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Sklady BETOSAN s.r.o.

Sklad Praha

Na Veselí 45

Praha 4 - Pankrác

Sklad Plzeň

Valcha 139
301 00 Plzeň 3

Výroba a sklad Batelov 

Jihlavská 560

Batelov u Jihlavy

Sklad Brno

Průmyslová zóna u vlečky

Havlíčkova 678

Modřice

Sklad Olomouc

Hodolanská 41332

Olomouc - Hodolany

Sklad Ústí nad Labem

Teplická 425

Chabařovice

Sklad Ostrava

Na Náhonu 13

Ostrava - Přívoz

Sklad Krnov

Březinova 1003/3

Krnov



Předmět výroby
Sanace železobetonu

Přísady do betonu a náhrada betonu

Hydroizolace

Sanace vlhkého zdiva dle WTA

Podlahové systémy

Materiály na bázi syntetických pryskyřic

Speciální materiály

Tmelení, těsnění, injektáže

Kompozitní materiály pro zesilování konstrukcí



Druhy hydroizolačních materiálů
Polymercementové stěrky

Nátěrový systém na bázi MS polymerů

Materiály na bázi sekundární krystalizace

Hydroizolační malty

Materiály s obsahem bentonitu

Korozi odolné membrány

Injektáž epoxidovými a PU pryskyřicemi



Polymercementové stěrky
Natíratelné izolace

Jednokomponetní x dvoukomponentní
WATERFIN 1K flex x WATERFIN PV

WATERFIN PV
Použití shodné s použitím jiných membránových 
izolací
Osvědčení pro styk s pitnou vodou
Změřen difúzní koeficient radonu – izolace proti 
radonu
Změřen difúzní koeficient metanu



Polymercementové stěrky



Polymercementové stěrky



Použití materiálu WATERFIN PV



Materiály na bázi MS polymerů

Materiály řady WODAFLEX LQ (TH,tmel)

Průtažnost až o 300 %

Vytvrzování vzdušnou vlhkostí

Bez obsahu rozpouštědel a izokyanátů

Přídržnost k téměř všem podkladům bez 
penetrace

Neztrácí vlastnosti vlivem vnějšího prostředí 
(UV záření, nízké teploty, stáří)

Chemická odolnost



Použití materiálu WODAFLEX –
hydroizolace na bázi MS polymerů -
celoplošně



Použití materiálu WODAFLEX –
hydroizolace na bázi MS polymerů –
celoplošně i lokálně



Použití materiálu WODAFLEX – hydroizolace
na bázi MS polymerů – celoplošně i lokálně



Použití materiálu WODAFLEX



Použití materiálu WODAFLEX



Použití materiálu WODAFLEX –
hydroizolace na bázi MS polymerů 



Použití hydroizolace na bázi 
MS polymerů – další aplikace









Použití hydroizolace na bázi 
MS polymerů – další aplikace



Použití sekundární krystalizace



Hydroizolační malty

Malty s příponou  - XP např. WATERFIX XP TH

= s přísadou XYPEX ADMIX C – 1000

Prefabrikované malty se schopnostmi dotěsnovat 
imperfekce v betonu

Vytvoření vodotěsné vrstvy i na zdivu

Provedení reprofilace (obnovy krycí vrstvy nad výztuží) 
a vodotěsné vrstvy na betonu v jednom pracovním 
kroku



Hydroizolační malty

INFÚZNÍ CLONA



Ztracené bednění - tvárnice
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Ztracené bednění - tvárnice



Ztracené bednění - tvárnice
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Použití vodotěsných malt
Rychletuhnoucí materiály 

MONOCRETE (TH) rapid, MONOCRETE XP (TH) rapid, 
WATERFIX rapid

- utěsnění masivních průsaků, urychlení sanace, odolnost proti 
chemickému namáhání, vysprávky při zesilování pomocí FRP



Materiály s obsahem bentonitu

Na bázi přírodních jílů

Přirozená schopnost pohlcovat vodu a zvětšovat svůj 
objem

Profily do pracovních spár – BENTOSTOP - pásek

Alternativně lze použít 
PU tmel
SUPERCAST SWX



Proofex Enagage

Použití pro novostavby, rekonstrukci 
i prefabrikaci



Proofex Engage



Sanace kašny

08/2014 08/2014

11/2014 11/2014



Sanace kašny

11/2014 11/2014

11/2014 12/2014



Sanace kašny

04/2017 04/2017

04/2017 04/2017







Injektáž

Beztlaká

Gravitační

Tlaková

Zpevňující

Těsnící

Lokální použití

Plošné použití

Dilatace

Trhliny aktivní x neaktivní



Injektáž

Vyplnění nehomogenit v konstrukci pomocí 

vhodného prostředku (materiálu)

Trhliny
Pracovní spáry
Dutiny, kaverny
Póry (vyplnění, hydrofobizace)

Určující pro těsnost konstrukce





Materiálová báze

Cementové suspenze

Epoxidové pryskyřice

Polyuretanové pryskyřice

Silikonové mikroemulze

Akrylátové gely



Infúzní clona – beztlaká injektáž

tekuté skupenství – FOBISIL IC
aplikace ve sklonu min 15 °

pevné skupenství („rampouch“) – POLARIS
aplikace vodorovně
dodržení technologie, nutnost zmražení

krém – POLARIS krém
aplikace vodorovně
menší otvory
krátké technologické přestávky
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Obnovení izolace
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Obnovení izolace
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Obnovení izolace
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Obnovení izolace



INJEKTÁŽE
výběr materiálu/ vhodného technologického postupu

Pro výběr vhodného injektážního média lze použít 
následující orientační tabulky:



INJEKTÁŽE
výběr technických prostředků – packerů

lepené
vrtané



INJEKTÁŽE



INJEKTÁŽE 
epoxidy (EP) – BETOLIT EP 0-1 DC IP

nejrozšířenější organické pryskyřice používané ve 
stavebnictví

2K hmoty – dvousložkové kompozice 

silové uzavření nebo vyplnění trhlin

• mechanické pevnosti, zejména tahové, 

• houževnatost, 

• odolnost vůči alkalickému prostředí, 

• vynikající adheze k betonovému podkladu,

• chemická odolnost atd.





INJEKTÁŽE 
polyuretany (PUR)
(BETOLIT PU 1C fix, BETOLIT PU 2C elastic)

materiály neobyčejně rozmanitých vlastností 

podíl na celkovém objemu injektáží tvoří více než 80% všech 
injektážních prostředků 

buď jako dvousložkové (2K) nebo jednosložkové (1K), kde druhou 
iniciační složkou tuhnutí bývá voda nebo vzdušná vlhkost.

významné vlastnosti:

vysoká elasticita

velmi dobrá adheze i k vlhkému betonu

vysoká těsnost, vodonepropustnost

dominantně pro sanace vodotěsných konstrukcí a k sanacím vlhkých trhlin



Injektáže PUR – BETOSAN PU







INJEKTÁŽE
hydrogely - ACRYLINJECT

Hydrogely / hydrostrukturní pryskyřice - pestrá 

skupina látek následujících vlastností:

velmi měkké

vysoce elastické

bobtnající v přítomnosti vody

extrémně rychle reagující

necitlivé k dynamickému 

namáhání a vibracím



INJEKTÁŽE 
cementové suspenze

injektážní hmoty s omezeným využitím v oblasti 

sanací vodotěsných konstrukcí; specielně 

formulované směsi jemně mletého cementu 

a extrémně jemných filerů

výhody

po pevnostní stránce mají vytvrzené cementové 
suspenze pevnosti srovnatelné s betonem

alkalická pasivace výztuže v ž.b.



INJEKTÁŽE 
cementové suspenze

nevýhody

nulová elasticita, určeno pouze pro neaktivní trhliny, u aktivních trhlin 
dojde k porušení adheze

citlivé na dynamické namáhání a vibrace nejen během tvrdnutí

omezená chemická odolnost (srovnatelná s betonem)

dobře použitelné při teplotách nad 5C

omezená schopnost pronikat do jemnějších trhlin či pórů

uvádí se pro cementová mléka 0,05 mm, u cementových suspenzí pouze 
do 0,2 mm

jsou použitelné 

u vyplňování vlhkých prosakujících neaktivních trhlin a pracovních 

spár, dutin a nezhutněných hnízd



Speciální maltoviny

Injektážní maltoviny s modifikovaným bentonitovým jílem a 
krystalizačními přísadami – INJEKTOSTOP 2003 XPB, INJEKTOSTONE H 

– zpevnění a injektáž podloží, rubů kanalizačních stok, …



Děkuji za 
pozornost !

Ing. Zdeněk Vávra

www.betosan.cz, vavra.z@betosan.cz

+420 602 145 570


