STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

Systém SIKKATON

- izolace betonových konstrukcí formou krystalizace
Spoleènost REALSAN s.r.o. Liberec umísuje ji více jak 10 let specializované výrobky stavební chemie
z oblasti sanace vlhkého zdiva a hydroizolace na trhu Èeské a Slovenské
republiky. Provádí stavebnì technické prùzkumy, posudky, analýzy a
navrhuje efektivní øeení vèetnì realizací pro komplexní sanaci vlhkého
zdiva podle nejmodernìjích vìdeckých poznatkù a zkueností.
Beton je jedním z nejrozíøenìjích stavebních materiálù. Konstrukce z betonu je nutno chránit pøed
pùsobením vody, olejù, ropných produktù a jiných kapalin. Pro izolaci
betonových konstrukcí se døíve v hojné míøe pouívaly asfaltové pásy. Pøi
jejich aplikaci výslednou kvalitu izolace ovlivòuje spousta rizikových faktorù, jako napøíklad nedokonalost
spojení, monost mechanického poruení, vysoká pracnost, technologické pøestávky nutné pro vyzrání betonu pøed aplikací izolace. Tato rizika pøi pouití systému izolace SIKKATON odpadají.
Na jakém principu systém Sikkaton
pracuje?
Izolaèní vlastnosti systému Sikkaton jsou docíleny krystalizací Sikkatonu ve vnitøním kapilárním systému
betonové konstrukce. Chemickou
reakcí vznikají vodou nerozpustné
krystaly, které trvale chrání oetøovanou betonovou konstrukci pøed
neádoucími prùsaky spodní vody,
tlakovou vodou do 7 atm a negativními vlivy zásaditého, ale i agresivního prostøedí. Sikkaton formou nátìru proroste za 14 dní do hloubky
6 cm a vytváøí tak s betonovou konstrukcí kompaktní celek a výsledná
izolace má ivotnost shodnou jako
ivotnost izolovaného betonu.

kovat na nové i stávající betonové
konstrukce, podmínkou je otevøený
kapilární systém betonu, co znamená, e povrch betonové konstrukce
musí být bez prachu a volných èástic, bez oleje, mastnot, zbytkù barvy
a jiných neèistot. Sikkaton se po smísení s vodou aplikuje formou nátìru na øádnì provlhèený beton za
pomoci kartáèe nebo hladítka nebo
pøístrojem pro velkoploné vodorovné plochy. Proces krystalizace probíhá pouze za pøítomnosti vody
v betonu, a proto je nezbytné nanesenou vrstvu vlhèit minimálnì 5 dní.
Systém izolace SIKKATON je
vhodný pro izolaci: èerpacích stanic,
parkovi, podzemních garáí proti
ropným produktùm, dále na izolaci
plaveckých bazénù, výtahových achet, opìrných zdí, èistièek odpadních vod, septikù, jímek, ztraceného
bednìní, betonových podlah, mostních konstrukcí, teras apod.
Konkrétní pøípady aplikace Sikkatonu:
Co bylo úèelem izolace v pøípadì
kanálu V. Klementa v Mladé Boleslavi?
V tomto pøípadì lo o to, vyøeit
izolaci betonového tìlesa o celkové
ploe povrchu cca 10.000 m2, které
bude natrvalo 10-20 m zabudováno
pod zemí a nebude tudí moné se
k této izolaci v pozdìjích letech dostat, nato ji opravovat. Dále bylo
v zadání, e tìleso bude obsahovat
pravidelné pracovní a dilataèní spáry
a izolace mìla ochránit pøedevím

armaturu tìlesa proti korozi a vnitøní
povrch tìlesa proti protékající splakové vodì, výparùm a zemní vlhkosti. Z toho je patrné, e klasická povlaková izolace specifikum této stavby
neøeí a neeliminuje pøípadná rizika.
Z tìchto dùvodù byl v projektu navren hydroizolaèní systém Sikkaton
Pøíklad aplikace izolace pøi výstavbì rodinného domu v Jablonci n.N.
- hydroizolace betonových konstrukcí (pasy, základové desky, obvodové stìny) systémem Sikkaton
1) Specifika stavby
a) výstavba dvou spojených rodinných domù
b) umístìní stavby do pøíkrého
svahu
c) samostatnì zakládaná podlaí a kaskádovitá realizace objektu
d) znaèný nápor povrchové vody
s bodovými tlakovými úèinky
2) Úèel  minimalizace rizik
a) nespoléhat se vzhledem ke sloitosti stavby na vodostavební
beton
b) vysoké riziko pokození klasických izolací vlivem pùsobení
zasypání zeminy
c) prakticky nemoné (velmi nároèné) øeení pøípadných oprav
3) Výstavby a aplikace
a) kadá konstrukce izolována
samostatnì, tzn. pasy zvlá,
deska zvlá, stìna zvlá
b) postup po provedení izolací
vodorovných a svislých

- uzávìra otvorù po elevaèních
roubech Sikkaton-Betonplast
- nátìr Sikkaton-B
- spojení pracovní spáry (stìna x deska) elastickou izolací
s vloením tìsnící bandáe
4) Výhody
a) rychlost výstavby, díky vyuití
èerstvého betonu
b) minimalizace rizik poruch izolací
c) jednoduchost aplikace
d) efektivní úspora nákladù
Pro komplexní øeení byly vybrané stìny po této aplikaci systémem
Sikkaton dále oetøeny pod úrovní
terénu:
a) - geotextílie
- zateplení
- nopová fólie
b) - bitumenová protiradonová stìrka
- zateplení
- nopová fólie
Referenèní objekty:
Jednou z nejrozsáhlejích izolaèních realizací, kde byl s úspìchem
aplikován systém izolace SIKKATON je výe zmiòovaný kanál V. Klementa v Mladé Boleslavi, dále pak
suterénní prostory zábavního centra Babylon v Liberci, odkalovací jímky ropovodu Ingolstadt, koupalitì
v Krupce, základová deska supermarketu Edeka, hranièní achty pro firmu Èepro a.s., výrobní haly TOS
Varnsdorf a dalí.

Jaké jsou hlavní výhody hydroizolace systémem SIKKATON?
1. výraznì zkracuje mokré procesy
(èasové i finanèní úspory pøi výstavbì)
2. izolace je souèástí betonové konstrukce, nehrozí riziko mechanického poruení izolace
3. zajistí odolnost betonu proti ropným produktùm (nafta, benzín,
transformátorový olej)
4. odolává tekutinám s hodnotou
pH>5,0
5. jednoduchá aplikace nátìrem
Monosti aplikace hydroizolace systémem SIKKATON
Systém hydroizolace systémem
Sikkaton lze obecnì pouít vude
tam, kde minimální tlouka betonové konstrukce je 8-10 cm a betonová deska je armovaná. Lze ho apli-
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