZMENY SPÁDOV, NAPOJENIA A PRERUŠENIA V POVRCHU
Kritickými miestami v plaveckých bazénoch alebo nádržiach, ktoré je
nevyhnutné správne utesniť a zaizolovať, sú prerušenia vytvorené v
povrchu, napríklad zmenou spádu na dne bazéna, votknutie prístupového
rebríka a škáry vzniknuté v styku vodorovnej a zvislej plochy alebo dvoch
priľahlých stien.
MAPEI odporúča použiť MAPEBAND - gumovú pásku s tkaninou, odolnú
proti alkalickým vplyvom, určenú pre cementové, hydroizolačné systémy
MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART.
-- naneste vrstvu MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART;
-- zapracujte MAPEBAND jemným zatlačením tkaniny umiestnenej po
stranách gumovej pásky;
-- naneste druhú vrstvu hydroizolácie technikou čerstvé do čerstvého a
kompletne prekryte tkaninu na páske (Obr. 3.8).
V ucelenom systéme je možné aj použitie špeciálnych profilov
MAPEBAND pre utesnenie rohov, kútov a krížových dilatačných škár ako
sú MAPEBAND 90°, MAPEBAND 270°, CROSS a “T”.
Lepidlo ADESILEX LP sa používa na vzájomné zlepenie jednotlivých
kusov pásky a na napojenie pásky so špeciálnym profilom MAPEBAND.
Ak sa plánuje na obkladanie plaveckého bazéna použiť mozaiku, za účelom
z jednodušenia práce MAPEI odporúča v mieste styku vodorovných a
zvislých plôch alebo dvoch priľahlých stien aplikovať fabión s rádiusom
10 cm. Postup v tomto prípade je nasledovný:
-- pozdĺž kútov a rohov naneste EPORIP;
-- s použitím opravnej malty MAPEGROUT 430, príp. iných výrobkov zo
skupiny MAPEGROUT, vyhotovte fabión.
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Obr 3.8 - Utesnenie a hydroizolácia škáry medzi
vodorovným a zvislým povrchom s použitím gumovej
pásky MAPEBAND

Zaizolovanie ostatných plôch bazéna je možné začať realizovať až po
kompletnom ukončení prác v mieste detailov.
MAPEI pre celoplošné zaizolovanie odporúča použiť MAPELASTIC alebo
MAPELASTIC SMART - dvojzložkovú, elastickú, cementovú maltu na
zaizolovanie plôch proti vode a vlhkosti.
Hlavné vlastnosti oboch výrobkov sú nasledovné:
• výborná prídržnosť;
• vysoká elasticita v priebehu mnohých rokov;
Obr. 3.9 - Hydroizolácia MAPELASTIC SMART
a MAPETEX SEL

• výborná schopnosť premostenia trhlín;
• dobrá spracovateľnosť;
• jednoduchá aplikácia.
Výber, či použiť MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART závisí od
miesta, kde je bazénové teleso vybetónované. MAPELASTIC je vhodný
pri izolovaní bazénov pod úrovňou terénu. Ak sa konštrukcia nachádza
nad terénom (ako napr. kryté alebo interiérové bazény), z dôvodu vyššej
odolnosti proti prípadným pohybom vzniknutým v celej konštrukcii, je
lepšie použiť MAPELASTIC SMART.
Povrch pred aplikáciou MAPELASTIC musí byť čistý a suchý. Výrobok sa
nanáša vo dvoch vrstvách v celkovej hrúbke min. 2 mm, použitím hladkej

Obr. 3.10 - Hydroizolácia MAPELASTIC SMART
a MAPETEX SEL

alebo zubovej stierky. Na zvýšenie pružnosti a schopnosti premostenia
trhlín až do šírky 1,5 mm sa do prvej vrstvy zapracúva sklotextilná mriežka,
odolná proti alkalickým vplyvom ako napr. MAPENET 150.
Ak sa upredňostňuje použiť pri práci tekutejší výrobok, s ľahšou aplikáciou,
odporúča sa aplikovať MAPELASTIC SMART. Rovnako sa nanáša v min.
hrúbke 2 mm, v tomto prípade sa na vystuženie prvej vrstvy používa
MAPETEX SEL - netkaná, makroperforovaná, polypropylénová textília,
určená na vystuženie hydroizolačných membrán. Uistite sa, že tkanina
je dokonale zapracovaná do prvej vrstvy. Použitie MAPELASTIC SMART
a MAPETEX SEL zabezpečuje schopnosť premostenia trhlín v šírke viac
ako 3 mm.
Naneste druhú vrstvu MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART, po cca
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6 hodinách od aplikácie prvej vrstvy. V každom prípade sa uistite, že prvá
vrstva je už úplne suchá.
Po úplnom vyschnutí hydroizolačnej vrstvy (4-5 dní), je možné začať s
inštaláciou obkladových prvkov.
V závislosti od druhu obkladového prvku (keramika, prírodný kameň,
mozaika) sa volí vhodné cementové lepidlo, vrátane škárovacej malty.
Výber najvhodnejšieho výrobku pre daný účel je bližšie popísaný v časti 5
a 6 tejto príručky.

4. HYDROIZOLÁCIE JESTVUJÚCICH
KONŠTRUKCIÍ
Až doteraz sa informácie uvedené v tejto technickej príručke, týkali výhradne
spôsobu ochrany a zaizolovania nových konštrukcií plaveckých bazénov.
Veľmi časté problémy sú však spojené s netesnosťou starších, existujúcich
konštrukcií. Medzi najčastejšie dôvody možno zaradiť aj ten, že už v štádiu
projekčného návrhu sa vôbec neuvažovalo s použitím výrobkov pre tento
účel. V každom prípade, opravné práce v plaveckých bazénoch musia byť
vykonané aj v tom prípade, ak bola hydroizolácia použitá, ale dlhodobo
neplní požadovanú funkciu.
Pri opravách, ale aj pri novostavbách je potrebné pamätať na:
• úvodné posúdenie konštrukcie;
• príprava podkladu;
• utesnenie osvetlovacích telies a komponentov cirkulácie vody a
filtračných jednotiek;
• vyrovnanie podkladu a hydroizolácia;
• výber správnych materiálov na dokončenie povrchov.

4.1 ÚVODNÉ POSÚDENIE KONŠTRUKCIE
Pred aplikáciou jednotlivých vrstiev, na existujúcich konštrukciách
plaveckých bazénov, musí byť zistený celkový stav stavby. Posudzujú
sa pevnostné parametre a rovnosť podkladu, na ktorý bude nanášaná
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systémová skladba. Jedná sa o veľmi dôležitú odbornú časť zásahu, pri
ktorej sa zadefinuje najvhodnejší spôsob opravy podkladných vrstiev a
určí sa druh použitej hydroiziolácie.

4.2 PRÍPRAVA PODKLADU
Tak ako pri novostavbách, tak i tu je prvým krokom správna príprava
podkladných vrstiev, ktorej predchádza úplné odstránenie pôvodnej,
Obr. 4.1 - Aplikácia MAPEFER 1K na obnaženú
oceľovú výstuž

inštalovanej bazénovej krytiny z keramiky, PVC alebo z iného materiálu.
Až po ich odstránení je možné posúdiť stav podkladu. Ak sa v poteri
nachádzajú trhliny, je nevyhnutné ich monolitické vytesnenie. Postup
pri vytesňovaní je veľmi jednoduchý. Trhlina sa rozšíri použitím napr.
karbofrézky, odstráni sa prach a vyplní epoxidovou živicou EPORIP. Dané
miesto sa dokonale presype kremičitým pieskom, aby bola vytvorená drsná
plocha pre zabezpečenie dokonalej prídržnosti nasledovných vrstiev.
Ak sa na zvislých plochách nachádza aj obnažená oceľová výstuž,
odporúča sa na sanáciu takto poškodených miest dodržať nižšie uvedený
postup.

OBNAŽENÁ OCEĽOVÁ VÝSTUŽ:
Po vysekaní akéhokoľvek obkladového materiálu, umiestneného
vo vnútornej časti bazéna a po otrýskaní plôch vodným lúčom je
bezpodmienečne nutné pristúpiť ku ošetreniu oceľovej výstuže.
-- vybúranie poškodených častí betónov až na obnaženú oceľovú
výstuž;
-- očistenie oceľovej výstuže od hrdze;
-- aplikácia ochranného náteru MAPEFER 1K - jednozložkovej,
antikoróznej, cementovej malty;
-- doplnenie vybúraných miest použitím MAPEGROUT 430 - vláknami
vystuženej, jemnozrnej, cementovej malty so strednou pevnosťou.
Pri príprave malty sa odporúča primiešať 0.25% MAPECURE SRA prísadu pre dokonalejšie vyzrievanie betónu, vďaka ktorej sa znížuje
hydraulické zmraštovanie a obmedzuje sa vznik vlasových trhlín.
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Ďalšou

dôležitou

operáciou,

v

rámci

vyhotovenia

kompletného

hydroizolačného systému, je utesnenie pracovných škár a škár vzniknutých
medzi vodorovným a zvislým povrchom alebo priľahlými stenami. Správny
postup aplikácie je uvedený v časti 4.3.
Všetky povrchy musia byť starostlivo očistené tak, ako je popísané v časti
3.4, venujúcej sa detailne príprave podkladu v novostavbách.

4.3 UTESNENIE OSVETLOVACÍCH TELIES,
KOMPONENTOV NA CIRKULÁCIU VODY A
FILTRAČNÝCH JEDNOTIEK

Obr. 4.2 - MAPEPROOF SWELL pri aplikácii okolo
potrubia

Riziko priesakov vody okolo prvkov prestupujúcich cez konštrukciu
bazéna je rovnako vysoké pri novostavbách, ako aj pri opravách
a rekonštrukciách. Z tohto dôvodu musia byť všetky prerušenia,
prechádzajúce cez konštrukciu plaveckého bazéna alebo nádrže, správne
utesnené.
Nižšie uvedený postup znázorňuje správne utesnenie komponentov
cirkulácie vody, filtračných jednotiek a osvetlovacích telies.
• Vyhotovte žliabok okolo prestupujúceho prvku (hĺbka 6 cm);
• Odstráňte prachové a všetky voľné časti z miesta žliabku;
• Na spodnú hranu žliabku vytlačte pás MAPEPROOF SWELL jednozložkovej, hydroexpanznej pasty na utesnenie kritických
miest (Obr. 4.2);
• Na ostatné plochy žliabku aplikujte EPORIP - dvojzložkové,
epoxidové lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel;
• Vyplňte žliabok s použitím MAPEGROUT 430 - vláknami
vystuženej, tixotrópnej, cementovej malty s obmedzeným
zmrašťovaním (Obr. 4.3).
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Obr. 4.3 - Vyrovnanie povrchu s MAPEGROUT 430

➀ Železobetónová konštrukcia

➄ KERAFLEX MAXI S1

➁	MAPEPROOF SWELL

➅ Obkladový prvok

➂	MAPEGROUT 430

➆ MAPESIL AC

➃	MAPELASTIC SMART +

➇ Priepust

MAPETEX SEL

6

5

3

2

8

7

4

1

Obr. 4.4 - Príklad utesnenia cirkulácie vody na dne plaveckého bazéna

Medzi ostatné problematické miesta je možné zaradiť kotvy pre
osadenie rebríkov a zábradlia. Pre zaistenie funkčnej, súvislej
hydroizolačnej vrstvy sa odporúča v týchto miestach najskôr vyvŕtať
otvory, vložiť upínacie skrutky pre rebríky alebo zábradlie a následne
aplikovať MAPEFIX VE SF - chemickú kotvu na báze styrénov, pre
ťažké zaťaženie.
Hneď potom, ako sú všetky kotvené prvky osadené, je potrebné,
za účelom odstránenia zvyškov voľných častí, zdrsniť kovové prvky
a naniesť EPORIP - dvojzložkové, epoxidové lepidlo bez obsahu
rozpúšťadiel.
Pokiaľ je živica ešte čerstvá presypte miesto kremičitým pieskom,
aby sa vytvorila dostatočne drsná plocha, zabezpečujúca dokonalú
prídržnosť následne aplikovanej, elastickej, cementovej hydroizolácie.
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1

➀ Železobetónová konštrukcia
➁	MAPEPROOF SWELL

2
3
8

➂ MAPEGROUT 430
➃	MAPELASTIC + MAPENET 150
➄ KERAFLEX MAXI S1
➅ Obkladový prvok
➆ MAPESIL AC
➇ Osvetlovacie teleso

7
4
6
5
Obr. 4.6 - Príklad utesnenia osvetlovacieho telesa v stene plaveckého bazéna

4.4 VYROVNANIE A HYDROIZOLÁCIE POVRCHOV
PLAVECKÝCH BAZÉNOV
Po utesnení kritických miest je možné vyrovnať vodorovné i zvislé plochy
bazénov tak, aby boli vhodne pripravené pre aplikáciu hydroizolácie.
Postup je nasledovný:
1. vyrovnanie dna bazéna použitím kotveného cementového poteru;
2. vyrovnanie stien;
3. utesnenie a zaizolovanie pracovných škár, nachádzajúcich sa v
konštrukcii a miest so zmenou spádu;
4. celoplošná aplikácia hydroizolácie.
Správny postup jednotlivých operácií je uvedený v časti 3.4 a 3.5.
Obr. 4.5 - Chemická kotva na báze vynilesterovej živice
bez obsahu styrénov pre ťažké zaťaženie
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5. INŠTALÁCIA OBKLADOVÝCH PRVKOV
Z KERAMIKY, PRÍRODNÉHO KAMEŇA A
MOZAIKY
Na zabezpečenie dlhodobej životnosti bazénovej konštrukcie, ktorá je v
trvalom kontakte s vodou alebo plôch vystavených pôsobeniu vlhkosti
v kúpeľoch, sa odporúča inštalovať keramiku, prírodný kameň alebo
mozaiku až po kompletnom zaizolovaní a vyzretí elastických cementových
mált MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART.
Správne zvolené lepidlo do bazénov musí odolávať chemickému a
mechanickému namáhaniu, charakteristickému pre konštrukcie trvalo
ponorené vo vode.
MAPEI odporúča celý rad lepidiel vhodných na tento účel. Správne
navrhnuté lepidlá a spôsob aplikácie je uvedený nižšie.

5.1 SÚČINNOSŤ MEDZI OBKLADOVÝM PRVKOM A
ŽELEZOBETÓNOVOU KONŠTRUKCIOU
Nosná konštrukcia plaveckých bazénov a obkladové prvky vytvárajú
jednotný systém, vystavovaný rôznym druhom namáhania, akými sú
najčastejšie hydrostatický tlak (zosilnený v čase vypustenia bazéna),
teplotné zmeny, zmrašťovanie železobetónovej konštrukcie, sadanie
zeminy atď.
Hlavnou príčinou poškodení sú vzniknuté odchýlky v súčinnosti
obkladového materiálu a bazénovej konštrukcie. (Obr. 5.1).
Z tohto dôvodu, zohráva navrhnutý systém inštalácie podstatnú úlohu v
absorbovaní rozličných napätí a namáhaní, vznikajúcimi medzi jednotlivými
vrstvami.
Správnym výberom lepidla je možné garantovať životnosť položených
obkladových prvkov a minimalizovať riziko opravných prác v
budúcnosti.
Na vyhotovenú hydroizolačnú vrstvu sa odporúča použiť na lepenie
Obr. 5.1 - Oddelenie obkladového prvku vplyvom
tlakového zaťaženia
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obkladových prvkov, v závislosti od ich rozmerov, deformovateľné
alebo vysokodeformovateľné lepidlá (časť 5.2). Určitá miera deformácie
je nevyhnutná, aby lepidlo bolo schopné prenášať pohyby, ktoré sa v
bazénovej konštrukcii vyskytujú.

5.2 LEPIDLÁ NA INŠTALÁCIU OBKLADOVÝCH PRVKOV
Pred inštaláciou obkladových prvkov sa odporúča vykonať skúšku
vodotesnosti bazénového telesa. V momente, keď je MAPELASTIC alebo
MAPELASTIC SMART úplne vyzretý, naplňte bazén vodou.

Obr. 5.2 - Inštalácia obkladových prvkov cementovým
lepidlom KERABOND zmiešaným s prísadou ISOLASTIC

Ak zátopová skúška potvrdí správnosť a funkčnosť zrealizovaného
hydroizolačného systému, vypustite vodu a začnite s inštaláciou
obkladových prvkov.
MAPEI má širokú škálu lepidiel pre plavecké bazény. Ich výber ovplyvňuje
mnoho faktorov, medzi hlavné patria tieto:
• druh a rozmer inštalovaného obkladového prvku;
• poveternostné podmienky počas aplikácie lepidla;
• čas potrebný na uvedenie plaveckého bazéna do prevádzky;
• chemické a mechanické namáhanie, v priebehu prevádzky
plaveckého bazéna.
Obr. 5.3 - Inštalácia obkladových prvkov na dne
plaveckého bazéna

Lepidlá použivané na inštaláciu obkladových prvkov do plaveckých
bazénov a kúpeľov musia spĺňať nasledujúce požiadavky (v súlade s
normou EN 12004) (Obr. 5.2 - 5.3 - 5.4):
• trieda C2, garantuje prídržnosť na nesavé podklady, vrátane plôch
trvale ponorených do vody;
• trieda S1 alebo S2, deformovateľné alebo vysokodeformovateľné
lepidlá, schopné znášať deformačné vlastnosti zaizolovaných
plôch, s odolnosťou proti mechanickým a teplotným vplyvom,
ktorým sú plavecké bazény vystavované.

Obr. 5.4 - Inštalácia mozaiky
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Čo sa týka plaveckých bazénov, časť §7.13.3 tejto normy predpisuje
na zvýšenie životnosti a zabezpečenie kompaktnej vrstvy lepidla,
inštalovať obkladové prvky metódou obojstranného lepenia. Metóda
pozostáva z nanesenia lepidla na podklad i zadnú stranu obkladového
prvku tak, aby bol vytvorený dokonalý spoj, bez akýchkoľvek dutín vo
vrstve lepidla.
Čo sa týka obkladových materiálov, je nevyhnutné, skontrolovať ich
vhodnosť pre trvalé ponorenie do vody (časť §7.4.2) a kompatibilnosť s
použitým lepidlom.

Na základe týchto indikácii, sumarizuje nasledujúca tabuľka použitie
lepidiel vhodných do plaveckých bazénov, podľa druhu obkladového
prvku a podmienok pri inštalácii.

NORMÁLNE TVRDNÚCE LEPIDLÁ:

plavecké bazény a nádrže môžu byť plnené vodou po 21 dňoch

Lepidlo

Zatriedenie podľa normy EN 12004 Vlastnosti

KERAFLEX MAXI S1

C2 TE S1

Deformovateľné, cementové lepidlo so zníženým sklzom, predĺženou dobou
zavädnutia a technológiou Low Dust

ULTRALITE S1

C2 TE S1

Jednozložkové, deformovateľné, cementové lepidlo so zníženým sklzom,
predĺženou dobou zavädnutia, technológiou Low Dust, vysokou výdatnosťou a
veľmi jednoduchou aplikáciou

ADESILEX P10 zmiešaný s prísadou ISOLASTIC a vodou
v pomere 1:1

C2 E S1

Deformovateľné, cementové lepidlo, bielej farby, špeciálne vyvinuté na inštaláciu
mozaiky

KERACRETE + KERACRETE PRÁŠOK

C2 T

Syntetický latex kaučuk zmiešaný s KERACRETE PRÁŠOK (biely alebo šedý)

KERABOND zmiešaný s prísadou ISOLASTIC

C2 E S2

Dvojzložkové, vysokodeformovateľné, cementové lepidlo s predĺženou dobou
zavädnutia

KERABOND zmiešaný s prísadou ISOLASTIC a vodou v
pomere 1:1

C2 E S1

Dvojzložkové, deformovateľné, cementové lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia
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5.2.1 RÝCHLY SYSTÉM OPRAVY PLAVECKÝCH BAZÉNOV
Vďaka bohatým skúsenostiam, získaným pri realizáciách plaveckých
bazénov, môže MAPEI navrhnúť systém zohľadňujúci požiadavku veľmi
rýchleho uvedenia do prevádzky.
Systémová skladba zahŕňa ucelený rad výrobkov, od vyrovnania a
vyhotovenia podkladu a hydroizolácie garantujúcej dokonalú vodotesnosť,
cez lepidlá na inštaláciu obkladových prvkov z keramiky, prírodného
kameňa alebo mozaiky, až po škárovacie malty na výplň pevných a
pružných dilatačných škár.
Pre rýchly systém sa odporúča použiť nasledujúce výrobky:
• PLANITOP FAST 330 - vláknami vystužená, rýchlotvrdnúca,
cementová malta na vyrovnanie povrchov v hrúbke od 3 do
30 mm. MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART môže byť
aplikovaný na podklad už po 24 hodinách;
• TOPCEM PRONTO a MAPECEM PRONTO - hotové, sypké zmesi
na realizáciu rýchlo schnúcich poterov, vhodné na vyrovnanie dna
plaveckých bazénov;
• MAPELASTIC a MAPELASTIC SMART - elastické, cementové
hydroizolácie na dokonalé utesnenie plôch plaveckých bazénov;
• GRANIRAPID a ELASTORAPID - cementové lepidlá na rýchlu
inštaláciu obkladových prvkov z keramiky a mozaiky;
• ULTRACOLOR PLUS - rýchloschnúca, cementová, škárovacia
malta (dostupná v 36 odtieňoch);
• MAPESIL AC - acetátový, silikónový, tesniaci tmel na výplň
dilatačných škár, dostupný v rovnakých farebných odtieňoch ako
ULTRACOLOR PLUS.
Obkladové prvky inštalované s vyššie uvedenými lepidlami, umožňujú
uviesť plavecký bazén do prevádzky už po 3 dňoch od ukončenia lepenia,
resp. 48 hodín po vyškárovaní, v prípade použitia škárovacej malty
ULTRACOLOR PLUS.

Inštalácia a škárovanie obkladových prvkov v plaveckých bazénoch
alebo nádržiach zaťažovaných agresívnymi, chemickými vplyvmi vyžaduje
použitie reakčných, epoxidových lepidiel, klasifikovaných v triede R2
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RÝCHLOTVRDNÚCE LEPIDLÁ:

plavecké bazény a nádrže môžu byť plnené vodou už po 3 dňoch

Lepidlo

Zatriedenie podľa normy EN 12004 Vlastnosti

GRANIRAPID

C2 F S1

Dvojzložkové, deformovateľné, rýchlotvrdnúce a hydratujúce, cementové lepidlo

ELASTORAPID

C2 FTE S2

Dvojzložkové, vysokodeformovateľné, rýchlotvrdnúce a hydratujúce, cementové
lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia

ULTRALITE S1 QUICK

C2 Ft S1

Jednozložkové, deformovateľné, rýchlotvrdnúce a hydratujúce, cementové lepidlo
so zníženým sklzom, vysokou výdatnosťou a jednoduchou spracovateľnosťou

v súlade s normou EN 12004, ako napr. KERAPOXY alebo KERAPOXY
DESIGN. Oba výrobky môžu byť použité aj v prípade, ak je obkladový
prvok zo zadnej strany vystužený sklotextilnou mriežkou.

5.3 ŠKÁROVANIE OBKLADOVÝCH PRVKOV
Pri inštalácii okladových prvkov je dôležité, dodržiavať správnu šírku škáry
tak, ako je zadefinované v UNI 11493 (bezškárové položenie obkladových
prvkov nie je dovolené). Škáry v tomto prípade nemajú dekoratívny účel,
podstatnou funkciou je znižovať tuhosť celého systému s obkladovým
prvkom, schopným výrazne odolávať deformačným vplyvom.
Je veľmi dôležité uvedomiť si, že akákoľvek použitá škárovacia malta
nenahrádza hydroizoláciu a že kompletný systém do plaveckých bazénov
a nádrží, vždy pozostáva z aplikácie elastických, cementových mált,
určených na zaizolovanie povrchov proti vode ako sú MAPELASTIC alebo
MAPELASTIC SMART.
Vzhľadom na skutočnosť, že cementové škárovacie hmoty sú pórovité,
vždy budú schopné absorbovať určité množstvo vody. Hoci sa epoxidové
škáry vyznačujú úplnou nenasiakavosťou a nepriepustnosťou, nie je
možné celkom garantovať, že obkladové prvky nebudú presakovať, ak
sú v bazénoch vystavené mnohým namáhaniam, na rozdiel od bežných
podmienok.
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5.3.1 AKO SPRÁVNE VYBRAŤ ŠKÁROVACIU MALTU
Škárovacie malty sa podľa normy EN 13888 delia v závislosti od chemického
zloženia do dvoch základných tried. Cementové malty s označením CG a
škárovacie malty na báze reaktívnych živíc, s označením RG.
Najvhodnejšie výrobky sa pre tento účel vyberajú podľa nižšie uvedených
kritérií:
• druh vody v plaveckom bazéne alebo nádrži;
• čas potrebný na uvedenie plaveckého bazéna alebo nádrže do
prevádzky;
• druh a frekvencia vykonávania sanitárnych prác - spôsob čistenia
výrazne ovplyvňuje životnosť zrealizovanej škáry.

Obr. 5.5 - Škárovanie obkladových prvkov s
ULTRACOLOR PLUS

5.3.2 CEMENTOVÉ ŠKÁROVACIE MALTY
Najbežnejšie používanými výrobkami pri výplni škár, sú výrobky na
cementovej báze. Podľa zatriedenia zadefinovaného v norme EN 13888 sa
odporúča použiť malty triedy CG2 (špeciálne cementové škárovacie malty)
a triedy WA, t.j. malty so zníženou nasiakavosťou a vysokou odolnosťou
proti obrusovaniu (Obr. 5.5).
Výrobky MAPEI vhodné pre túto triedu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Obr. 5.6 - Škárovanie obkladových prvkov s
KERAPOXY CQ

CEMENTOVÉ ŠKÁROVACIE MALTY:

Výrobok

Zatriedenie podľa normy EN 13888 Vlastnosti

ULTRACOLOR PLUS

CG2 WA

Polymérmi modifikovaná, škárovacia malta na výplň škár v šírke od 2 do 20 mm
S technológiou BioBlock® - zabraňuje, zvlášť vo vlhkom prostredí, tvorbe a
bujneniu rôznych druhov plesní na povrchu škáry.
Hygienická, s atraktívnym konečným vzhľadom a štruktúrou
Bez tvorby výkvetov
S technológiou DropEffect® - zaisťuje vysokú farebnú stálosť a výbornú
umývateľnosť
Rýchloschnúca, možnosť plnenia plaveckých bazénov a nádrží už po 48 hodinách
od ukončenia škárovania
Dostupná v 30 farebných odtieňoch

CG2 WA

Cementová, škárovacia malta, zmiešaná s tekutou prísadou FUGOLASTIC na
zvýšenie pevnostných parametrov a odolnosti voči obrusovaniu, na zníženie
pórovitosti a nasiakavosti
S technológiou DropEffect® - zaisťuje vysokú farebnú stálosť a výbornú
umývateľnosť
Dostupná v 17 farebných odtieňoch

KERACOLOR GG

KERACOLOR FF
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5.3.3 EPOXIDOVÉ ŠKÁROVACIE MALTY
Vďaka vysokej pevnosti a odolnosti proti chemickým látkam sa epoxidové
škárovacie malty triedy RG (v súlade s normou EN 13888) v porovnaní s
cementovými, vyznačujú vyššou trvanlivosťou.
Nižšie sú uvedené hlavné dôvody, prečo sa uprednostňuje navrhovať do
plaveckých bazénov epoxidové škárovacie malty:
• v plaveckých bazénoch sa častejšie vykonáva sanitárne čistenie s
chlórovanou vodou, regulátormi pH, protiplesňovými prípravkami
atď.
Obr. 5.7 - Čistenie povrchu s nástavcom Scotch-Brite®

• termálne kúpele, plavecké bazény so slanou vodou;
• zvýšená odolnosť proti chemickým látkam, ktoré by boli
potenciálne agresívnejšie pre cementové malty;
• úplná nepriepustnosť škár, vrátane zvýšenia ochrany povrchu;
• vysoké pevnostné parametre a vysoká prídržnosť.
V porovnaní s cementovými škárovacími maltami, epoxidové malty
práve vďaka týmto vlastnostiam značne znižujú frekvenciu vykonávania
pravidelných alebo neplánovaných údržieb plaveckých bazénov (Obr. 5.6
- 5.7 - 5.8).
Epoxidové škárovacie malty MAPEI sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Obr. 5.8 - Konečné dočistenie povrchu obkladových
prvkov s použitím špongie

EPOXIDOVÉ ŠKÁROVACIE MALTY:
Výrobok

Zatriedenie podľa normy EN 12004 Vlastnosti

KERAPOXY CQ

RG
R2

Dvojzložkové, kyselinovzdorné lepidlo a škárovacia malta
Výborná spracovateľnosť
Jednoducho umývateľné
Dostupné v 21 farebných odtieňoch

KERAPOXY DESIGN

R2
RG

Dvojzložkové, kyselinovzdorné lepidlo a škárovacia malta
Vysoko atraktívny finálny vzhľad, vhodné pre škárovanie mozaiky s dosiahnutím
priehľadného vzhľadu
Dostupné v 24 farebných odtieňoch a priehľadnom efekte
Excellent workability and easy to clean

KERAPOXY

R2T
RG

Dvojzložkové, kyselinovzdorné lepidlo a škárovacia malta
Dostupné v 23 farebných odtieňoch
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5.4 PRUŽNÁ VÝPLŇ ŠKÁR
Správne navrhnutý systém plaveckých bazénov alebo nádrží pozostáva aj v
odporučení vhodnej pružnej výplne. Použitie pružného tesniaceho tmelu je
nevyhnutné pri dilatačných škárách položených v (položených v obkladových)
obkladových prvkov, rohoch, kútoch, v miestach so zmenou spádu na dne
ako aj v ostatných pracovných škárach. Pre tento typ aplikácie je vhodný
MAPESIL AC - acetátový, silikónový, tesniaci tmel, bez obsahu rozpúšťadiel,
odolný proti plesniam s technológiou BioBlock® a nízkym modulom pružnosti,
dostupný v 30 farebných odtieňoch.
MAPESIL AC poskytuje vysokú odolnosť aj v prípade trvalého ponorenia
do vody, odoláva sanitárnym prípravkom bežne používaným pri čistení
verejných alebo súkromných plaveckých bazénov.
Na zdokonalenie prídržnosti tesniaceho tmelu sa pred jeho použitím
odporúča aplikovať na steny škáry PRIMER FD - jednozložkový, základný
náter pre silikónové a hybridné tesniace tmely.
Pri pružnej výplni škár je nevyhnutné dodržiavať inštrukcie uvedené v tabuľke
nižšie:
Ako správne navrhnúť hĺbku pružnej škáry
a - šírka škáry
b - hĺbka škáry
od 0 do 4 [mm]
zvýšiť šírku škáry
od 5 do 9 [mm]
b=a
od 10 do 20 [mm]
b = 10 [mm]
od 21 do 40 [mm]
b = a/2 [mm]
viac ako 40 [mm]
znížiť šírku škáry

Tesniace tmely

MAPEFOAM

28

Šírka pružnej škáry musí zohľadňovať predpokladané tlakové a ťahové
napätia pôsobiace na obkladový prvok.
Na vydimenzovanie hĺbky škáry (podľa inštrukcií uvedených v tabuľke
vyššie) a na zabránenie prilepenia tesniaceho tmelu ku dnu škáry, je
potrebné, zapracovať do škáry MAPEFOAM - špeciálny povrazec z
expandovaného polyetylénu.
Pri výplni dilatačných škár, aby sa zamedzilo adhézii tesniaceho tmelu k
podkladu, je nevyhnutné, najskôr vložiť do škáry medzi zaizolovaný povrch
a pružný tmel, vhodný nelepivý materiál.

VŠEOBECNÉ POKYNY PRE ÚDRŽBU PLAVECKÝCH BAZÉNOV
Pri údržbe vonkajších plaveckých bazénov sa neodporúča nádrže celkom
vyprázdniť, v opačnom prípade by konštrukcia bola priamo vystavovaná
mrazu (voda plní funkciu teplotného regulátora). Ak je plavecký bazén
vypustený, voda nevytvára hydrostatický tlak, čím vzniká riziko priameho
pôsobenia vody zo spodných vrstiev na konštrukciu a obkladové prvky.
Vzhľadom k tomu, že obkladové prvky predstavujú v rámci konštrukcie
najtuhšiu časť, môže prísť ku vzniku trhlín, poškodeniu, ich zdvihnutiu
alebo oddeleniu. Pri údržbe plaveckých bazénov sa odporúča znížiť
hladinu vody len o cca 10 až 15 cm a ochrániť plastovou fóliou, položenou
priamo na hladinu vody. Na zvýšenie bezpečnosti proti zamŕzaniu je
možné umiestniť do plaveckého bazéna panely z polystyrénu, prípadne
dúchadlo pre cirkuláciu vody.

6. FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA
VNÚTORNÝCH PLÔCH BAZÉNOV
AKRYLOVÝMI NÁTEROVÝMI FARBAMI
Investorom, preferujúcim pri realizácii plaveckých bazénov konečnú úpravu
zhotovenú s použitím náterových farieb, spoločnosť MAPEI odporúča
tento špecifický systém.
Systémová skladba pozostáva z vyrovnania dna a stien plaveckého bazéna
(popísané v časti 4.2), vrátane vyhotovenia fabiónov v rohoch, prípadne v
iných ostrých miestach.
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Za predpokladu, že konštrukcia je správne pripravená a vyrovnávacie
výrobky sú vyzreté, je možné pristúpiť k vykonaniu skúšky vodotesnosti. Ak
sú výsledky zátopovej skúšky v súlade s požiadavkami normy a investora,
konečná úprava sa bude skladať z nasledujúcich vrstiev:
• naneste MAPECOAT I 600 W - dvojzložkový, transparentný,
základný náter vo vodnej disperzii, riedený s vodou v pomere 1:1;
• po 4-6 hodinách aplikujte vodeodolnú vrstvu TRIBLOCK FINISH
- trojzložkovú, tixotrópnu, epoxidovú maltu na vyrovnanie vlhkých
povrchov;
• po 24 hodinách po aplikácii TRIBLOCK FINISH naneste druhý
náter MAPECOAT I 600 W riedený s vodou v pomere 1:1;

Obr. 6.1 - Plavecký bazén s náterovou farbou
ELASTOCOLOR WATERPROOF

• po 4-6 hodinách aplikujte prvú vrstvu ELASTOCOLOR
WATERPROOF - akrylového náteru, vhodného pre trvalý kontakt
s vodou. Vyznačuje sa veľmi dobrou umývateľnosťou, odolnosťou
proti vonkajším poveternostným vplyvom, voči smogu a priamemu
slnku;
• na druhý deň naneste druhú vrstvu ELASTOCOLOR
WATERPROOF. Tretia vrstva sa vyžaduje len v tom prípade (po
24 hodinách), ak by vybraný odtieň náterovej farby úplne nezakryl
podklad alebo ak je požiadavka na hrubšiu finálnu vrstvu.

Tento systém ochrany vnútorných povrchov, zahŕňajúci aplikáciu
akrylového náteru ELASTOCOLOR WATERPROOF po zaizolovaní plôch s
použitím TRIBLOCK FINISH a MAPECOAT I 600 W, vytvára kompatibilnú,
elastickú, povrchovú úpravu, odolnú pre trvalý kontakt s vodou.
ELASTOCOLOR

WATERPROOF

poskytuje

dobrú

odolnosť

proti

najbežnejším chemickým prípravkom používaným pri dezinfekcii vody v
plaveckých bazénoch (chlór a kvartérne amóniové zlúčeniny). V niektorých
prípadoch, môže trvalý kontakt s vodou spôsobiť obelenie povrchu
ELASTOCOLOR WATERPROOF. Z tohto dôvodu, ak sa rozhodnete pre
stredne tmavé až tmavé odtiene, musí byť vykonávaná pravidelná ročná
údržba, aby sa zaistil pôvodný farebný odtieň. Pred aplikáciou špeciálnych
dezinfekčných prípravkov sa odporúča vykonať najskôr predbežný test,
za účelom overenia kompatibility s ochranným náterom ELASTOCOLOR
WATERPROOF.
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ELASTOCOLOR WATERPROOF sa nanáša len v tenkej hrúbke (200-300
μm), čím sa odolnosť proti mechanickému obrusovaniu mierne znižuje. Ak
sa používa v plaveckých bazénoch alebo nádržiach, môže prísť pri použití
bežných čistiacich zariadení (roboty, kefovacie stroje a pod.) k zodretiu
farebného náteru.
Po ukončení prác a pred naplnením plaveckého bazéna, počkajte
minimálne 20 dní (pri normálnych poveternostných podmienkach).
ELASTOCOLOR WATERPROOF sa dodáva štandardne v 6 farebných
Obr. 6.2 - Aplikácia ELASTOCOLOR WATERPROOF s
valčekom

odtieňoch. Ďalšie odtiene môžu byť na vyžiadanie vyrobené v automatickom
systéme miešania farieb MAPEI - ColorMap®.
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ZDRAVOTNÉ CENTRUM SA
AQUATIC & LEISURE & GP
PLUS - ADELAIDE
Zaizolované s
MAPELASTIC SMART,
MAPETEX SEL a MAPEBAND

HOTEL TOCCACIELO A
TURISTICKÉ CENTRUM NOVA SIRI MARINA
Zaizolované s
MAPELASTIC, MAPENET 150
a MAPEBAND
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VILLA EOLO – FORTE
DEI MARMI
Zaizolované s
MAPELASTIC, MAPENET 150
a MAPEBAND

VEREJNÝ ŠPORTOVÝ
KOMLEX A PLAVECKÝ
BAZÉN - MASSA
Zaizolované s
MAPELASTIC FOUNDATION
a MAPEBAND
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AQUAPARK - HRADEC
Zaizolované s
MAPELASTIC, MAPENET 150
a MAPEBAND

PLAVECKÝ BAZÉN LA
NOSTRA FAMIGLIA - SAN VITO
AL TAGLIAMENTO
Zaizolované s
MAPELASTIC, MAPENET 150
a MAPEBAND

36

37

PLAVECKÉ BAZÉNY

MAPEI SK, s.r.o.
Nádražná 39, 900 28
Ivanka pri Dunaji
Tel. +421-2-4020-4511
Fax +421-2-4020-4523
Internet: www.mapei.sk
E-mail: office@mapei.sk

C.P. MK 837890 - (SK) 3/15

Technická príručka

