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EDITORIÁL

plánujeme posilniť tím špecialistov na hydro-
izolácie a sanácie betónu.
Pokračovať nám bude viacero kľúčových zá-
kaziek nielen na developerských projektoch 
v hlavnom meste, ale aj na významných do-
pravných stavbách, napríklad na tuneli Višňo-
vé, výstavba D4R7, ale aj R2 pri Lučenci, či na 
obchvate Prešova.
Ambície pre tento jubilejný rok sú veľké a ja 
verím, že sa nám ich spoločnými silami podarí 
naplniť. 

Príjemné čítanie tohto mimoriadneho čísla 
praje

tento rok si Mapei na Slovensku pripomína 
svoje 20. výročie. Aj keď by sme radi oslávili 
naše spoločné úspechy spolu s vami, pre ne-
predvídateľnú epidemiologickú sme sa roz-
hodli všetky plánované podujatia odložiť. 
Na druhej strane nás veľmi teší, že vzťahy, ktoré 
sme za tieto dve dekády vybudovali, sú zdravé 
a fungujú aj v časoch, kedy sa s vami nevidíme 
až tak často. Verím, že situácia nám už čoskoro 
umožní úplný návrat k bežným činnostiam a 
my sa s vami budeme opäť môcť stretávať bez 
obmedzení. Zatiaľ vás pozývam zaspomínať si 
na naše začiatky aspoň prostredníctvom člán-
ku, ktorý nájdete v tomto vydaní Reality Mapei.
V tomto čísle vám tiež predstavíme viacero po-
zoruhodných projektov zo Slovenska i zahrani-
čia, kde Mapei pomáhal s inovatívnymi tech-
nickými riešeniami. Ponúkať riešenia, ktoré 
uspokoja potrebu zákazníka, naďalej zostáva 
našou prioritou. Veľké stavby i drobné projekty 
individuálnych stavebníkov budú pre nás na-
ďalej rovnako dôležité.
Vďaka orientácii na potreby zákazníka sme 
prekonali minulý rok bez zásadnejších výkyvov 
a prepúšťania. A to aj napriek tomu, že medzi-
ročný celkový prepad stavebníctva sa pohybo-
val na úrovni mínus 11,3 %. Dokonca sme zvýšili 
predaj a tento rast plánujeme udržať. Bude to 
však závisieť aj od toho, či sa podarí rozbehnúť 
odkladané projekty a ako súčasná vláda zvlád-
ne čerpanie eurofondov na nové projekty.
Do najbližšieho obdobia pre nás zostávajú pri-
oritou výrobky na lepenie obkladov a dlažieb. 
Veríme tiež výrobkom pre stavebníctvo, kde 
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Značka Mapei bola na Slovensku registrovaná v roku 2001. 
Registračný proces zabezpečovala Eva Némethová, ktorá 
bola ako asistentka vtedajšieho konateľa prvým zamest-
nancom Mapei u nás. „Bola to výzva, ktorá sa nedala od-
mietnuť. Po vybavení všetkých potrebných formalít pre 
začatie obchodnej činnosti a ochrany značky Mapei na 
Slovensku, sme sa pustili do práce. Začiatky boli ťažké, 
ale s plnou podporou českej pobočky sme pomaly postu-
povali,“ spomína si Eva Némethová, ktorá v Mapei zotrvala 
až do odchodu do dôchodku.
Do konkurzu na post obchodného zástupcu sa v tom čase 
prihlásili aj dvaja uchádzači: Miroslav Jaška a Stanislav Hošek. 
Prijatí boli obaja a vo firme pracujú dodnes. Miroslav Jaška 
je dnes generálnym manažérom a Stanislav Hošek vedie 
technické oddelenie. „Keď som sa uchádzal o prácu, Ma-
pei som vnímal len z cyklistiky. Pracovná ponuka ma však 
oslovila tým, že sa začínalo doslova od nuly,“ hovorí o svojich 
začiatkoch Miroslav Jaška, generálny manažér Mapei.

Skromné začiatky
Začiatky Mapei na Slovensku v skladových priestoroch na 

Prievozskej ulici v Bratislave boli skromné. Všetci zamest-
nanci robili všetko potrebné a dokonca zdieľali aj jednu 
spoločnú emailovú schránku. „Nemali sme žiadne pod-
porné oddelenia, technikov, marketing ani nikoho, kto by 
dohliadal na financie. Jedinou podporou bola pani Né-
methová a skladníci. Sami sme si prekladali technické 
listy, vybavovali certifikáty, dokonca sme v tých časoch 
museli ešte preclievať aj tovar,“ dopĺňa Miroslav Jaška.
Sklad fungoval v podobných jednoduchých podmien-
kach. Zákazníci si po tovar chodili osobne, neskôr ho 
rozvážali obchodníci svojimi autami alebo živnostníci v 
menších dodávkach. „Zákazníci si chodili tovar kupovať 
a vyzdvihovať osobne. V tom čase sme nemali ani pre-
dajné miesta a veľa vecí sa riešilo cez pevné linky alebo 
faxom, keďže ani maily ešte nefungovali úplne spoľahli-
vo,“ spomína si Martin Voltemár, manažér logistiky, ktorý 
patril medzi prvých zamestnancov a vo firme je dodnes. 
V zostave piatich zamestnancov fungovala spoločnosť až 
do kľúčovej zákazky – tunelu Sitina, s ktorou prišli veľké 
zmeny. „V tomto období nám veľmi pomohla MAPEI spol. 
s.r.o. ČR. Veľká vďaka za podporu patrí najmä generálne-

V ČASE, KEĎ U NÁS ZNAČKA MAPEI ZAČÍNALA, MALA UŽ VO SVETE VYBUDOVANÚ 
SILNÚ POZÍCIU. SLOVÁCI SI JU VTEDY SPÁJALI SKÔR S CYKLISTIKOU AKO 

SO STAVEBNOU CHÉMIOU. ZA 20 ROKOV SVOJEJ EXISTENCIE VŠAK, VĎAKA 
ZAPÁLENÝM ĽUĎOM, UROBILA RAKETOVÝ POKROK.

2009

Sklad  
na Prievozskej ulici 
s plochou 600 m2 

tvorili tri miestnosti, 
v ktorých cirkulovali 

2 skladníci. 

Moderný sklad  
v Ivanke pri Dunaji 

má 2700 m2  
a dvojnásobnú 

svetlú výšku  
v porovnaní  

s bývalým  
skladom.
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Mapei
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MÍĽNIKY SPOLOČNOSTI MAPEI NA SLOVENSKU

mu manažérovi Zdeňkovi Runštukovi a jeho tímu, ktorí 
nám pomohli vybudovať jednotlivé oddelenia,“ uznáva M. 
Jaška.
Nový konateľ – Peter Hlavoň vybudoval po vzore Českej 
republiky organizačnú štruktúru spoločnosti. Zameral sa 
najmä na rozšírenie a podporu obchodného tímu, v re-
giónoch prijal nových obchodných zástupcov, pribudol 
technický pracovník. Veľký dôraz kládol na marketing. 
Vzniklo marketingové oddelenie, ktoré dodnes vedie Sta-
na Radivojevič. Založilo sa tiež finančné oddelenie, kto-
rého prvým zamestnancom bol Peter Drozda, ktorý vo 
firme tiež pôsobí dodnes. „Petrovi Hlavoňovi sa podarilo 
zostaviť dobrý tím ľudí, ktorí s hrdosťou pracovali pre túto 
spoločnosť,“ hodnotí Eva Némethová.
Firma vďaka týmto organizačným zmenám rástla v čase 
stavebného boomu v rokoch 2007 až 2008 priam skoko-
vito. V tom období do nej podielovo vstúpila aj materská 
firma, pre ktorú bola slovenská pobočka dovtedy takmer 
neviditeľná. „Po vstupe materskej firmy sa zlepšila aj naša 
vzájomná komunikácia. Taliani nás začali navštevovať 
osobne, zmenila sa stratégia produktových manažérov. 
Firma sa mohla posúvať a rozvíjať a my sme tieto zmeny 
veľmi vítali,“ vysvetľuje Miroslav Jaška. 
Technická podpora priamo z materskej firmy v Taliansku 
je pridanou hodnotou pre zákazníka aj dnes. „Každá stav-
ba je niečím špecifická. Keď sa stretneme s doposiaľ ne-
známym problémom, talianski kolegovia nám objasnia 
technické špecifiká a poradia, aký variant zvoliť,“ chváli 
spoluprácu na medzinárodnej úrovni Stanislav Hošek, 
technický manažér.

Sťahovanie v čase neistoty
Presťahovanie firmy do nových priestorov v Ivanke pri 

Dunaji v roku 2009 bolo druhým míľnikom, ktorý umožnil 
rozšíriť spoločnosť a priniesť na slovenský trh širší sorti-
ment výrobkov Mapei. 
Novú halu postavili na mieru podľa požiadaviek spoloč-
nosti. Presťahovanie prinieslo aj efektívnejšiu organizá-
ciu skladu. Regály s dostatočnými rozostupmi umožnili 
využívať paletový systém skladovania. Zabezpečiť hladký 
priebeh sťahovania do nových priestorov bolo pre logis-
tický tím výzvou, ktorá si vyžadovala precíznu prípravu. 
Napokon na presťahovanie skladu stačil jediný víkend „V 
novej hale bolo všetko pripravené podľa vopred vypraco-
vaného projektu. Rozdelili sme sa na dva tímy zostavené 
zo zamestnancov. Skupinu v starých priestoroch koordi-
noval Juraj Tamer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou logis-
tiky od samotných začiatkov dodnes,“ vysvetľuje Martin 
Voltemár.

Sťahovanie prinieslo rozsiahlejšie zmeny
Po presťahovaní sa zmenil aj systém objednávania a roz-
vozu. Vďaka tomu má zákazník tovar u seba najneskôr do 
48 hodín od zaslania objednávky. V roku 2019 vzniklo aj 
podporné zákaznícke oddelenie, ako medzičlánok medzi 
zákazníkom a logistikou. „Prvý rok sa na Slovensku pre-
dalo 200 t výrobkov Mapei, pričom dnes sa ročne predá 
viac ako 13 000 t výrobkov Mapei. Z nuly sme sa dopra-
covali tam, kde sme dnes,“ hodnotí M. Voltemár. Pri tak 
veľkom objeme je chybovosť tímu v sklade na úrovni 0,5 
% na všetky položky. Martin Voltemár to hodnotí ako veľ-
mi slušný výkon.
Podarilo sa tiež zautomatizovať logistické procesy s Ta-
lianskom a Poľskom, najdôležitejšími partnermi z hľadis-
ka zásobovania. Výrobný závod v Poľsku, asi 400 km od 
distribučného skladu v Ivanke pri Dunaji, zásadne pomá-

ha odbremeniť prácnosť v sklade. Produkty sú distribuo-
vané z výrobnej haly priamo odberateľom. „Samozrejme, 
musia byť splnené podmienky vyťaženia kamiónu, ale 
ide o servis, ktorý zákazník dokáže oceniť,“ dodáva M. Vol-
termár.

Ľudia sú v Mapei prioritou
Nielen efektívna logistika je kľúčovou zložkou servisu Ma-
pei. Väčšie priestory umožnili rozvoj jednotlivých oddelení 
i zakladanie nových. „Postupne sa posilňovali jednotlivé 
oddelenia. Budovali sme aj nové divízie potrebné pre zís-
kanie certifikátu kvality riadenia. S tým bolo spojené vy-
hľadávanie nových ľudí do spoločnosti, čo som mala na 
starosti,“ vysvetľuje Eva Némethová.
Mapei je rodinná firma, a to platí aj na Slovensku. „V zlých 
aj v dobrých časoch sa kolegovia jeden o druhého zau-
jímajú. Aj keď žijeme v dobe náročnej na medziľudské 
vzťahy, snažíme sa, aby u nás boli dobré,“ pochvaľuje si 
Miroslav Jaška. Eva Némethová súhlasí: „Myslím, že sme 
mali vždy dobrý kolektív ľudí, na ktorých sa dalo spoľah-
núť. Samozrejme, našli sa aj čierne ovce, ale takí u nás 
nepracovali dlho.“
Spolu s relokáciou do nových priestorov čakala na vedú-
ceho obchodného tímu Miroslava Jašku aj nová osobná 
výzva. „V roku 2009 som dostal ponuku posunúť sa z 
miesta obchodného riaditeľa na generálneho manažé-
ra. Bolo to ťažké rozhodnutie. Keďže som nemal skúse-
nosti s vedením firmy, nemuselo to vyjsť. Nakoniec som to 
riskol, a to aj napriek tomu, že práca v obchode ma bavi-
la. Túto ponuku som prijal. Dnes som rád, že som sa tak 
rozhodol,“ zamyslel sa. Pod jeho rozhodnutie sa podpísala 
práve rodinná atmosféra a podpora zo strany Mapei.
Avšak po období dynamického rastu sa spoločnosť Mapei 

musela popasovať aj s ekonomickou krízou v roku 2009, 
ktorá postihla stavebníctvo. Firma sa však s touto neľah-
kou situáciou dokázala vysporiadať. Prospel tomu aj vznik 
špecializovaného technického oddelenia, ktorého hlav-
nou náplňou práce je technická podpora obchodného 
oddelenia: odborný poradenský servis, návrh riešení, za-
škoľovanie aplikátorov priamo na stavbách, dozorovanie 
správnej aplikácie výrobkov Mapei, vyhotovovanie kon-
trolných meraní, príprava prezentácií vybraných výrobkov 
a systémov Mapei pre stavebniny alebo realizačné spo-
ločnosti či pravidelné interné vzdelávanie. Aj vďaka tomu 
patrí dnes Mapei medzi popredných hráčov medzi dodá-
vateľmi stavebnej chémie na Slovensku. 

Značka Mapei dnes
Za dvadsať rokov svojho pôsobenia na trhu zanechala 
spoločnosť Mapei nezmazateľnú stopu na mnohých stav-
bách po celej krajine. Ku kľúčovým projektom patrí okrem 
tunela Sitina aj diaľničný tunel Bôrik. Viaceré produkty z 
portfólia Mapei možno nájsť aj v aquaparkoch – Senec, 
Veľký Meder, Tatralandia, Kováčová, Aquacity Poprad či 
Bešeňová. Okrem toho sa Mapei podieľal aj na výstavbe 
veľkého množstva plavární či kúpeľov Turčianske Teplice, 
Piešťany, Bardejov atď. Viaceré výrobky si našli uplatne-
nie aj pri pokladaní keramických obkladov a dlažieb vo 
veľkých nákupných centrách a polyfunkčných objektoch. 
„Dnes je značka Mapei vďaka obetavej práci ľudí vý-
znamným hráčom na slovenskom trhu,“ zdôrazňuje Eva 
Némethová. 
Dlhodobou snahou Mapei na Slovensku je presadiť sa v 
náročnom konkurenčnom boji, nie však najnižšou cenou, 
ale kvalitou. Cestu k uspokojeniu potrieb zákazníka hľa-
dajú jej pracovníci v inovatívnych riešeniach, partnerskom 

20 ROKOV MAPEI NA SLOVENSKU
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prístupe ku klientovi a odbornom poradenstve. „Zákazní-
kovi treba vysvetliť prečo je naše riešenie pre danú situ-
áciu najvýhodnejšie a obhájiť tak cenu toho riešenia. Z 
tohto dôvodu sa pri komunikácii so zákazníkom javí ako 
nevyhnutná kombinácia technických vedomostí spolu so 
zručnosťami obchodníka,“ konštatuje Stanislav Hošek.
Rovnako ako prvotriedny technický servis je dôležité tiež 
vzdelávanie predajcov a distribútorov. „Pre nás je dôležité, 
že odborná verejnosť vníma Mapei ako prémiovú znač-
ku s výborným servisom. Teší ma, keď sa aj naši partneri 
chcú pri svojich marketingových aktivitách popýšiť tým, 
že s nami spolupracujú. Príjemne ma prekvapilo, keď na 
stretávke so spolužiakmi zo strednej školy, ktorí staveb-
níctvo bežne neriešia, poznali značku Mapei a dokonca 
aj naše výrobky,“ teší sa M. Jaška.

Cieľ do ďalších rokov ostáva nezmenený: Mapei v top troj-
ke najväčších dodávateľov stavebnej chémie na Sloven-
sku. „Rád by som videl Mapei v top 5 výrobcov stavebnej 
chémie, ale naša ambícia bude patriť do top 3,“ praje si 
Miroslav Jaška.
Stanislav Hošek verí, že práca pre Mapei bude jeho kole-
gom prinášať radosť z vykonanej práce: „Mojím neskrom-
ným prianím je, aby každý zamestnanec pracujúci v spo-
ločnosti na akejkoľvek pozícii bol rád a tešil sa, že môže 
pracovať pod touto značkou a svojím profesionálnym 
prístupom prispievať v šírení jej dobrého mena.“
Úspechy firme do ďalších rokov želá aj Eva Némethová: 
„Spoločnosti prajem najmä upevnenie postavenia na 
trhu, rast a ľudí, ktorí budú pracovať pre spoločnosť tak, 
ako sme pracovali my, keď sme boli v začiatkoch.“
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Ikonické projekty Mapei na Slovensku: 1. - Letisko M.R. Štefánika, 2. - Tunel Sitina, 3. - Aquacity Poprad, 4. - Hotel River Park Bratislava,  
5. - Pešia zóna v Košiciach
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PROJEKTY NA SLOVENSKU  URBAN RESIDENCE

Urban Residence priniesol do Bratislavy moderné mest-
ské bývanie v priamom dotyku s centrom mesta. Jeho 
obyvatelia sa na potulky mestom môžu vybrať jednodu-
cho pešo, mestskou hromadnou dopravou, alebo stačí 
nasadnúť na bicykel a pustiť sa do objavovania Malých 
Karpát.
Polyfunkčný projekt s prevažujúcou funkciou bývania 
vznikol pozdĺž rozvíjajúcej Račianskej ulice. Horné podla-
žia ponúkajú rozmanitú typológiu bytov, multifunkčných 
apartmánov a priestorov, ktoré možno využívať ako kan-
celárie alebo ateliéry. Spodný parter, prístupný z frekven-
tovanej ulice, obsadili obchodníci, ktorí svojou ponukou 
služieb doplnili občiansku vybavenosť tejto časti mesta.
Projekt ponúkol vysoký štandard bývania v žiadanej lo-
kalite v blízkosti centra mesta, mestského parku, ako aj 
Malých Karpát. Developer sa zameral nielen na vysokú 
kvalitu vybavenia bytov, ale aj na úpravu okolia. Vo vnút-
robloku sa nachádza rozľahlý mestský park, ktorého sú-
časťou sú aj športoviská a detské ihriská.

Komfortné parkovanie v krytej garáži
Trojpodlažné podzemné parkovisko poskytlo v tomto 
mestskom bytovom komplexe dostatočný počet parko-
vacích miest. Okrem klasického státia tu možno bezpeč-
ne odložiť bicykle a skútre. Obyvatelia tiež môžu využiť aj 
3 parkovacie miesta s elektronabíjacou stanicou.
Developer hľadal pri realizácii podláh krytého parkovis-
ka optimálny pomer ceny a úžitkových vlastností. Ďal-
šou dôležitou požiadavkou bol ich protišmykový povrch. 
Odborníci Mapei preto navrhli riešenie v podobe dvoch 
systémov, ktoré sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti 

PROJEKT URBAN RESIDENCE 
UČAROVAL PRIAZNIVCOM MESTSKÉHO 
ŽIVOTA A BÝVANIA V DOSTUPNOSTI 
PRÍRODY. LOKALITA NA OKRAJI 
CENTRA BRATISLAVY PRIAM NABÁDA 
NECHAŤ AUTO DOMA V KRYTEJ GARÁŽI, 
KDE SA UPLATNIL EPOXIDOVÝ A 
POLYURETÁNOVÝ SYSTÉM MAPEI.

RADOSŤ  
NECHAŤ  
AUTO DOMA

HORE. Garáže URBAN RESIDENCE počas prác.
DOLE. Dokončené podlahy s vyznačenými parkovacími miestami.
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uzatvárací polyuretánový náter s UV odolnosťou 
Mapefloor Finish 451

vysoko pružná polyuretánová vrstva + farebný pigment + kremičitý piesok
Mapefloor PU 400 + 

Mapecolor Paste + Kremičitý piesok 0,5

základný náter + kremičitý piesok
Primer SN + Kremičitý piesok 0,5

Betón

epoxidová vrstva + farebný pigment
Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste

základný náter + kremičitý piesok
Primer SN + Kremičitý piesok 0,5

Betón

MAPEFLOOR PARKING SYSTEM ME

MAPEFLOOR PARKING SYSTEM RLT

PROJEKTY NA SLOVENSKU  URBAN RESIDENCE

opotrebovaniu a oderu vplyvom pohybujúcich sa vozidiel 
a vysokou odolnosťou proti mechanickému namáhaniu. 
Oba systémy sú tiež odolné proti väčšine chemických lá-
tok.

Povrchy parkoviska v Urban Residence sa realizovali dvo-
ma systémami: 
• Mapefloor Parking System RLT –  epoxidový systém,
• Mapefloor Parking System ME – polyuretánový systém.

Viacvrstvový, bezškárový, epoxidový systém sa použil na 
zhotovenie povrchov s ľahkou premávkou vozidiel – na 
betónovom podklade v trvalom styku so zemou. Epoxi-
dové systémy nemajú schopnosť premostenia dynamic-
kých trhlín, preto sa na zhotovenie povrchov na medzi-
podlažiach, kde dochádza k dynamickému namáhaniu 
konštrukcií, použil polyuretánový systém. Tento systém sa 
okrem vysokej mechanickej odolnosti vyznačuje aj vyso-
kou schopnosťou premostenia dynamických trhlín, ktoré 
môžu vzniknúť v podklade.

Podlahárom šla práca od ruky
Podlahy krytej garáže s plochou 2000 m2 dokázala skú-
sená podlahárska firma KJmont zhotoviť v priebehu pia-
tich dní. Na štandardnú aplikáciu epoxidových systémov 
stačia dva dni – prvý deň sa zhotoví základný náter, druhý 
deň sa realizuje finálna vrstva. Zhotovenie polyuretáno-
vých systémov trvá 3 až 4 dni.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Urban Residence, Bratislava
Rok realizácie: 2020-2021 
Technická podpora Mapei: Dodanie výrobkov pre inštaláciu  
systémov Mapefloor Parking 
Mapei koordinátor: Michal Navrátil
Investor: Lucron Group, a. s. 
Dodávateľ: MAPEI SK, s.r.o.
Realizátor: KJmont, s.r.o. 

VÝROBKY MAPEI
Mapefloor Parking System RLT,  Mapefloor Parking System ME

Ďalšie informácie nájdete  
na www.mapei.sk
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PROJEKTY NA SLOVENSKU  ZUBAČKA

K NÁVŠTEVE NAŠICH VEĽHÔR 
NEODMYSLITEĽNE PATRÍ AJ 
JAZDA TATRANSKOU OZUBNI-
COVOU ŽELEZNICOU, KTOREJ 
MIESTNI I TURISTI NEPOVEDIA 
INAK AKO ZUBAČKA. JEDEN  
ZO SYMBOLOV TATIER PRE-
ŠIEL ZA POSLEDNÝ ROK KOM-
PLEXNOU REKONŠTRUKCIOU  
A NECHÝBALI PRITOM ANI VÝ-
ROBKY ZELENÉHO RADU MA-
PEI PRE SANÁCIU ŽELEZOBE-
TÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ.

TATRANSKÁ ZUBAČKA 
OPÄŤ V PREVÁDZKE

Rozsiahla rekonštrukcia trate legendárnej zubačky zo Štrby 

na Štrbské pleso sa začala začiatkom júla minulého roka. 

Turistom bude slúžiť už čoskoro. Tí sa po výluke prevezú 

nielen po novej trati, ale aj v nových moderných vlakoch.

História tatranskej ozubnicovej železnice sa začala písať 

už pred 120 rokmi. Najskôr po nej jazdila parná zubačka, 

neskôr para ustúpila elektrine. Po polstoročí nepretržitej 

prevádzky sa začalo s celkovou rekonštrukciou starej ozub-

nice, ktorú nahradia nové technológie. Po nových koľajni-

ciach bude jazdiť moderný multifunkčný rušeň a päť ozub-

nicových jednotiek švajčiarskej výroby.

Dopriali jej omladzovaciu kúru
Trať populárnej tatranskej zubačky sa môže pochváliť nie-

len moderným železničným zvrškom, ale aj novou spod-

nou konštrukciou, trakčným vedením či opornými múrmi. 

Rekonštrukciou prešlo aj osvetlenie a nástupištia železnič-

ných staníc na Štrbskom plese a Štrbe a na zastávke v Tat-

ranskom Lieskovci.

Celková dĺžka rekonštruovanej trate je 4,8 km, pričom naj-

väčšie stúpanie dosahuje až 15 %. Na prípravu staveniska sa 

použila aj neobvyklá technika. V ťažko prístupnom a zloži-

tom teréne sa pri výrube stromov a krovín využila aj práca 

ťažného koňa.

Časť trate sa zachová v múzeu
Pri demontáži koľají a starej ozubnicovej tyče asistovali 

dobrovoľníci hasičského zboru Štrba. V 12,5 metrových ro-

zostupoch realizovali až vyše 800 odpaľovacích rezov jed-

notlivých koľajníc. Všetok materiál zo starej ozubnicovej 

trate však neskončil na stavebnom dvore. Pôvodné koľa-

jové podložie prešlo recykláciou a použilo sa do podklado-

vých vrstiev železničného spodku. Vybrané demontované 

koľajové polia skončili v Železničnom múzeu v obci Štrba.

Reprofilácia mosta ponad zubačku
Bezpečnosť premávky vynovenej železnice poistil investor 

aj sanáciou mosta v zlom technickom stave, pod ktorým 

zubačka premáva. Práve tu sa výborne uplatnili výrobky zo 

zeleného radu určené na sanáciu železobetónových kon-

štrukcií. 

Pracovníkov spoločnosti Strabag, ktorá rekonštrukciu rea-

lizovala v pozícii generálneho dodávateľa, zaujali vlastnosti 

dvojzložkovej pružnej cementovej malty MAPELASTIC GU-

ARD. „Realizačná firma nás oslovila na základe informácií  

z našich školení. Zaujal ich výrobok z nášho portfólia, po-

mocou ktorého možno pri reprofilácii betónu efektívne 

nahradiť väčšiu hrúbku vrstvy menšou,“ hovorí Miroslav 

Lukáš, obchodno-technický zástupca Mapei.

Hlavné požiadavky investora – Železníc Slovenskej repub-

liky, na výber vhodného materiálu boli slabé krytie výstu-

že a rýchlosť aplikácie striekaním. MAPELASTIC GUARD je 

schopný vo vrstve 2 až 3 mm nahradiť 30 až 40 mm bežnej 

sanačnej malty. To prináša mimoriadne zaujímavú úsporu 

z hľadiska prácnosti i spotreby materiálu.

Z hľadiska ochrany proti karbonatácii zodpovedá MAPE-

LASTIC GUARD aplikovaný v hrúbke 2 mm viac ako 50 mm 

krytiu výstuže pri použití betónu s vodným súčiniteľom 0,5.

Ochrana betónového povrchu mosta
V náročnom klimatickom prostredí Vysokých Tatier zabez-

pečí MAPELASTIC GUARD životnosť betónovej konštrukcie 

mosta na viac ako 50 rokov. „Viac ako tridsať rokov overe-

nej životnosti konštrukcií mostov ošetrených výrobkami z 

produktovej skupiny Mapelastic v reálnych podmienkach 

presvedčilo mnoho realizátorov i investorov o správnosti 

výberu tohto riešenia,“ dopĺňa Miroslav Lukáš.

MAPELASTIC GUARD slúži ako účinná bariéra povrchu be-

tónu. Odoláva UV žiareniu, ale aj agresívnym vplyvom pros-

tredia vrátane chemických vplyvov od rozmrazovacích solí, 

síranov, chloridov a oxidu uhličitého.

Z hľadiska pôsobenia agresívnych chloridov MAPELASTIC 

GUARD aplikovaný v hrúbke 2,5 mm zodpovedá 30 mm 
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krytia výstuže pri použití betónu s vodným súčiniteľom 

0,45. 

Ďalšou výhodou je, že vrstva MAPELASTIC GUARD môže 

fungovať ako finálna povrchová úprava. V prípade tatran-

skej zubačky sa tak ušetril ďalší aplikačný krok. Materiál po 

vytvrdnutí ponúka istotu trvalej pružnosti v akýchkoľvek 

podmienkach okolitého prostredia.

Rýchla a jednoduchá aplikácia
Realizátor v nepredvídateľných poveternostných pod-

mienkach a zložitom teréne ocenil možnosť aplikácie mal-

ty MAPELASTIC GUARD nástrekom pomocou vhodného 

strojného zariadenia. Rýchly postup prác minimalizoval 

aj nároky na prenájom špeciálneho aplikačného stroja, čo 

pomohlo šetriť náklady.

Nástrek realizovala v subdodávke spoločnosť IZOLBAU, 

s.r.o., ktorej pracovníci si prácu so strojným nanášaním 

výrobku vyskúšali počas školenia priamo v Taliansku. Celý 

proces prebehol hladko v dvoch etapách za dva dni. Práce 

síce prebiehali v auguste, avšak v našich veľhorách vlád-

li vhodné klimatické podmienky, najmä teplota do 20 °C. 

Most sa okrem toho nachádza v lese, mimo slnečného žia-

renia, tak nič neprekážalo plynulému priebehu prác. 

Systém pre dokonalý výsledok
Pred aplikáciou MAPELASTIC GUARD odporučili pracov-

níci Mapei aj ďalšie výrobky pre 100 %-nú spokojnosť s 

výsledkom sanačných prác. Na ochranu obnaženej oce-

ľovej výstuže mosta sa použila jednozložková antikorózna 

cementová malta MAPEFER 1K. Na opravy značne poško-

dených betónových povrchov sa použila vláknami vystu-

žená malta s kontrolovaným zmrašťovaním MAPEGROUT 

TIXOTROPNÝ.

Pozornosť sa venovala aj príprave dilatačných a pracov-

ných škár. Na správne vydimenzovanie rozmerov škár sa 

použil elastický povrazec MAPEFOAM. Pred vyplnením 

škár vhodným tmelom sa na zdokonalenie prídržnosti po-

užil penetračný náter PRIMER M. Napokon sa dilatačné a 

pracovné škáry utesnili polyuretánovým tesniacim tme-

lom s nízkym modulom pružnosti MAPEFLEX PU 40.

Úplne na záver sa ako ochrana ríms voči vode a soliam po-

užil hydrofobizačný migrujúci prípravok na báze čistých 

silanov PLANISEAL WR100.

Práce na sanácii mostného objektu prebehli vďaka riešeniu 

Mapei bez problémov a hladko. Aktuálne sa zvažuje aj ďal-

šia etapa rekonštrukcie tatranskej legendy, počas ktorej by 

sa mali opravy dočkať aj ďalšie mosty, po ktorých zubačka 

premáva. Zostáva veriť, že sa výrobky Mapei uplatnia aj tam

PROJEKTY NA SLOVENSKU  ZUBAČKA

TECHNICKÉ ÚDAJE
Železnica “Zubačka”, Tatranská Štrba
Rok realizácie: 2020-2021 
Technická podpora Mapei: Dodanie výrobkov pre reprofiláciu 
mosta ponad železnicu 
Mapei koordinátor: Miroslav Lukáš
Investor: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
Dodávateľ: MAPEI SK, s.r.o.
Realizátor: Strabag, s.r.o. 

VÝROBKY MAPEI
Mapefer 1K, Mapelastic Guard, Mapegrout Tixotropný, Mapeflex 
PU600, Mapefoam, Primer M, Planiseal WR100

Ďalšie informácie nájdete na www.mapei.sk

PRE KONŠTRUKCIE, KTORÉ POTREBUJÚ DOLHDOBO 
PRETRVAŤ, MÁME TEN NAJLEPŠÍ SYSTÉM OCHRANY.

MapegroutMapegrout ®®

      Easy FlowEasy Flow

MapelasticMapelastic®®  

                  GuardGuard

ElastocolorElastocolor ® ® 

PitturaPittura

Naše skúsenosti s obnovou existujúcich infraštruktúr, zaručia ich dlhodobú prevádzkyschopnosť. 
Mapegrout Easy Flow, Mapelastic Guard a Elastocolor Pittura - osvedčené riešenie na opravu a 

ochranu betónových konštrukcií.

Viac na www.mapei.sk



Realita Mapei  12/2020 Realita Mapei  12/202018 19
viac na mapei.com

MAPEI
PRE VÁŠ
DOMOV

   

Zvoľte si spoľahlivosť, odolnosť a rešpekt k životnému prostrediu.
Obnova muriva, spevnenie konštrukcií, hydroizolácia terasy, inštalácia podláh a dlažby, 
renovácia kúpeľne, vymaľovanie či ochrana fasád? Spoľahnite sa na viac ako osemdesiatročné 
skúsenosti, ktoré Mapei získal na stavbách po celom svete.

MAPETHERM 
pohodlné bývanie
a energetická úspora

Z LABORATÓRIÍ 
VÝSKUMU  
A VÝVOJA MAPEI: 
NAJLEPŠIE RIEŠENIA 
PRE ZATEPĽOVANIE 
BUDOV

RIEŠENIA PRE DOMÁCNOSŤ  ZATEPĽOVANIE

Residencial Cap Blanc – Ibiza (Španielsko)

Palazzo Cussino - Turín (Taliansko)
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Úlohou tepelnoizolačného systému 
je zabrániť úniku tepla zvnútra sme-
rom von v zime a zvonka smerom 
dovnútra v lete. Tento systém je nevy-
hnutný pri stavbe budov na základe 
kritérií nákladovej efektívnosti, udrža-
teľnosti životného prostredia a kom-
fortu bývania.
Tepelná izolácia je súčasťou opat-
rení, ktoré vlády v mnohých kraji-
nách odmeňujú daňovými stimulmi  
v snahe podporiť energetické úspo-
ry. Vonkajší tepelnoizolačný systém 
MAPETHERM je legitímnym spojen-
com pri plnení mnohých požiadaviek 
stanovených v týchto iniciatívach ako  
z estetického hľadiska, tak aj pri zís-
kavaní vyššieho energetického hod-
notenia.

Systém MAPETHERM
Systém MAPETHERM, ktorý vyvinuli 
výskumné a vývojové laboratóriá spo-
ločnosti Mapei, je výsledkom hĺbko-
vej štúdie všetkých kľúčových kom-
ponentov použitých vo vonkajšom 
zatepľovacom systéme a premen-
ných, ktoré ovplyvňujú jeho výkon. 
Tento systém zaručuje nižšiu spotre-
bu energie v lete aj v zime a zlepšuje 
celkový komfort bývania vyrovnaním 
teploty medzi miestnosťami a stena-
mi, čím eliminuje kondenzáciu vod-
ných pár vo vnútri stien budov.
Kľúčovou súčasťou systému je le-
pidlo, ktoré dokáže pri správnom 
použití, zvýšiť efektivitu a odolnosť 
tepelnoizolačného systému aj v bu-
dúcnosti. Lepidlá MAPETHERM sú 
vysoko účinné pri kontrastných de-
formáciách spôsobených rozdielny-
mi teplotami vznikajúcimi na oboch 
stranách tepelnoizolačných panelov, 
čo umožňuje bezpečnú inštaláciu 
inovatívnych izolačných systémov 
bez ohľadu na typ použitého panelu.
Každý balík systému MAPETHERM 

obsahuje vlastné produkty s vlastným 
aplikačným cyklom, vďaka čomu je  
inštalácia vždy jednoduchá a rýchla.
Systém MAPETHERM sa môže použiť 
aj na modernizáciu už existujúcich 
tepelnoizolačných systémov, ktoré 
sa rokmi opotrebovali pôsobením 
času a počasia. Produktové systémy 
ponúkajú riešenia na pokrytie mno-
hých potrieb, ako sú napríklad vyso-
ké hrúbky, vysoká pevnosť spojenia 
v prípade kritických podkladov či vy-
soká odolnosť proti nárazovým zaťa-
ženiam a namáhaniu typickým pre 
spoločné priestory bytových domov a 
exponovanejšie miesta. Systém je do-
konca taký univerzálny, že ako obkla-
dový materiál fasády možno použiť aj 
prírodný kameň a keramiku, vrátane 
tých, ktoré sú vyrobené z tenkých veľ-
koformátových dlaždíc.

Renovácia existujúcich budov
Na vytvorenie nových izolačných 
systémov a modernizáciu poškode-
ných alebo opotrebovaných systé-
mov navrhuje spoločnosť Mapei MA-
PETHERM FLEX RP, elastický produkt 
na stierkovanie, vysoko odolný proti 
nárazovým zaťaženiam a obzvlášť 
vhodný na zatepľovanie v priestoroch 
vystavených pôsobeniu agresívnych 
atmosférických látok.
Inovatívne vlastnosti MAPETHERM 
FLEX RP sú výsledkom kombinácie 
rôznych technológií:
■ BioBlock® na ochranu povrchov 

pred agresívnou povahou plesní;
■ Fast Track Ready, ktorá výrazne 

skracuje celkovú dobu inštalácie 
elimináciou dlhých cyklov vytvr-
dzovania typických pre stierkovacie 
výrobky na báze cementu a potre-
by základného náteru pred apliká-
ciou dokončovacieho produktu;

■ „Ľahkosť“ produktu daná techno-
lógiou ULTRALITE, ktorá zvyšuje 

UDRŽATEĽNÝ SYSTÉM
MAPETHERM SYSTEM je dodávaný 
spolu s EPD (Environmentálnym 
vyhlásením o výrobku), správou, 
ktorá podrobne popisuje všetky 
environmentálne dopady produktu 
počas jeho životného cyklu merané 
podľa štandardizovanej metodiky LCA 
(Posudzovanie životného cyklu).
Spoločnosť Mapei sa vždy usilovala 
o udržateľnosť a pre svoje výrobky 
vydáva takzvaný „zelený pas“ alebo 
P.A.S.S. (anglická skratka pre Profil 
a aspekty udržateľnosti v syntéze), 
ktorý obsahuje zoznam všetkých 
charakteristík udržateľnosti produktu 
(pozri obrázok nižšie). Obsahuje 
aj informácie o tom, ako produkt 
prispieva k ekologickému hodnoteniu 
budov, najmä LEED v4.

RIEŠENIA PRE DOMÁCNOSŤ  ZATEPĽOVANIE

Prodotto - Product 
EPD Environmentálne vyhlásenie o výrobku  √
VOC Nestále organické zlúčeniny

RECYKLOVANÝ OBSAH

Edificio - Building
LEED v4.1

MR  Zverejnenie stavebných výrobkov 
        a optimalizácia – EPD √

EQ Nízkoemisné materiály

len pre Taliansko

CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI
2.1.1 Sistema di gestione ambientale √
2.3.5.5 Emissioni dei materiali

2.4.1.2 Contenuto di materiale riciclato

2.4.1.3 Assenza di sostanze pericolose √

MAPETHERM AR1 GG
Jednozložková hrubozrnná cementová malta 
na lepenie a vyrovnávanie tepelnoizolačných 
dosiek a zatepľovacích systémov.

Tento P.A.S.S. bol vytlačený na Apple Paper, 
získaný z odpadového materiálu vzniknutého 
pri priemyselnom spracovaní jabĺk.

Questo P.A.S.S. è stato realizzato su Cartamela, carta 
ricavata dai residui di lavorazione industriale delle mele.

This P.A.S.S. was printed on Apple Paper, a variety of 
paper obtained from waste material from industrial 
apple processing.

hrúbku vyvinula spoločnosť Ma-
pei cementovú maltu a lepidlo 
MAPETHERM AR1 LIGHT, ideálne  
na vytváranie spevnených ochran-
ných vrstiev na vonkajších tepel-
noizolačných systémoch, ako aj na 
obnovu poškodených a znehodnote-
ných fasád pred nanesením nátero-
vého cyklu.
Produkt s technológiou ULTRALITE 
má špeciálne zloženie, ktoré umož-
ňuje vytvorenie hrubých vrstiev v jed-
nej aplikácii (do 8/10 mm) a odstrá-
nenie nepravidelných a nerovných 
oblastí pred inštaláciou externého 
systému. Jediný produkt je použiteľ-
ný na tri rôzne typy aplikácií. Ak sa 
použije ako stierkovacia malta, MA-
PETHERM AR1 LIGHT vyplní medze-
ry vo fasádnych omietkach a obnoví 
rovnosť podkladov.
V úlohe lepidla spája izolačné panely 
s podkladmi a v kombinácii so sieťou 
MAPETHERM NET vytvorí hrubé vrs-
tvy vystuženej omietky.

celkovú výťažnosť počas fázy apli-
kácie.

MAPETHERM FLEX RP je k dispo-
zícii v zrnitostiach 0,5 mm a 1,5 mm  
pre rôzne typy aplikácií.

Inštalácia keramického  
fasádneho obkladu 
Na inštaláciu tenkých keramických 
obkladov na izolačné panely Mapei 
odporúča systém MAPETHERM TILE. 
Pozostáva z produktu PLANITOP 
HDM MAXI v kombinácii so sieťovi-
nou MAPEGRID G 120 pre vysokú 
mechanickú odolnosť. Systém vytvá-
ra zosilnenú konštrukčnú omietku 
aplikovateľnú na všetky bežne pou-
žívané izolačné panely pre vonkajšie 
zatepľovacie systémy. 
Systém MAPETHERM TILE sa ľahko 
udržiava, je odolný proti pôsobeniu 
chemikálií a znečisteniu a má jedi-
nečné estetické vlastnosti.

Hrubá aplikácia
Pre aplikácie vyžadujúce vyššiu 

1. Cementové omietky  
(Nivoplan + Planicrete)
2. Lepenie (Mapetherm AR1 GG)
3. Tepelnoizolačný panel 
(Mapetherm EPS)
4. Vyhladzovacia hmota 
(Mapetherm AR1 GG)
5. Mriežka zo sklenených  
vlákien (Mapetherm Net)
6. Farebný základný náter  
na báze akrylových živíc 
(Quarzolite Base Coat)
7. Finálna povrchová úprava  
na báze akrylovej živice 
(Quarzolite Tonachino)Obr. 1. Zatepľovací systém Mapetherm EPS - ETA 10/0025.

PRI ZATEPĽOVANÍ SA 
SPOĽAHNITE NA MAPEI
Riešenia Mapei vám umožnia 
inštalovať vonkajšie zatepľovacie 
systémy, ktoré sa najlepšie 
hodia k daným štrukturálnym, 
environmentálnym a podkladovým 
vlastnostiam budovy.
V ponuke je kompletný systém: 
spoločnosť Mapei v skutočnosti 
dodáva nielen lepidlá a produkty  
na stierkovanie vhodné pre akýkoľvek 
typ systému, ale aj izolačné panely  
a množstvo doplnkových predmetov, 
ako napríklad sieťovinu zo sklenených 
vlákien, kotvy a profily.
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REFERENZE  PRODOTTI PER L'ISOLAMENTO TERMICO

VÝROBKY MAPEI  
PRE TEPELNÚ 
IZOLÁCIU A MONTÁŽ 
KERAMICKÝCH 
OBKLADOV  
V ELEGANTNEJ 
PRIVÁTNEJ REZIDENCII

DOM PRE RODINU 
Mosonmagyaróvár (Maďarsko)

Rodinný dom sa nachádza na brehu 
rieky Litava, ktorá sa kľukatí mestom 
Mosonmagyaróvár na severozápa-
de Maďarska. Tento ostrov pokoja 
sa vyznačuje jednoduchými, čistými 
líniami a pôsobivými keramickými 
obkladmi. Mapei dodal na toto dielo 
výrobky pre montáž tepelnej izolácie, 
inštaláciu keramických obkladov a 
nátery pohľadových plôch v exteriéri.

Riešenia pre tepelnú izoláciu 
Dosiahnutie maximálnej energetic-
kej účinnosti rezidenčných budov sa 
v Maďarsku stalo najvyššou prioritou. 

V dôsledku toho sa zásadne zvýšil vý-
znam navrhovania a výstavby domov 
s nízkou spotrebou energie a riadne-
ho zateplenia vonkajšej obálky no-
vostavieb. Riešenia pre tento projekt 
navrhla maďarská pobočka spoloč-
nosti Mapei. 
Vonkajšie steny domu s celkovou 
plochou 319 m2 boli zateplené sys-
témom MAPETHERM. Dodávatelia 
lepili tepelnoizolačné panely z expan-
dovaného polystyrénu (EPS) na ob-
vodových stenách a extrudovaného 
polystyrénu (XPS) na základy domu 
pomocou malty MAPETHERM RA-
GASZTÓTAPSZ, ktorá sa vyrába špeci-
álne pre maďarský trh. 

Po pripevnení kotiev MAPETHERM 
IDK-N (ktoré sa tiež vyrábajú a dis-
tribuujú na maďarskom trhu), sa 
povrch tepelnoizolačných panelov 
prestierkoval cementovou maltou 
MAPETHERM RAGASZTÓTAPASZ, 
ktorá sa vystužila sieťovinou zo skle-
nených vlákien MAPETHERM NET. 
Vonkajšie povrchy stien boli následne 
ošetrené základným náterom SILAN-
COLOR BASE COAT, na ktorý sa na-
niesla silikónová omietka SILANCO-
LOR TONACHINO.2

PROJEKTY VO SVETE  PRODUKTY PRE ZATEPLENIE

Inštalácia keramických obkladov  
V interiéri sa podarilo vytvoriť priateľ-
ské domáce prostredie. Produkty Ma-
pei sa použili na lepenie keramických 
obkladov v dvoch kúpeľniach, kuchy-
ni a na chodbách.
Povrchy kúpeľní sa najskôr ošetri-
li penetračným náterom na báze 
syntetickej živice vo vodnej disper-
zii PRIMER G. Následne sa vyrovnali 
rýchlotvrdnúcou, vláknami vystuže-
nou cementovou maltou PLANITOP  
FAST 330. 
Na izolovanie plôch proti vode sa 
použili cementová malta MAPELAS-
TIC a tekutá membrána MAPEGUM 
WPS spolu s tesniacou páskou MA-
PEBAND na spoje v hydroizolačných 
systémoch. 
Všetky keramické obklady sa lepili 
pomocou KERAFLEX LIGHT S1 (tento 
výrobok bol neskôr nahradený lepid-
lom KERAFLEX EASY S1). Na výplň 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Obdobie spolupráce 
spoločnosti Mapei:  
2016 až 2018
Návrh: CAN Architects 
Studio Ltd. Dávid Németh
Vlastník: László Lovász
Hlavný dodávateľ:  
Suri Bau Ltd.
Detaily spolupráce  
s Mapei: dodanie výrobkov 
na tepelnú izoláciu, 
inštaláciu keramických 
obkladov a náterov 
pohľadových plôch  

v exteriéri
Dodávateľ tepelnej 
izolácie: Mati Bau Ltd.
Inštalácia keramických 
obkladov: Trusbau Ltd.
Mapei distribútor:  
Suri Bau Ltd.
Mapei koordinátor:  
Ádám Pavelka
    
POUŽITÉ VÝROBKY
Tepelnoizolačný 
systém: Mapetherm 
EPS, Mapetherm 
XPS, Mapetherm 

IDK-N*, Mapetherm 
Ragasztótapasz*, 
Mapetherm Net
Povrchové úpravy: 
Silancolor Base Coat, 
Silancolor Tonachino
Príprava a hydroizolácia 
povrchov: Primer G, 
Planitop Fast 330, 
Mapelastic, Mapegum 
WPS, Primer FD, 
Mapeband
Inštalácia keramických 
obkladov: Keraflex  
Light S1*, 

Keraflex S1 
Škárovanie: Keracolor FF 
Flex*
Tesnenie dilatačných škár: 
Mapesil AC

* Tieto výrobky  
vyrába a distribuuje 
na maďarskom trhu 
spoločnosť Mapei Kft. 
(Maďarsko).

Ďalšie informácie  
o produktoch nájdete  
na  mapei.com a mapei.hu

1. V tomto elegantnom rodinnom dome hrali výrobky Mapei dôležitú 
úlohu pri zhotovení tepelnej izolácie a pri inštalácii keramických 
obkladov.
2. Fasáda sa zateplila systémom MAPETHERM, na ktorý sa naniesol 
základný náter SILANCOLOR BASE COAT a omietka SILANCOLOR 
TONACHINO.
3. Na lepenie keramickej dlažby sa použilo lepidlo KERAFLEX LIGHT S1 
(neskôr bolo nahradené lepidlom KERAFLEX EASY S1).

1 3

MAPETHERM NET

Sieťovina zo sklenených vlákien odolná 
proti chemikáliám je určená na spevnenie 
vrstvy tmelu v tepelnoizolačných 
systémoch Mapetherm.

viac info na:

škár sa použila škárovacia malta KE-
RACOLOR FF FLEX (ktorá sa vyrába 
špeciálne pre maďarský trh) a dila-
tačné škáry sa utesnili pomocou si-
likónového tmelu MAPESIL AC. 
Na podlahe v kuchyni sa inštalovala 
pomocou lepidla KERAFLEX LIGHT 
S1 keramická dlažba, ktorá bola zá-
kazkovo vyrobená v Maďarsku. Pev-
né škáry sa vyplnili pomocou KERA-
COLOR FF FLEX a dilatačné škáry sa 
utesnili výrobkom MAPESIL AC. 
Keramická veľkoformátová dlažba 
(90 × 45 cm) v chodbách sa lepila po-
mocou cementového lepidla KERA-
FLEX S1.
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Dňa 3. októbra minulého roku sa 
zdvihli všetky stavidlá benátskeho 
projektu Mose. O 10.15 hod. boli pri-
pravené vo svojich pozíciách na prvú 
skutočnú záťažovú skúšku systému. 
Očakávania boli vysoké. Zdvihnutím 
78 stavidiel narástol výškový rozdiel 
medzi morom a lagúnou na 40 cm. 
Hladina vody v lagúne ďalej nestúpa-
la a  Benátky nezaplavila. Tak prebie-
hala prvá oficiálna skúška konštruk-
cie, ktorej výstavba trvala takmer dve 
desaťročia a ktorej hlavnou úlohou je 

ochrániť Benátky pred vysokými prí-
livmi – javmi, ktoré sa v posledných 
rokoch vyskytovali až príliš často. 

Dlho očakávaný projekt 
MOSE (skratka pre Modulo Sperimen-
tale Elettromeccanico alebo experi-
mentálny elektromechanický modul) 
bol navrhnutý ako hydraulická kon-
štrukcia schopná zadržiavať vodu, ak 
jej hladina presiahne určitú úroveň. 
Konštrukcia je v podstate automa-
tizovaná priehrada so šírkou bariéry  

20 m v rôznych hrúbkach, ktorá  
na svoje fungovanie využíva svoju 
vlastnú váhu a gravitačnú silu. 
Myšlienka na stavbu takéhoto systé-
mu sa prvýkrát zrodila pred 40 rokmi. 
Nasledovali však početné zdržania  
a prieskumy verejnosti. Stavebné 
práce sa napokon spustili pred 20 
rokmi a ukončenie projektu je naplá-
nované na koniec roku 2021. Systém 
pozostáva zo 78 mobilných oceľo-
vých hrádzí s výškou takmer 29 m, 
ktoré pracujú nezávisle.

Stavidlá systému  
Mose umiestnené  
pri severnom vchode  
do Benátskej lagúny.

PROJEKTY VO SVETE  ZAMERANÉ NA PRIEHRADY

MOSE –  
PROTIPO-
VODŇOVÁ  
BARIÉRA  
V BENÁTKACH

3. OKTÓBRA, 17 ROKOV 
OD ZAČATIA PRÁC, SA 
SYSTÉM PRIEHRAD NA 
ZASTAVENIE VYSOKÝCH 
PRÍLIVOV DOČKAL 
SVOJHO DEBUTU. PRE 
STAVBU BOLO ŠPECIÁLNE 
NAVRHNUTÝCH NIEKOĽKO 
VÝROBKOV MAPEI.

vjazd do prístavu Lido

vjazd do prístavu Malamocco

vjazd do prístavu Chioggia
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Systém izoluje lagúnu od mora po-
čas prílivov. V oblasti sa tiež vykonali 
doplnkové práce, ako spevnenie úse-
kov pobrežia mimo vstupov do prí-
stavu na zmiernenie dôsledkov bež-
ných prílivov, ako aj zvýšenie nábrežia 
a pochôdznych plôch v najnižších 
obývaných oblastiach okolo lagúny.

Stavidlá sú zasadené v betónových 
kesónoch, ktoré sa nachádzajú na 
morskom dne pri troch prístavoch 
lagúny – Lido, Malamocco a Chiog-
gia. Navrhnuté sú tak, aby sa zdvihli, 
keď príliv presiahne 110 cm. Systém 
Mose ochráni Benátky a lagúnu pred 
prílivovými vlnami siahajúcimi až do 
výšky troch metrov a pred stúpaním 
hladiny mora o 60 cm v najbližších 
100 rokoch.

Výstupy na otvorené more 
Systém Mose sa skladá zo štyroch 
ochranných bariér umiestnených na 
troch ústiach do otvoreného mora. 
Najširšie ústie – najbližšie k Benát-
kam – je Lido, ktoré tvoria dva kanály 
s rôznou hĺbkou. Na ochranu ústia 

slúžia dve bariéry: severná bariéra, 
ktorú tvorí 21 modulov stavidiel a 
južná bariéra s 20 modulmi. Dve ba-
riéry sú navzájom spojené umelým 
ostrovom, na ktorom sa nachádzajú 
manipulačné jednotky mechanizmu 
bariérového systému. 

Prístav Malomocco má najhlbšie 
ústie v lagúne. Tento vstup využívajú 
lode smerujúce do priemyselného a 
obchodného prístavu, preto tu po-
stavili plavebnú komoru. Hrádzu na 
tomto vstupe tvorí 19 stavidiel. 

Ústie prístavu Chioggia využívajú 
najmä rybárske člny a rekreačné 
plavidlá. Chránený prístav s dvomi 
plavebnými komorami bol skonštru-
ovaný tak, aby mohli lode premávať 
aj keď je hrádza uzatvorená. Tento 
vstup je chránený 18 stavidlami.

Ako funguje systém Mose 
V pohotovostnom režime sú sta-
vidlá úplne neviditeľné. Sú naplnené 
vodou a pripravené v kesónoch na 
morskom dne. 

HORE. Protipovodňové 
brány, pri vchode  
do prístavu Chioggia 
LEFT. Protipovodňové 
brány sú osadené  
v kesónoch, ktoré  
sedia na morskom dne.  
Keď je príliv, zdvihnú  
sa a zablokujú vodu  
pri vchode do lagúny.

Mose je systém mobilných priehrad, ktorých 
úlohou je izolovať lagúnu od otvoreného  
mora počas prílivu, a tak chrániť Benátky  
pred rizikom povodní.

PROJEKTY VO SVETE  ZAMERANÉ NA PRIEHRADY

HISTÓRIA A ČÍSLA 
1984 
Skupina expertov bola 
poverená vypracovaním 
štúdie uskutočniteľnosti 
systému na ochranu 
Benátok pred vysokými 
prívalovými vlnami.

1992
Predstavenie projektu Mose 
s cieľom realizácie do 3 rokov. 
Projekt mobilných priehrad 
sa napokon spustil až v roku 
2003, pričom predpokladaný 
termín ukončenia sa stanovil 
na rok 2016.

2013
V októbri 2013 sa zdvihlo 
prvé stavidlo, avšak 
vyšetrovania a súdne spory 
zastavili výstavbu až do roku 
2018.

2020
Všetkých 78 stavidiel 
sa prvýkrát zdvihlo 3. 
októbra. Zastavili príliv do 
lagúny a udržali hladinu v 
lagúne na úrovni 70 cm. 
Dokončenie projektu Mose 
je naplánované v závere roka 
2021.

Náklady na projekt
5,5 miliárd EUR 
na výstavbu protipovodňovej 
ochrany Mose

700 miliónov EUR 
na opravu degradovaných 
častí systému v priebehu 
rokov

100 miliónov EUR 
na rok bežnej prevádzky

Keď nastane príliv, ktorý by mohol 
potenciálne zaplaviť okolité oblasti, 
do stavidiel sa začne napúšťať stla-
čený vzduch, ktorý vytlačí vodu. Ako 
sa voda vytláča, stavidlá sa vytáčajú 
v pántoch, zdvíhajú sa z kesónov a 
zablokujú vstupy do lagúny. Čas po-
trebný na tento úkon, vrátane času 
potrebného na manévrovanie stavi-
diel do požadovanej polohy, je 4 až 5 
hodín. 
Stavidlá zostávajú v tejto pozícii len 
počas vrcholiaceho prílivu. Keď príliv 
ustúpi a hladina lagúny a mora do-
siahnu rovnakú úroveň, stavidlá sa 
opäť naplnia vodou a následne za-
sunú do svojich krytov.

Každé stavidlo tvorí dutá kovová kon-
štrukcia, ktorá je pripevnená ku kesó-
novému krytu dvomi pántami. Vráta 
sú široké 20 m, no ich individuálna 
výška je úmerná hĺbke ústia, v kto-
rom sú umiestnené. Majú tiež rôznu 
hrúbku. 
Podzákladie tvoria ochranné kesó-
ny, v ktorých sú umiestnené stavidlá 
s mechanizmami, ktoré umožňujú 
ich vztýčenie do vertikálnej pozície. 
Navzájom sú spojené tunelom, ktorý 
slúži na technické prehliadky. 
Spojovacím prvkom medzi zábra-
nami a pevninou je podzákladie so 
všetkými potrebnými systémami pre 
ich bezchybnú prevádzku.

 RM International  83/2020   27

Zdroj informácií v článku: Talianske 
ministerstvo pre infraštruktúru a dopravu 
– medziregionálny úrad verejných prác 
pre Benátsko – Trentino Alto Adige - 
Friuli Venezia Giulia, bývalý úrad pre 
vodohospodárstvo v provincii Benátky
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RIEŠENIA MAPEI  
PRE PROJEKT MOSE
Spoločnosť Mapei sa spolupodieľala 
na projekte Mose v pozícii technic-
kého partnera. Úlohou bola spolu-
práca s projektantmi, stavbyvedúci-
mi a dodávateľmi stavebných prác. 
Pre tento projekt navrhlo technické 
oddelenie spoločnosti Mapei v spo-
lupráci s laboratóriom pre výskum a 
vývoj špeciálne, inovatívne a vysoko 
účinné výrobky.

Injektáž spojov
Špeciálne pre tento projekt bola vy-
vinutá tekutá expanzívna cemento-
vá malta MAPEFILL MF 610, ktorá sa 
použila na výplň pevných škár a na 
vytvorenie vodotesného spoja po-
trebného na spojenie s príslušnými 
betónovými prefabrikovanými kon-
štrukciami kesónov, do ktorých sú 
vráta zasadené.

Spoj Gina sa ukotvil k betónovým 
kesónom liatím výrobku MAPEFILL 
MF 610 do debnenia. Ide o vlákna-
mi vystuženú práškovú zmes zlože-
nú z vysokopevnostných cementov, 
triedeného kameniva a špeciálnych 
prísad vrátane expanzívnych činidiel. 
Po zmiešaní s vodou sa stáva teku-
tou maltou bez segregačných účin-
kov, ktorá je schopná vyplniť i zložité 

PROJEKTY VO SVETE  ZAMERANÉ NA PRIEHRADY

Pán Pellegrini, aká bola vaša úloha na projekte 
Mose?
Od roku 2005 do roku 2015 som bol manažérom výroby 
prefabrikovaných betónových kesónov na vstupoch do 
prístavov v Lido San Nicoló a Malamocco. Stavenisko sa 
nachádzalo na ostrove Pellestrina na umelom násype  
s rozlohou 13 ha, ktorý bol vytvorený špeciálne pre tento 
projekt.

Ktoré časti projektu Mose predstavovali najväčšiu 
výzvu z hľadiska dizajnu a aplikácie materiálov?
Konštrukciu projektu Mose tvoria dva hlavné elementy: 
železobetónové kesóny, ktoré kotvia priehradu  
k morskému dnu a oceľové stavidlá. Tie sú tvorené 

veľkými žltými panelmi, ktoré sa zdvíhajú, aby zastavili 
vysoké prílivové vlny. Tieto dva elementy sú pripojené 
sofistikovaným pántovým mechanizmom.
Kesóny sú trvalo pripevnené k morskému dnu, zatiaľ čo 
oceľové stavidlá možno kvôli pravidelnej údržbe odstrániť. 
To znamená, že pánty musia umožniť odpojenie vrát 
od kesónov. To je dôvod, prečo bariéru tvoria dve časti. 
Samičia časť je trvalo pripevnená ku kesónom. Samčia 
časť je integrálnou časťou vrát. 

Obrovskou výzvou z hľadiska návrhu a realizácie 
bolo precízne ukotvenie samičej časti k masívnej 
železobetónovej konštrukcii (najväčšie kesóny majú 
veľkosť 3-podlažného bytového domu). Podarilo sa  
ju zvládnuť s pomocou najkvalitnejších materiálov  
a dôsledným plánovaním aplikačných procedúr  
s ohľadom aj na tie najmenšie detaily.

Aké problémy ste museli prekonať, aby ste pánty 
zakotvili?
Bolo mimoriadne dôležité, aby sa pánty samičej časti 

ROZHOVOR S ENRICOM 
PELLEGRINIM, BÝVALÝM 
STAVBYVEDÚCIM 
GRANDI LAVORI 
FINCOSIT S.P.A

1. Výroba železobetónových  
kesónov pre projekt Mose. 
Spojovacie puzdrá kesónov  
boli kotvené expanzívnou 
cementovou maltou  
MAPEFILL MF 610.
2. Príprava debnenia  
na kesónoch pred  
aplikáciou MAPEFILL MF 610.

2

1

MAPEFILL MF 610

Tekutá expanzívna cementová malta 
na kotvenie v hrubých vrstvách.

viac info na:

2

dokonalo spojili so základovou konštrukciou.  
Rozdielna pružnosť a tepelná vodivosť materiálov 
(železobetón a oceľ), rozdiely v technických predpisoch  
a konštrukčných metódach spolu s potrebou vytvoriť  
spoj, ktorý si zachová dokonalú vodotesnosť aj  
vo veľkej hĺbke – to všetko si vyžadovalo 
veľmi starostlivé a dôsledné štúdium 
správania sa týchto dvoch prvkov v 
prípade, keď sú spojené do jedného. 
Preto sme sa rozhodli pre MAPEFILL 
MF – výrobok, ktorý je schopný 
zaručiť maximálnu priľnavosť týchto 
dvoch prvkov spolu s výnimočnými 
mechanickými vlastnosťami. Zároveň si 
však zachováva dostatočnú pružnosť, aby bol schopný 
vyplniť aj tie najmenšie medzery medzi oboma prvkami.

Každá konštrukcia v kontakte s vodou musí byť 
úplne vodotesná. Čo všetko s tým súvisí v prípade 
tejto stavby?
Ako som už spomenul, vodotesný systém stavidiel sa 

musí pravidelne vymieňať. Takáto údržba betónových 
kesónov však nebude možná. Práve preto bolo 
nesmierne dôležité navrhnúť jeden alebo viacero 
systémov, ktoré by konštrukciu dokonalo utesnili. Práve 
preto sa na utesnenie konštrukčných spojov použili tri 

hydroizolačné systémy, pričom vonkajšia 
časť sa ošetrila cementovou hydroizolačnou 
membránou. Generálny dodávateľ sa 
po dôkladnej analýze nákladov a úžitku, 
aj napriek všetkým týmto opatreniam, 
rozhodol poistiť tieto bezpečnostné 
systémy ošetrením celého povrchu kesónov 
hydroizolačnou maltou MAPELASTIC 
FOUNDATION so špeciálne upravenou 

receptúrou, ktorej prídržnosť sa zvýšila pomocou 
základného náteru, ktorý špeciálne navrhli  
v laboratóriách pre výskum a vývoj spoločnosti Mapei. 

Myslíte si, že vďaka novým materiálom  
a technológiám môže byť Mose považovaný  
za pilotný projekt pre ďalšie stavby tohto typu?

A K O  S M E  V Y R I E Š I L I  P R O B L É M  S  P Á N T A M I

Pánty sú 
mechanickým 
srdcom 
pohyblivých  
vrát.
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Môžem síce hovoriť len za vykonanú prácu, do ktorej 
som bol na stavbe zapojený, avšak spôsob, akým bol 
projekt riadený z technického hľadiska, ide príkladom 
stavebnej prípravy pre veľké stavby.Jedným z príkladov 
je starostlivosť, ktorú sme venovali výberu správnych 
materiálov. Tá sa zameriavala nielen 
na cenovú dostupnosť materiálov, 
pozostávala tiež zo sérií dlhotrvajúcich 
skúšok a hodnotenia nákladov a 
prínosov.

Veľmi úzko ste spolupracovali  
s technickým oddelením  
a laboratóriom Mapei v Miláne.  
Ako fungoval tento tím?
Nepochyboval som o hydroizolačných 
vlastnostiach a pružnosti stierky MAPELASTIC. Stále ma 
však znepokojovali dva faktory: ako pevne sa produkt 
naviaže na podklad a aká bude jeho životnosť. Preto 
som osobne napísal technický predpis, ktorý pozostával  
z rozsiahlej škály testov, ktoré bolo potrebné vykonať 
priamo na mieste stavby. Na základe výsledkov sa 

potom vybrali technológie najvhodnejšie na prípravu 
základne a tiež základný náter, ktorý by zaručil najvyššiu 
úroveň priľnavosti k hydroizolačnej membráne. 
Výrobok Mapei dosahoval lepšie výsledky ako výrobky 
konkurencie, aj vďaka pohotovému záujmu laboratória 

spoločnosti. Pracovníci laboratória 
vykonali niekoľko menších úprav, 
ktorými výrazne zlepšili finálne 
vlastnosti produktu. Mohli sme sa tiež 
spoľahnúť na výsledky experimentu, 
ktorý vykonala Polytechnická univerzita 
v Miláne. Experiment preukázal, 
že MAPELASTIC si zachováva svoje 
parametre dokonca aj po sérii 
predĺžených cyklov ponorenia do 
morskej vody. Za zmienku stojí aj to, 

ako pracovníci laboratória Mapei sledovali náš pokrok 
počas celého ročného procesu výstavby. Pravidelne 
nás navštevovali a testovali aplikáciu produktu priamo 
na stavenisku. Tento prístup nás skutočne upokojoval 
a pomohol nám zaručiť vysokú výslednú kvalitu prác 
priamo na stavbe. 

miesta.
Výrobok sa tiež vyznačuje nasledu-
júcimi vlastnosťami: má nízku kapi-
lárnu nasiakavosť (podľa EN 13057), 
vysokú nepriepustnosť pre vodu, vy-
nikajúcu prídržnosť k betónu a oceli, 
vysokú odolnosť dynamickému me-
chanickému namáhaniu. MAPEFILL 

MF 610 svojím výkonom v aplikačnej 
aj kvalifikačnej fáze uspokojil požia-
davky klienta.

Ukotvenie pántov a hydroizolácia 
kesónov
Kovové stavidlá, ktoré sa v prípa-
de potreby zdvihnú, sú ukotvené  

Bolo nesmierne 
dôležité navrhnúť 
jeden alebo viacero 
systémov, ktoré by 
zabezpečili dokonalú 
vodotesnosť 
kesónov. 

3

3. Prefabrikované 
betónové kesóny 
vyrábané na stavenisku 
Malomocco.

TECHNICKÉ ÚDAJE
MO.S.E. (Experimentálny 
Elektromechanický 
Modul), Benátky 
(Taliansko)
Doba výstavby: 2003 – 
súčasnosť
Obdobie spolupráce 
spoločnosti Mapei : 2007 
až 2015
Detaily spolupráce Mapei: 
dodávanie produktov 
pre injektáž spojov 

Gina, ukotvenie pántov, 
hydroizolácia kesónov
Návrh: Talianske 
ministerstvo verejných prác
Vlastník: Talianske 
ministerstvo pre 
infraštruktúru a dopravu 
– medziregionálny úrad 
verejných prác pre 
Benátsko – Trentino Alto 
Adige - Friuli Venezia 
Giulia, bývalý úrad pre 
vodohospodárstvo v 

provincii Benátky
Vedúci stavby prístavu 
Malamocco: Enrico 
Pellegrini
Hlavný dodávateľ pre 
Malamocco: Grandi Lavori 
Fincosit SpA
Koordinátori Mapei: 
Claudio Azzena, Pasquale 
Zaffaroni, Renato 
Pasqualato, Mauro Orlando 
(Mapei SpA), Orlando Sas

PRODUKTY MAPEI 
Ukotvenie spojov Gina
Mapefill MF 610
Ukotvenie pántov
Mapefill MF
Hydroizolácia kesónov
Primer 3296, Mapelastic, 
Mapelastic Foundation

Pre viac informácií o 
produktoch navštívte 
mapei.com

k vystuženým betónovým kesónom 
pántovým mechanizmom, ktorý 
umožňuje ich zdvihnutie a uvoľne-
nie. 
Ako Enrico Pellegrini, bývalý stav-
byvedúci pre Grandi Lavori Fincosit 
SpA, vysvetlil v rozhovore na pred-
chádzajúcich stranách, ukotvenie 
pántov do kesónov si vyžadovalo 
množstvo návrhov a testov. Ich cie-
ľom bolo identifikovať najvhodnejšie 
výrobky a technológie pre upevne-
nie kovového komponentu, v tomto 
prípade pántov, do betónu. Špeciál-
ne pre účely tejto aplikácie vytvoril 
Mapei na precízne ukotvenie všet-
kých prvkov expanznú tekutú maltu 
MAPEFILL MF. 
Malta sa vyliala na jednu stranu pán-
tov a následným stekaním perfekt-
ne vyplnila všetky medzery a voľné 
priestory. Vďaka tomuto postupu sa 
podarilo vytvoriť z pántov a kesónu 
jeden pevný celok.
Hydroizolačný systém kesónov pre-

šiel precíznym návrhom a dôklad-
ným testovaním. Cieľom bolo iden-
tifikovať výrobky, ktoré by zaručili 
vynikajúce a dlhotrvajúce výsledky. 
Po vykonaní testov na stavenisku  
a v laboratóriu bol vonkajší povrch 
kesónov ošetrený výrobkom MAPE-
LASTICK FOUNDATION – dvojzlož-
kovou pružnou maltou na zabez-
pečenie hydroizolácie betónových 
povrchov, ktoré sú vystavované ne-
gatívnemu a pozitívnemu hydraulic-
kému tlaku.
Pre úpravu interiéru kesónov bola 
zvolená dvojzložková pružná ce-
mentová malta MAPELASTIC. Tá 
bola aplikovaná po ošetrení všetkých 
podkladov špeciálne navrhnutou 
verziou výrobku PRIMER 3296. Túto 
časť práce, rovnako ako ukotvenie 
pántov ,podrobne sledovali pracov-
níci výskumného a vývojového labo-
ratória Mapei v Miláne, ktoré testo-
valo aplikácie výrobkov počas celej 
doby výstavby.

MAPEFILL MF

Expanzívna tekutá kotviaca malta.

viac info na:

4 5

4 a 5. Kovové stavidlá sú 
ukotvené k železobetónovým 
kesónom pomocou 
pántového mechanizmu, čo 
umožňuje zdvíhať a uvoľňovať 
vráta. Pánty boli ukotvené 
pomocou tekutej expanzívnej 
cementovej malty MAPEFILL 
MF, ktorá bola špeciálne 
navrhnutá pre tento projekt. 
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PROJEKTY VO SVETE  ZAMERANÉ NA PRIEHRADY

VODNÉ DIELO 
GILGEL GIBE III

Rieka Omo (Etiópia)

PRIEHRADA S NAJVYŠŠÍM MÚROM  
Z VALCOVANÉHO BETÓNU NA SVETE  
DOKONČENÁ VĎAKA VÝROBKOM MAPEI

Najväčšia vodná elektráreň v Afrike sa nachádza na juhozápad od hlav-
ného mesta Etiópie Addis Abeba, na brehoch rieky Omo. Poháňa ju 
priehrada Gilgel Gibe III, 250 metrov vysoký kolos s 630 metrov dlhou 
korunou.
Priehradu, otvorenú v roku 2016, vybudovala spoločnosť Webuild Group. 
Spolu s Gibe I, Gibe II a Priehradou veľkej etiópskej obrody (GERD, po-
zri Realtà Mapei International č. 75) je súčasťou národnej snahy využiť 
obrovské domáce zásoby vody. V etiópskych horách totižto pramení 
Modrý Níl a krajina je známa aj ako „vodáreň Afriky“. Cieľom projektu 
Gilgel Gibe III v hodnote 1,5 miliardy dolárov bolo zdvojnásobiť kapaci-
tu celonárodnej produkcie elektrickej energie a modernizovať etiópske 
hospodárstvo.
Pri pohľade na číselné údaje projektu je predstava o jeho ohromnosti  
o čosi jasnejšia: na stavbu priehrady sa spotrebovalo 6,2 milióna m3 be-
tónu, objem rovnajúci sa dva a pol násobku objemu pyramíd v egypt-
skej Gíze. Desať Francisových turbín nainštalovaných v elektrárni dispo-
nuje inštalovaným výkonom 1870 MW, čo je ekvivalent dvoch jadrových 
elektrární. Múr priehrady z valcovaného betónu je najvyšším svojho dru-
hu na svete.
Do strednej časti priehradného telesa je zakomponovaný veľký bezpeč-
nostný priepad. Zahŕňa prepadovú korunu rozdelenú do siedmich polí 
ovládaných radiálnymi bránami a vyklápacie lopaty na žľabe. V telese 
priehrady sú zabudované dva prostredné výpusty, navrhnuté tak, aby 
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1. Na stavbu priepadu 
zapusteného v priehradnom 
telese bol použitý betón s 
prímesami DYNAMON SR3 
a MAPEPLAST SF.
2. Hydroizolačný systém 
použitý pri päte hrádze 
zahŕňal použitie čistej 
polyurea membrány 
PURTOP 1000.

1

umožňovali kontrolovať zásobnú 
nádrž, a dimenzované tak, aby zvlá-
dali uvoľňovanie povodní v období 
dažďov podľa odporúčaní štúdií ESIA 
(hodnotiacich vplyvy na životné pros-
tredie a spoločnosť). Vodné cesty hy-
droenergetického projektu tvoria dva 
jedenásťmetrové napájacie tunely, 
každý dlhý vyše jedného kilometra. 
Vo vonkajšej elektrárni na ľavom bre-
hu je umiestnených 10 Francisových 
turbín.

Prínos MAPEI: betónové prímesi  
a hydroizolačné produkty
Spoločnosť Mapei sa na stavbe prie-
hrady Gilgel Gibe III podieľala doda-
ním produktov na stavbu hlavné-
ho priehradného telesa, priepadu, 
ochranného systému priehradného 
múru zo strany jazera a na vytvo-
renie zvislých vodotesných spojov.  
Na stavbu priehradného telesa  
a priepad dodal Mapei nasledujúce 
prísady:
■  MAPETARD CBS1 kvapalný spo-

maľovač tuhnutia, ktorý pomohol 

zabrániť vytváraniu studených 
spojov medzi vrstvami valcované-
ho betónu nanášaného v rôznych 
časoch a zaručiť dlhšiu dobu spra-
covateľnosti;

■ Na udržanie správneho stup-
ňa spracovateľnosti pri vysokých 
teplotách na stavbe a zvýše-
nie životnosti betónu použitého  
na priepad, pokiaľ ide o eróziu  
a kavitáciu, boli použité superplas-
tifikátory DYNAMON SR3 a DYNA-
MON EW a minerálna prášková 
prímes MAPEPLAST SF na báze 
mikrosiliky. Zmes bola navrhnutá 
vo výskumných a vývojových la-
boratóriách Mapei tak, aby spĺňa-
la náročné technické požiadavky 
(odolnosť proti oderu, nízka kon-
zistencia, vynikajúca kontrola ča-
sov tuhnutia);

■ DYNAMON SR3 a MAPEFLUID 
N280 boli použité na všetky vedľaj-
šie budovy priehrady (elektráreň, 
odkloňovacie tunely) vybudované 
s použitím konvenčného vibrova-
ného betónu.

PROJEKTY VO SVETE  ZAMERANÉ NA PRIEHRADY

2

TECHNICKÉ ÚDAJE
Projekt vodné dielo 
Gilgel Gibe III, Rieka Omo 
(Etiópia)
Obdobie výstavby:  
2006-2016
Obdobie zásahu Mapei: 
2011-2015
Zásah Mapei:  

dodanie prímesí  
do betónu a produktov  
na hydroizoláciu spojov  
a betónových povrchov
Vlastník: Ethiopian 
Electric Power Company
Dizajnéri: Studio 
Pietrangeli
Mapei koordinátori: 

Pasquale Zaffaroni  
a Roberto Saccone,  
Mapei SpA (Taliansko)

PRODUKTY MAPEI
Prísady do betónu:
Dynamon EW,  
Mapefluid N280
Hydroizolácia:  

Triblock P, Biblock, Purtop 
1000, Mapeband Flex Roll, 
Adesilex PG4 

Viac informácií  
o produktoch sa dočítate 
na mapei.com 

Hydroizolačné riešenia
Klient taktiež požiadal o dodanie hy-
droizolačného systému pre obklado-
vý pás na päte priehradného múru, 
aby sa zabránilo tvorbe protitlakov.
Zvoleným produktom bol PURTOP 
1000, čistá polyurea membrána apli-
kovaná striekaním priamo na stav-
be. Výrobok obstál v skúške odolať 
hydraulickému tlaku až do 25 barov, 
ako aj v skúškach odolnosti proti 
tlaku a prepichnutiu, aby sa zaruči-
la nepriepustnosť aj v extrémnych 
podmienkach. V rôznych štádiách 
vytvrdzovania podkladu a po tepel-
ných cykloch sa uskutočnili aj ad-
hézne testy, aby sa zabezpečilo, že 
membrána ostane k vlhkému pod-

kladu z valcovaného betónu pevne 
priľnutá. Charakter povrchu bol na-
simulovaný v laboratóriu tak, aby sa 
vytvorili podmienky podobné tým 
na samotnej stavbe v Etiópii.
Základný cyklus zvolený na túto 
aplikáciu pozostával z dvojzložkové-
ho epoxidového základného náteru 
BIBLOCK a trojzložkového epoxido-
vo-cementového základného náte-
ru TRIBLOCK P.
Na ochranu a udržanie kontinuity 
hydroizolačného systému vrátane 
spojov v priehradnom múre bola 
použitá elastická TPE páska MAPE-
BAND FLEX ROLL, ktorá sa na pod-
klad prilepila epoxidovým lepidlom 
ADESILEX PG4.

VODNÉ DIELO 
GILGEL GIBE III 

1,5 miliardy 
amerických 
dolárov
náklady  
na priehradu

250 metrov
výška

630 metrov
dĺžka koruny

6,2 milióna m3
použitého betónu

1 870 MW
inštalovaný 
výkon (ekvivalent 
2 jadrových 
elektrární)

PURTOP 1000

Dvojzložková čistá polyurea membrána 
bez obsahu rozpúšťadiel nanášaná 
striekaním, vhodná na zhotovenie 
vodotesnej ochrany vodohospodárskych 
stavieb, striech a mostoviek priamo  
na stavbe.

viac info na:
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Zlatý most, známy aj ako CauVang, 
zasadený do očarujúcej prírody vr-
chov Ba Na neďaleko mesta Da 
Nang, dnes patrí k najikonickej-
ším stavebným dielam Vietnamu.  
Od svojho oficiálneho uvedenia sa 
chýr o moste rozšíril ďaleko za hra-
nice krajiny. Viaceré prestížne me-
dzinárodné periodiká o architektúre  
a sociálne siete ho označili za jeden  
z najpozoruhodnejších peších mos-
tov na svete. Zlatý most, ktorý je sú-
časťou oblasti SunWorld Ba Na Hills, 
je vnorený do takzvanej Rajskej zá-
hrady. Spája repliku francúzskej kolo-

niálnej dedinky na úpätí hory a záhra-
dy Le Jardin D’Amour.
Svoj prívlastok si vyslúžil vďaka záb-
radliu pokrytému zlatom. Most, ktorý 
držia dve obrovské kamenné ruky, je 
široký 12,8 metra a dlhý 150 metrov. 
Tvorí ho osem oblúkov, z ktorých naj-
dlhší meria 21,2 metra. Podľa dizaj-
nérskeho štúdia TA Landscape Archi-
tecture patria ruky horskému bohovi, 
ktorý zvnútra skalnatej hory vyťahuje 
zlatú stuhu. Tá privádza návštevníkov 
do Rajskej záhrady a dokonale ladí  
s fantastickou rozprávkovou temati-
kou vrchov Ba Na Hills.

PROJEKTY VO SVETE  ZLATÝ MOST

Proces výstavby prebiehal v lesnatom 
horskom prostredí. Miešanie betónu 
na mieste bolo preto nemožné: 
Transportný betón sa musel 
prepravovať na veľké vzdialenosti  
pri vysokých teplotách, a pritom 
si musel zachovať požadovanú 
mechanickú pevnosť. Riešením 
špecifickej situácie bol DYNAMON 
SR2 VN, superplastifikátor do 
transportného betónu, ktorý vyrába 
a distribuuje spoločnosť Mapei 
Vietnam. Jeho medzinárodný 
náprotivok je DYNAMON SR2.

Problémy a riešenia

PRÍMESI MAPEI VDYCHUJÚ ŽIVOT 
BETÓNOVÉMU OBROVI

ZLATÝ MOST
Vrchy Ba Na, Da Nang (Vietnam)

Pohľad na Zlatý most vo výške 1414 
m.n.m. je ešte ohromujúcejší vďaka 
starodávne vyzerajúcim obrím ru-
kám porasteným machom, ktoré ho 
vyzdvihujú z majestátnej zelenej vr-
choviny zahalenej oblakmi a hmlou. 
Arch-daily, popredný svetový weblog 
o novinkách z architektúry, ho označil 
za jeden z najunikátnejších mostov 
na svete. Ocenili ho aj ďalšie archi-
tektonické stránky, ako napríklad De-
sign Boom či Creapills. V rebríčkoch 
najpozoruhodnejších peších mostov 
denníka The Guardian a desiatich 
najneuveriteľnejších mostov denníka 

The Independent ho zaregistrova-
la aj televízia CNN. Video z mosta sa 
objavilo aj na instagramovom účte 
Street Art Globe (so 7,1 miliónmi sle-
dovateľov), kde získalo vyše 1,3 milió-
na zhliadnutí a viac ako 4000 komen-
tárov. 

Výstavba v horách s riešeniami  
Mapei
Dá sa povedať, že most je fúziou 
umelej a prírodnej krásy, stavebnej 
technológie a umenia. Hoci obrie 
ruky vyzerajú ako vytesané z kameňa, 
nie sú. Navrhnutý skelet bol pokrytý 

FOTO. Most, ktorý držia dve 
gigantické kamenné ruky, 
je dlhý 150 metrov a tvorí 
ho osem oblúkov. Zábradlia 
mosta sú pokryté zlatom.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Zlatý most, Sun World Ba 
Na Hills, Da Nang (Vietnam)
Dizajnéri: TA Landscape 
Architecture
Obdobie výstavby:  
2016-2018
Vlastník: Sun Group

Obdobie zásahu Mapei: 
2017-2018
Zásah Mapei: Dodanie 
prímesí do transportného 
betónu použitého v 
základoch a pilieroch.
Mapei koordinátori: 
Nguyen Van Khue, Mapei 

Vietnam

PRODUKTY MAPEI
Prísady do betónu: 
Dynamon SR2 VN*

* Tento produkt je na 
vietnamskom trhu 

vyrábaný a distribuovaný 
spoločnosťou Mapei Vietnam.

Podrobnejšie informácie  
o produktoch nájdete na 
mapei.com.vn a mapei.com

betonárskou oceľovou výstužou a ná-
sledne sklolaminátom. Stavba mosta, 
ktorá trvala približne rok, bola veľmi 
ambiciózna a náročná. Stavebný pro-
ces prebiehal priamo uprostred lesov 
a horských oblastí s veľmi obmedze-
ným prístupom.
Preto bolo nemožné miešať betón 
priamo na mieste. Skutočne ošemet-

ný faktor pre majiteľa Sun Group bola 
nutnosť prepraviť transportbetón  
na veľké vzdialenosti pri vysokých 
teplotách, pričom bolo potrebné 
zachovať požadovanú mechanickú 
pevnosť, aby stĺpy a základy mosta 
uniesli jeho hmotnosť.
Po skúškach na stavbe, zhodnotení 
kvality produktu a nákladov, dosta-
la Mapei Vietnam, miestna dcérska 
spoločnosť skupiny Mapei Group, po-
verenie stať sa dodávateľom prísad 
do betónu pre všetky piliere a základy 
mosta. Na zabezpečenie požadova-
ných vlastností transportbetónu na-
vrhol technický tím Mapei Vietnam 
použitie modifikovaného akrylového 
superplastifikátora DYNAMON SR2 
VN, ktorý vyrába a distribuuje spo-
ločnosť Mapei Vietnam. Produkt je 
vhodný najmä tam, kde je potrebné 
znížiť dávku vody a zaistiť relatívne 
vysokú mechanickú pevnosť. Vďaka 
svojim vlastnostiam je vhodný ob-
zvlášť vtedy, keď je nutné liatie betó-
nu pri vysokých teplotách a vyžaduje 
sa preprava na dlhé vzdialenosti.
Náprotivkom DYNAMON SR2 VN  
na medzinárodnom trhu je DYNA-
MON SR2.

PROJEKTY VO SVETE  ZLATÝ MOST

DYNAMON SR2

Superplastifikátor na báze akrylového 
polyméru navrhnutý špeciálne  
pre transportbetón, patriaci do  
systému Mapei Dynamon SR.

viac info na:

FOTO. Transportný betón 
sa použil na pilóty a základy. 
Prímes DYNAMON SR2 VN 
zabezpečila, že dosahoval 
požadované mechanické 
vlastnosti, aby uniesol 
hmotnosť celého mosta,  
aj keď bol liaty pri vysokých 
teplotách.

M E N Í M E  V E Ľ K É  P R O J E KT Y 
N A  S K U T O Č N O S Ť.

Mapei poskytol svoje know-how, výrobky a technické poradenstvo pri výstavbe nového Mosta 
svätého Juraja v Janove. Kombináciou inovácií, odhodlania a vášne vznikol výnimočný  

a udržateľný stavebný projekt. 

Viac na www.mapei.sk



Viac na mapei.com

Produktový rad cementových  
pružných mált Mapelastic z výskumných  

a vývojových laboratórií Mapei: 30 rokov
hydroizolačných riešení s certifikovanou  
kvalitou pre ekologické a trvalé výsledky.

Bezpečné prostredie a ohľaduplnosť  
k životnému prostrediu.


