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 Detail / príklad riešenia 3.50.66 
 

www.schomburg-ics.sk  

 

 
Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré 
prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému 
potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť. 

45/11 WKD/KE/EF/JM/MH

Prepadový žľab typu „St. Moritz“  
 
(trieda zaťaženia B – pozri klasifikáciu zaťažení napr. v „detaile / príklade riešenia 3.0.30“) 
 
 

 
 
 
1. betónová konštrukcia 
2. hydroizolácia AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M 
3. dve vrstvy tesniacej pásky ASO-Dichtband-2000-S, zapracované do hydroizolačnej stierky (prvá páska 

sa vytvaruje do slučky, druhá páska sa nalepí rovno cez škáru) 
4. tesniaca páska ASO-Dichtband-2000, zapracovaná do hydroizolačnej stierky 
5. lepidlo UNIFIX-2K/6 
6. škárovacia malta ASODUR-EK98 
7. výplň škáry ASODUR-EP/FM, na prerušenie kapilárneho vzlínania 
8. pružný silikónový tmel ESCOSIL-2000-UW 
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 Detail / príklad riešenia 3.0.30 

 

 
Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré 
prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému 
potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť. 

45/11 WKD/KE/ED/JD/MH 
 

 

Izolácia pod obkladovými prvkami vo vlhkých prevádzkach  
 

 
 

 Triedy zaťaženia *) 0, A01 / A02, A1 0, A01 / A02, A1 / A2, B0, B 0, A01, A02, A1/ A2, B0, B, C 

1 Hydroizolácia: SANIFLEX AQUAFIN-2K/M ASOFLEX-AKB 

2 Lepidlo na dlažbu: SOLOFLEX LIGHTFLEX ASODUR-EK98 

3 Škárovacia malta: ASO-Flexfuge HF05-Brilliantfuge ASODUR-EK98 

 
*) 

 

Poznámka: vysvetlenie k označeniu tried zaťaženia podľa  smernice Nemeckého centrálneho spolku pre 
stavebníctvo (ZDB): „Pokyny pre vytváranie izolácií spojených s obkladom z dlaždíc a dosiek, v interiéri a 
exteriéri“ 

 0: plochy stien a podláh vystavené minimálnemu zaťaženiu striekajúcou vodou – napr. steny 
a podlahy v kúpeľniach bytov či rodinných domov, bez podlahového vpustu, s vaňou resp. 
sprchovou vaničkou; 

A01 / A02: plochy stien (A01) a plochy podláh (A02) vystavené miernemu / občasnému zaťaženiu 
striekajúcou vodou – napr. sprchové kúty, kúpeľne v bytoch, rodinných domoch; 

 A1 / A2: plochy stien (A1) a plochy podláh (A2) vystavené silnému / častému zaťaženiu úžitkovou 
vodou a čistiacimi prostriedkami – napr. verejné sprchy, priestory okolo bazénov a pod.; 

B0: stavebné prvky v exteriéri, nevystavené pôsobeniu tlakovej vody, napr. balkóny a terasy (nad 
obytnými / vyhrievanými miestnosťami len pri vhodnej skladbe stropnej konštrukcie) 

B: vysoké zaťaženie tlakovou vodou nepretržite pôsobiacou z pozitívnej strany v interiéri a 
exteriéri, napr. bazény 

 C: plochy stien a podláh vystavené silnému / častému zaťaženiu vodou + chemickému zaťaženiu 
(napr. prevádzkové kuchyne, laboratória, potravinársky priemysel a pod.) 

Ukončovací profil oblý uzavretý s nosom, PVC

Tesniaca páska ASO-Dichtband-2000 Ukončovací profil tvar "L", PVC

Nerezová podložka tvaru LESCOSIL-2000-UW

vytvorenie dilatačnej škáry uhlovou brúskou

predpokladaná konštrukčná dilatácia

napojenie Aquafinu na Polyureu riešiť po očistení a odmastnení nanesením základného náteru
ASODUR-SG2, ktorý sa v čerstvom stave posype kremičitým pieskom zrnitosti min. 0,3-0,8 mm

1 2

3

LEGENDA

1 - dve vrstvy tesniacej pásky ASO-Dichtband-2000-S, zapracované do hydroizolačnej stierky
(prvá páska sa vytvaruje do slučky, druhá páska sa nalepí rovno cez škáru)
vrátane penového povrazca INDU-Rundschunur

2 - pružný silikónový tmel ESCOSIL-2000-UW

3 - hydroizolácia AQUAFIN-2K/M v dvoch vrstvách, hr. 2,0 mm, spotreba 3,5 kg/m2

existujúca
skladba podlahy

Styk podlaha/stena: tesniaca páska ASO-Dichtband-2000

Rohová škára: na dno škáry sa
najskôr osadí separačná fólia,
následne sa škára vyplní elastickou
tesniacou hmotou ESCOSIL-2000-UW

Hydroizolácia AQUAFIN-2K/M v dvoch vrstvách, hr. 2,0 mm, spotreba 3,5 kg/m2
Existujúci keramický obklad

Ex. murivo

1
2

LEGENDA

1 - vysoko flexibilná, tenkovrstvá lepiaca malta UNIFIX-2K/6

2 - cementom pojená, elastická škárovacia malta
s vysokými pevnosťami HF05-Brillantfuge
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Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré 
prekračujú rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému 
potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť. 

45/11 WKD/KE/ED/JD/MH

Utesnenie bazénového svetla bez príruby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bazénová voda 
  pitná voda, voda 

podľa DIN 19643 
slaná a termálna 
(teplá) voda 

1. 
 
2. 
 
 

penetrácia INDUFLOOR-IB 1024 + posyp kremičitým 
pieskom (0,5 – 1,0 mm) 
vyplnenie drážky tesniacou hmotou ASOFLEX-AKB 
(resp. ASOFLEX-SDM) + posyp kremičitým pieskom 
nerezová príruba  

3. ASO-Dichtmanschette 
4. hydroizolácia: AQUAFIN-2K/M ASOFLEX-AKB 
5. lepenie obkladu: UNIFIX-2K/6 ASODUR-EK98 
6. obkladové prvky 
7. kryt bazénového svetla  
8. krabica bazénového svetla 
9. betónová konštrukcia bazénového telesa 
10. škárovanie: HF05-Brillantfuge ASODUR-EK98 
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  Bazénová voda 
  pitná voda, voda 

podľa DIN 19643 
slaná a termálna 
(teplá) voda 

1. 
 
2. 
 
 

penetrácia INDUFLOOR-IB 1024 + posyp kremičitým 
pieskom (0,5 – 1,0 mm) 
vyplnenie drážky tesniacou hmotou ASOFLEX-AKB 
(resp. ASOFLEX-SDM) + posyp kremičitým pieskom 
nerezová príruba  

3. ASO-Dichtmanschette 
4. hydroizolácia: AQUAFIN-2K/M ASOFLEX-AKB 
5. lepenie obkladu: UNIFIX-2K/6 ASODUR-EK98 
6. obkladové prvky 
7. kryt bazénového svetla  
8. krabica bazénového svetla 
9. betónová konštrukcia bazénového telesa 
10. škárovanie: HF05-Brillantfuge ASODUR-EK98 

 

 

 

napojenie Aquafinu na Polyureu riešiť po očistení a odmastnení nanesením základného náteru
ASODUR-SG2, ktorý sa v čerstvom stave posype kremičitým pieskom zrnitosti min. 0,3-0,8 mm

Detail utesnenia bazénového svetla (použiteľný aj pre podlahový vpust)

2xA4
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Technická správa                                                      Havarijná oprava netesností pochôdznych plôch
na krytej plavárni v Stropkove

TECHNICKÁ SPRÁVA

Identifikačné údaje :

Názov stavby: Havarijná oprava netesností pochôdznych plôch 
na krytej plavárni v Stropkove

Miesto stavby: Stropkov

Investor stavby: Základná škola
Konštantínova 1751/64
091 01 Stropkov

Vypracoval: Ing. Miron Mikita

Projektová  dokumentácia  bola  zrealizovaná  po  obhliadke  stavby  spolu  so

zástupcami investora a odsúhlasení navrhovaného riešenia.

Predmet riešenia a zhodnotenie aktuálneho stavu

Predmetom  riešenia  je  odstránenie  zatekania  do  bazénovej  ochodze  na  krytej

plavárni  v  Stropkove  cez  existujúcu  skladbu  podlahy,  ktorej  nášľapnú  vrstvu  tvorí

keramická dlažba. Pri obhliadke bolo zistené, že pozdĺžne bazénové prepadové žľaby boli

už vyspravené striekanou izoláciou Polyurea. Keramická dlažba na pochôdznych plochách

nemá miestami dobrú prídržnosť a vo veľkej časti špáry tvoria trhliny rôznych veľkostí.

V  suteréne  je  vidno  zdegradované  časti  nosnej  železobetónovej  konštrukcie

spôsobené zrejme aj zatekaním cez skladbu podlahy.

Návrh sanácie havarijného stavu

Po zhodnotení bolo navrhnuté dodatočné zaizolovanie pochôdznych plôch okolo

bazénov  2-zložkovou,  flexibilnou,  cementom  pojenou  hydroizolačnou  stierkou

AQUAFIN-2K/M a  následne  položením novej  nášľapnej  vrstvy  z  keramickej  dlažby s

prihliadnutím na riešenie dilatačných škár.
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Technická správa                                                      Havarijná oprava netesností pochôdznych plôch
na krytej plavárni v Stropkove

Technické riešenie

Vzhľadom na informáciu, že podlaha je netesná, je možné predpokladať, že skladba

podlahy obsahuje  značný  objem vody.  Táto  sa  musí  pred  ďalším postupom odstrániť,

keďže  sa  jedná  o  konštrukciu  s  podlahovým vykurovaním.  Pred  samotnou  realizáciou

navrhovaných  sanačných  opatrení  je  potrebné  kontrolnými  meraniami  tzv.  karbidovou

metódou deklarovať, že zvyšková vlhkosť je menšia ako 2 % CM.

Odporúčam tiež preveriť tesnosť bazénového potrubného systému.

V  konštrukcii  podlahy  je  potrebné  zrealizovať  sondy,  aby  sa  upresnila  poloha

konštrukčných dilatácií.

Ďalej  sa  prevedie  kontrola  existujúcej  dlažby  a  prítomnosť  trhlín.  Odstránia  sa

časti dlažby, ktoré nevykazujú dostatočnú prídržnosť k podkladu (uvoľnené a duté časti).

Vyspravenie  nerovnosti  sa  následne  zrealizuje  výspravkovou  a  vyrovnávacou  maltou

ASOCRET-M30. Túto vyrovnávaciu maltu je možné použiť aj pre úpravu spádových rovín

na existujúcej dlažbe, ale pred aplikáciou malty na dlažbu je potrebné zrealizovať adhézny

mostík s ASODUR-SG2, ktorý  sa v čerstvom stave posype kremičitým pieskom.

Existujúce podlahové vpuste sú určené na vybúranie.  Nové vpuste  sú navrhnuté

ALCAPLAST APV4344, ktoré sa zrealizujú v miestach pôvodných vpustí. Detail osadenia

vpuste a vyrobenie alternatívnej umelej príruby, viď. výkresová dokumentácia.

Vo výkresovej dokumentácii je zakreslený návrh dilatácií, ktorý kopíruje pôvodné

dilatácie  v  dlažbe.  Okolo  bazéna  sú  navrhnuté  nové  dilatácie,  ktoré  vychádzajú  z

pôvodných výkresov stavby, avšak tieto by bolo vhodné preveriť sondami. Dilatácie sú

riešené  páskami  ASO-Dichtband-2000  a   ASO-Dichtband-2000-S  spolu  s  vyplnením

penovým  povrazcom  (podrobnosti,  viď.  výkresová  časť).  Pred  realizáciou  dilatácii  je

nevyhnutné  uhlovou  brúskou  zrealizovať  zarezanie  do  existujúceho  poteru  a  vytvoriť

dilatácie  na  miestach  okolo  bazéna,  kde  nie  sú.   Na bezénovej  ochodze  sa  zarezaním

uhlovou brúskou vyberú pôvodne dilatačné lišty. Prechod medzi vodorovnou izoláciou a

zvislou (sokel) riešiť tiež páskou  ASO-Dichtband-2000.

Prípadné trhliny v ex. dlažbe je nutné priznať a riešiť ich ako dilatácie.
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Technická správa                                                      Havarijná oprava netesností pochôdznych plôch
na krytej plavárni v Stropkove

Plošná  hydroizolácia  je  navrhnutá  2-zložková,  flexibilná,  cementom  pojená

hydroizolačná  strierka  AQUAFIN-2K/M  v  dvoch  vrstvách.  Spotreba  min.  3,5  kg/m2,

hrúbka  suchej  vrstvy  min.  2  mm.  Pred  aplikáciou  hydroizolačnej  strierky  sa  prevedie

odmastnenie a vyčistenie existujúcej keramickej dlažby. V miestach kde bola realizovaná

Polyurea sa prevedie po očistení a odmastnení adhézny mostík náterom ASODUR-SG2,

ktorý sa v čerstvom stave sýto posype kremičitým pieskom zrnitosti  min.  0,3-0,8 mm.

Podlahové vpuste, všetky perforácie ako stĺpiky zábradlia a pod. riešiť podľa priloženého

detailu vo výkresovej časti.

Lepenie keramickej  dlažby sa prevedie elastickým, mrazuvzdorným lepidlom na

obkladové prvky UNIFIX-2K/6, triedy C2 TE S2. Škárovanie dlažby pomocou cementom

pojenou,  elastickou  škárovacou  maltou  s  vysokými  pevnosťami  HF05-Brillantfuge.  Do

dilatácií, rohov, okolo všetkých podlahových vpustov a pod. sa aplikuje vysoko kvalitná,

elastická,  1-zložková  škárovacia  hmota  na  báze silikónového kaučuku ESCOSIL-2000-

UW, s mimoriadne účinnou fungicidnou úpravou.

Ako nášľapná vrstva sa použije keramická dlažba s parametrami protišmykovost

R12, C. Navrhnutá je dlažba TUBADZIN séria PASTELLE, rozmerov 200x200x10 mm,

polomatný povrch s protišmykom R12, C (hodnoty protišmykovosti pri chôdzi bez obuvi).

Ukončenie dlažby pri  bazénovom žľabe sa prevedie Celox PVC ukončovacím profilom

tvaru „L“ a ukončenie nad soklom sa prevedie z ukončovacím profilom oblým uzavretým s

nosom, PVC.

Poznámka

Technické požiadavky uvedené v PD, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu,

značku,  typ,  krajinu,  oblasť  alebo  miesto  pôvodu  alebo  výroby  môžu  byť  nahradené

ekvivalentným riešením.

Pri  použití  ekvivalentného  riešenia  musí  mať  navrhované  riešenie  vlastnosti

(parametre)  rovnocenné  vlastnostiam  (parametrom)  výrobkov  (materiálov,  technológií,

atď.), ktoré sú uvedené v PD a to bez dopadu na zvýšenie ceny, pracnosti a predlženie

lehoty výstavby.

Vo Svidníku, september  2017

                                                                                                      .........................................

   Vypracoval : Ing. Miron Mikita
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Pôdorys starý stav

Havarijná oprava netesností pochôdznych plôch
na krytej plavárni v Stropkove

Základná škola, Konštantínova 1751/64, 091 01 Stropkov

Ing. Miron MIKITA

Základná škola, Konštantínova 1751/64, 091 01 Stropkov
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LEGENDA

Demontovať radiátory a úpraviť výšku rozvodov

Vybúrať existujúcu podlahovú vpusť

Demontovať existujúcu dlažbu

R Demontovať dvierka rozdeľovača ÚK

POZNÁMKY
- všetky nesúdržné dlažby sa odstránia
- pre zistenie konštrukčnej dilatácie je nevyhnutné riešiť sondy v existujúcej podlahe
- prípadne trhliny v ex. dlažbe riešiť ako dilatácie
- úpravu spoja pod soklíkom riešiť narezaním do existujúcej dlažby, resp. odstránením PVC profilu

3xA4
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STAVBA

ČASŤ

KLASIF. STAVBY

Č. ZÁKAZKY

FORMÁT

DÁTUM

STUPEŇ

ARCHÍVNE č. ČÍSLO VÝKRESU

DSP

Stavebné a architektonické riešenie

09/2017

02
Pôdorys nový stav

Havarijná oprava netesností pochôdznych plôch
na krytej plavárni v Stropkove

Základná škola, Konštantínova 1751/64, 091 01 Stropkov

Ing. Miron MIKITA

Základná škola, Konštantínova 1751/64, 091 01 Stropkov

Krytá plaváreň
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243,35 m2
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LEGENDA

YTONG hr. 50 prípadne 75 mm výšky po úroveň sedáku

dilatácia v dlažbe; ASO-Dichtband-2000-S a na ochranu ASO-Dichtband-2000
(prvá páska sa vytvaruje do slučky, druhá páska sa nalepí rovno cez škáru)

dilatácia v dlažbe; dve vrstvy tesniacej pásky ASO-Dichtband-2000-S,
zapracované do hydroizolačnej stierky
(prvá páska sa vytvaruje do slučky, druhá páska sa nalepí rovno cez škáru)

Poznámka: umiestnenie dilatácie v dlažbe je potrebné umiestniť priamo nad konštrukčnou dilatáciou,
ktorú je nevyhnutné nájsť najlepšie sondou

Podlahová vpusť HL310NPr-3000
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