Balkóny a terasy
Projektovanie a odborná realizácia
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Úvod a vysvetlenie
Architektonický
dôraz pri tvorbe
balkónov a terás

Malé či veľké balkóny a terasy sa vždy tešia značnej obľube
a je jedno, či ide o menší rodinný dom alebo exkluzívnu
vilu obklopenú zeleňou. Tieto prvky zvyšujú v dome kvalitu
bývania viac ako ktorýkoľvek iný priestor a preto dom získava
na svojej hodnote. Balkóny sú architektonickým dotvorením
fasády a spolu s terasami môžu byť vkusne ozdobené
rastlinami či záhradným nábytkom. Sú vystavené náročným
poveternostným vplyvom a častému striedaniu teplôt.

Odborné
zhotovenie

Aby bola zaručená ich bezproblémová funkcia, je nutné
navrhovať balkóny a terasy zodpovedajúcim a osvedčeným
spôsobom. Je jedno, či ide o novostavbu či rekonštrukciu, je
treba vždy dbať na ich odborné zhotovenie.

Dôležité kritériá

Nosnú dosku alebo konzolovú konštrukciu je treba vytvoriť
tak, aby spád plochy smerom k okraju bol minimálne 1,5 %
a koncová hrana bola odvodnená. Tým sa zabráni možným
vznikom škôd, ktoré by spôsobila hromadiaca sa voda. Pri
balkónoch by sa nemalo zabudnúť na ukončovací profil s
odkvapovým nosom. Dôležité je tiež zhotovenie hydroizolačnej
vrstvy, ktorá chráni podklad pred vlhkosťou. Dobre zhotovené
izolácie a tiež izolácie detailov zabraňujú prípadným závažným
problémom, ktoré by mohla zapríčiniť prenikajúca voda.
Na okraji balkónov je potrebné vrstviť rôzne materiály, ako
napr. plech a poter. Kvôli rozdielnej rozťažnosti jednotlivých
materiálov pri extrémnom striedaní teplôt dochádza k silnému
pnutiu. Najčastejším dôsledkom týchto vplyvov je odlupovanie,
trhliny a popraskaná dlažba. Pokládku dlažby z keramiky či
prírodného kameňa je nutné realizovať do lepidla tak, aby
sa zabránilo vytváraniu dutín. Zabránime tým možnému
nahromadeniu vody pod dlažbou. Dôkladné vyškárovanie
dlažby vhodnou škárovacou maltou minimalizuje možnosť
preniknutia vody pod obklad.

Použité materiály
musia mať
osvedčenie

Aby sa mohla zaručiť funkčnosť celej skladby, je treba
používať pri realizácii materiály, ktoré majú atest na odolnosť
proti pôsobeniu vlhkosti triedy B0. Dodržujeme inštrukcie na
realizáciu obkladov a dlažieb so zabudovanou hydroizoláciou
v interiéri a exteriéri. Vydané v januári 2005 centrálnym zväzom
nemeckého stavebného priemyslu v Bonne.
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Analýza škôd
Vplyvom pôsobenia mechanických,
fyzikálnych a chemických faktorov
dochádza často k vzniku škôd
na betónových a poterových
plochách balkónov a terás. Ak k
tomu pridáme chyby pri spracovaní
jednotlivých materiálov, prípadne
ich nevhodné použitie, vyskytnú
sa poruchy a vady konštrukcií.
Škody znázornené na obrázkoch
sú dôsledkom nedostatočnej
tesnosti povrchov, a preto sa
objavujú opotrebované miesta,
miesta s dutinami, štrkové hniezda,
odlupovanie a miesta
s obnaženou korodujúcou výstužou
s najrôznejším stupňom škôd.
Správne zhotovená a trvanlivá
rekonštrukcia betónových častí
predpokladá diagnostiku, ktorá
sa vykoná vhodnými skúšobnými
metódami (príčina, stupeň a rozsah
škôd). Z vyhodnotenia výsledkov
a miestnych podmienok je možné
určiť postup na prípravu podkladov.

Alkalicko-silikátový výkvet na keramickom
obklade terasy

Alkalicko silikátový výkvet

Ak sa poruší hydroizolácia, môže voda vniknúť do
konštrukcie stavby a dôjde k navlhnutiu stavebných
prvkov. Pri mraze sa voda premení na ľad a zväčší
svoj objem. Následkom tejto činnosti sú duté miesta
a odlupujúce sa časti. Pri oteplení vplyvom slnečného
žiarenia dochádza pod dlažbou k odparovaniu vlhkosti,
ktorá prúdi pórmi stavebného prvku a to vedie
k alkalicko-silikátovému výkvetu.

Alkalická reakcia Pôsobením kyseliny kremičitej ako prísady (podľa
smernice nemeckého výboru pre železobetónové
konštrukcie DafStb) dochádza kvôli zväčšovaniu
objemu v betónovej či poterovej štruktúre k nakypreniu.
Následkom je odlupovanie betónu.
Chloridová
korózia

Pôsobením agresívnych solí, ako napr. chloridu sodného,
vznikajú na výstuži miesta s hĺbkovou koróziou.
V pokročilom štádiu môžu tieto chemické reakcie viesť
k poškodeniu únosnosti prvku.

Karbonatizácia

Pri príliš nízkom krytí výstuže v betóne alebo potere
vzniká karbonatizácia, čo je proces, ktorý vedie k strate
aktívnej ochrany výstuže. Následkom je korózia
a odlupovanie krycej vrstvy výstuže.

Pnutie

Betón sa môže následkom núteného pnutia začať už
po prvých dňoch od betónovania trhať. Príčinou býva
preťaženie konštrukcie, chýbajúce dilatačné škáry
alebo nedostatočné vystuženie. Nebezpečné pnutie
sa vyskytuje i tam, kde je na sebe niekoľko vrstiev
materiálov, ako sú napr. kovové plechy a poter na
okraji balkóna. Pri extrémnych zmenách teplôt vznikajú
kvôli ich rozdielnej rozťažnosti silné deformácie, čo
vedie opakovane k odlupovaniu a tvorbe trhlín. Keď je
prekročená pevnosť v ťahu betónu, vedie to k vzniku
trhlín. Aby sa ochránila betónová zmes, je treba tieto
trhliny účinne uzavrieť, napr. vyplnením injektážnym
prostriedkom.

Poškodené škáry Kvôli poškodeným škáram môže voda vnikať do pórov
stavebnej konštrukcie. Pri mínusových teplotách voda
zmrzne a zväčší svoj objem. Následkom je odlupovanie.
Vadné ukotvenie Lícové upevnenie konštrukcie zábradlia do
stĺpikov zábradlia železobetónovej konzoly môže viesť k škodám vplyvom
korózie či tvorby trhlín. Preto musí byť pri projektovaní
a následnej výstavbe zohľadnené to, aby sa balkónové
zábradlie vždy kotvilo do železobetónovej dosky.
Korózia na železobetónovej konzole
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Diagnostika porúch a metódy skúšok
Skúška

Metóda skúšky

Postup

Krytie betónu

Obnaženie alebo meranie
elektromagnetickým
meracím prístrojom.

Hĺbka
karbonatizácie

Postrek jadrového vrtu
Otryskanie najvyšším
alebo miesta lomu ftalánom tlakom vodného lúča
fenolu. Sfarbenie ukazuje
hodnotu pH väčšiu ako 9,
pri žiadnom zafarbení ide
o karbonatizáciu betónu.

Trhliny

Povrch postriekame vodou Trhliny rozšírime
a necháme uschnúť, trhliny a zalejeme živicou
označíme. Šírku, dĺžku a
smerovanie trhlín stanovíme
pravítkom a pomocou lupy.

Korózia výstuže Optické posúdenie
vlasových trhlín,
odlúpnutých miest,
korodujúcej ocele.

Otryskanie pieskom

Duté miesta

Poklepanie kladivkom,
kovovou tyčou. Tupý zvuk
nás informuje o dutých
miestach pod poterom.

Odsekanie, vybúranie

Povrchová
pevnosť v ťahu

Odtrhová skúška adhéznym
meracím prístrojom.

Stúpajúca
vlhkosť

Prilepenie parotesnej
fólie. Vyzrážaná vodná
para na spodnej strane
fólie signalizuje stúpajúcu
vlhkosť.

Povrch
znečistený
olejmi

Zmáčacia skúška vodou. Pri
výskyte oleja či mastnoty sa
objavia gúľajúce sa kvapky
vody.

Na zistenie najrôznejších príčin
škôd a určenie skutočného stavu
betónu sú potrebné rozdielne
metódy skúšok.
Prehľad ukazuje rôzne vady
a príčiny škôd, metódy skúšok
a sanačné opatrenia.

Otryskanie pieskom

Znečistenie olejom
do hĺbky 2 cm je
možné odstrániť
nanesením prípravku
PCI Entöler, prípadne
sa frézou odstráni
starý poter. (Konečná
povrchová úprava sa
vykoná obrokovaním
alebo otryskaním
vysokotlakovým
prúdom vody).

Balkóny a terasy
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Oprava betónových stavebných prvkov
Trvanlivosť opravených
betónových stavebných
prvkov závisí predovšetkým
od vhodnosti navrhnutých
opravných systémov.
Uvoľnené časti je treba pred
opravou odstrániť a podklad
očistiť. Na vytvorenie nosného
podkladu je treba vykonať úpravu
povrchu, a to vysokotlakovým
otryskaním vzduchom alebo
vodou, prípadne obrokovaním.

Minerálna ochrana proti korózii náterom PCI Legaran® RP alebo EMACO® Nanocrete AP
poskytuje trvalú protikoróznu ochranu pred pôsobením solí a karbonatizáciou betónu.

Beztlakové uzavretie trhlín epoxidovou
zálievkou PCI Apogel® F
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Odstránenie
hrdze a ochrana
korodujúcej
oceľovej výstuže

Poškodené miesta sa zbavia hrdze vysokotlakovým
pieskovaním. Bezprostredne po odstránení hrdze sa
nanesie náter - ochranný prostriedok proti korózii PCI
Legaran® RP alebo EMACO® Nanocrete AP. Po zaschnutí
prvej vrstvy je treba náter opakovať ešte raz.

Beztlakové
uzavretie trhlín

Povrch v blízkosti trhlín je treba rozšíriť na cca 5 mm
(napr. uhlovou brúskou) a vyčistiť. Prach a nečistoty z
trhlín a dier vysajeme. Trhliny sa uzatvoria beztlakovo
pomocou živice PCI Apogel® F. Trhliny idúce do hĺbky
konštrukcie sa utesnia nízko - či vysokotlakovou
injektážou pomocou PCI Apogel® F.

Oprava
poškodených
miest veľkých
rozmerov

Pri vysokom stupni poškodenia sa musí odstrániť starý
poter a zhotoviť poter nový. Poklepom sa lokalizujú vadné
- duté miesta.
Oprava poškodených miest sa musí vykonať do čerstvej
vrstvy maltového spojovacieho mostíka PCI Pecihaft®,
prípadne PCI Repahaft® (metódou čerstvý do čerstvého)
nanesením potrebnej vrstvy rýchlotvrdnúcej malty PCI
Novoment® M1 plus alebo malty PCI Novoment® M3 plus.

Oprava betónových stavebných prvkov
Ak sú na stavebných prvkoch
poškodené miesta, je nutné ich
pred opravou obnažiť. Pritom
je treba dbať na to, aby hrany
okrajov pri vysekávaní vo
vodorovnej polohe dosahovali
uhol až 60°.

Oprava odlomenej hrany terasy opravnou maltou PCI Repafix®.

Oprava poterov
na miestach
výskytu dutín

Miesta, kde sa vyskytujú dutiny v poteroch, je treba
vysekať a ošetriť ich náterom maltového spojovacieho
mostíka PCI Repahaft®. Oprava týchto miest sa vykoná
rýchlotvrdnúcou maltou PCI Novoment® M1 plus alebo
maltou so zrýchleným tvrdnutím PCI Novoment® M3 plus.
Alternatívou k vyššie popísanému postupu môže byť
zainjektovanie miest s dutinami. Vyvŕtajú sa diery, z
ktorých sa odsaje prach a nečistoty a v rozstupoch asi
50 cm sa nasadia vŕtané pakre. Na injektáž cez pakre sa
použije živica PCI Apogel® F.
Po vytvrdnutí sa diery po vŕtaní zastierkujú maltou PCI
Polyfix® 5 min alebo maltou PCI Repafix®.

Oprava
odlomených
hrán a miest so
škodami menších
rozmerov,
prípadne
reprofilácia
menších
nerovností

Odlomené hrany sa zarovnajú opravnou maltou PCI
Repafix® alebo vyľahčenou maltou EMACO® Nanocrete
R3, prípadne univerzálnou maltou EMACO® Nanocrete
R2.
Pohľadové plochy betónov sa zahladia maltou PCI
Polycret® 5 (hrúbka vrstvy do 5 mm). Na dosiahnutie
jednoliatej štruktúry povrchovej plochy sa musí
opravovaná časť celoplošne zahladiť maltou PCI
Polycret® 5.

Oprava
betónových
zvislých
pohľadových
plôch a
konzolových
dosiek

Na betónových pohľadových plochách a konzolových
doskách sa poškodené miesta až do hĺbky 75 mm
opravujú maltou EMACO® Nanocrete R3, resp. do hĺbky
100 mm maltou EMACO® Nanocrete R2. Následne sa
vrstva prekryje jemnou maltovou stierkou EMACO®
Nanocrete FC.

Maltou EMACO® Nanocrete FC sa dajú
vyrovnať nerovnosti a štrkové hniezda na
betónových plochách v hrúbkach od 0,5 do
8 mm.

Balkóny a terasy
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Oprava betónových stavebných prvkov
Na zabránenie vzniku
nekontrolovanej tvorby trhlín,
ktoré súvisia zvlášť s termickými
zmenami dĺžok, je nevyhnutné
pri riešení viacpodlažných
železobetónových a podzemných
stavieb správne rozložiť a
nadimenzovať dilatačné škáry.
Výber tesniacich materiálov
do škár zohľadňuje skutočne
kladené nároky. Tieto požiadavky
vyplývajú predovšetkým z
chemického a mechanického
pôsobenia podlahových
pracovných škár a škár
dilatačných.

Uzavretie pripojovacích a dilatačných škár tesniacim tmelom PCI Elritan® 100.

Elastické
utesnenie
pripojovacích a
dilatačných škár

Poškodené tesniace tmely vrátane ich častí v škárach,
na hranách a v trhlinách sa odstránia a plochy sa
vyčistia. Odlomené hrany škár sa opravia maltou PCI
Repafix®, maltou EMACO® Nanocrete R2 alebo maltou
PCI Aposan®. Okraje škár sa oblepia lepiacou páskou
ako ochrana pred znečistením. Po ošetrení škáry
penetračným prostriedkom PCI Elastoprimer® 110 sa
vloží do nej ako primárna výplň povrazec DIN-Polyband
a následne sa škára vyplní tesniacim polyuretánovým
tmelom PCI Elritan® 100.

Oprava škôd
na pohľadovej
strane betónu,
kde sa nachádza
vystuženie pätky
stĺpika zábradlia

Odstránia sa poškodené miesta až na zdravý betón.
Obnažené skorodované kotviace prvky zábradlia sa
zbavia hrdze a nanesie sa na ne v dvoch náteroch
protikorózna ochrana PCI Legaran® RP alebo
EMACO® Nanocrete AP. Obnovia sa silno skorodované
uchycovacie prvky zábradlia, ktoré už neplnia svoju
nosnú funkciu. Otvory v betónovom podklade, na
ktorý sa bude uchytávať pätka zábradlia, sa zalejú
zálievkou PCI Verguss-Fix do potrebnej výšky. Na tento
účel je možné použiť i poterovú maltu PCI Repaplan®.
Nezabudnúť utesniť styčné body medzi pätkou stĺpika
zábradlia a betónom.

Oprava stĺpika
zábradlia a
poškodeného
ukotvenia

Elasticky sa uzatvoria pripojenia medzi upevňovacími
prvkami zábradlia resp. upevňovacími bodmi zábradlia
vrátane priľahlých povrchov. Po predchádzajúcom nátere
penetračným prostriedkom PCI Elastoprimer® 110 sa
ako vhodný tesniaci materiál použije silikónový tmel
PCI Silcoferm® S alebo polyuretánový tesniaci tmel PCI
Elritan® 100.

Oprava trhlín
v omietke

Trhliny v omietke je možné jednoducho uzavrieť
akrylovým tesniacom tmelom PCI Adaptol® a následne sa
celá plocha pretrie farbou.

Betónové plochy do hladka upravené
stierkou PCI Peciment®
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Zhotovenie spádovej vrstvy
Podlahy terás a balkónov
sa musia zhotovovať s
minimálnym spádom 1,5 %
k hrane odvodnenia, odtoku
či vpustu. Takto sa zabráni
výskytu možných škôd, ktoré
by spôsobila stojaca voda. Pri
nedostatočnom spáde sa vytvorí
spádová vrstva, resp. spádový
poter, ktorý bude v priamom
spojení s betónovým podkladom.
V prípade sanácie sa musia
odstrániť staré nátery, povlaky
a potery vrátane zateplenia a
utesnenia. Potom sa podklad
opraví.
Rýchlotvrdnúca poterová malta PCI Novoment® M1 plus alebo PCI Novoment® M3 plus na
vytvorenie spojených spádových poterov

Vytvorenie
spojeného poteru
na už vytvorený
spádový poter

Na daný podklad sa nanesie po navlhčení spojovací
mostík PCI Repahaft®. Požadovaný spád sa vytvorí tak,
že sa na nanesený spojovací mostík metódou čerstvý do
čerstvého uloží, zhutní a vyrovná v hrúbke od 15 do max.
70 mm rýchlotvrdnúci maltový poter PCI Novoment® M1
plus alebo PCI Novoment® M3 plus. Pri kladení, hutnení
a vyrovnávaní vrstvy sa urobí náležité vyspádovanie.
Doba vyzretia čerstvého poteru je, podľa klimatických
podmienok, asi 24 hodín pri malte PCI Novoment® M1
plus a asi 72 hodín pri použití malty PCI Novoment® M3
plus. Po tomto čase je možné na spádový poter aplikovať
ďalšie vrstvy.

Zhotovenie
poteru na deliacej
vrstve alebo na
zateplení

Pred zhotovením poteru na deliacej vrstve alebo zateplení
je treba preveriť, či nosná vrstva podkladu vykazuje
dostatočný spád. Ak je tento predpoklad splnený, môže
sa zhotoviť poter maltou PCI Novoment® M1 plus alebo
maltou PCI Novoment® M3 plus. Rovnaká hrúbka vrstvy
malty od min. 40 mm sa nanesie, zhutní a urovná na
oddeľovacej vrstve, dôležité je ponechanie spádu. Je
treba zohľadniť projektom stanovené dilatačné škáry
pre vymedzené pole škár pri dlažbách keramikou či
prírodným kameňom.

Balkóny a terasy
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Skladba balkónovej koštrukcie
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Železobetónová doska
Rohový zatepľovací pásik
Spojovací maltový mostík PCI Repahaft®
Vyspádovaný spojený poter - rýchlotvrdnúca poterová malta PCI
Novoment® M1 plus alebo PCI Novoment® M3 plus
Izolačná páska PCI Pecitape® 120
Pružná hydroizolačná stierka PCI Seccoral® 1K alebo 2K
Flexibilné tekuté maltové lôžko PCI Nanoflott® alebo PCI Rapidflott®
Tesniaca manžeta PCI Pecitape® 35 × 35
Dlažba
Flexibilná škárovacia malta PCI Nanofug® alebo PCI Rapidfug®
Silikónový tesniaci tmel PCI Silcoferm® S

Detail: podlahový odtok (systém rúra v rúre)
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Hydroizolácia

Čím menšie množstvo vody sa dostane do konštrukcie, tým bude stavebný diel trvanlivejší
a kvalitnejší. Kompletný hydroizolačný systém PCI Seccoral® spoľahlivo ochráni spodnú
konštrukciu podľa všeobecne uznávaných technických pravidiel.

Silno savé minerálne potery je nutné penetrovať
Hydroizolácia
prostriedkom PCI Gisogrund®, resp. PCI Gisogrund®
betónových
podláh a poterov Rapid. Následne sa môže naniesť v dvoch pracovných
krokoch PCI Seccoral® 1K alebo PCI Seccoral® 2K. Do
spojov medzi podlahu a stenu sa po prvom pracovnom
kroku vloží do čerstvej stierky PCI Seccoral® 1K, resp.
PCI Seccoral® 2K páska PCI Pecitape® 120 a v druhom
pracovnom kroku sa páska pretrie druhou vrstvou.
Podlahový odtok sa spoľahlivo utesní manžetou PCI
Pecitape® 35 × 35.
Hydroizolácia
dlažby
pokladanej na
starú keramiku
alebo dosky
z prírodného
kameňa

Pred pokládkou novej dlažby z keramiky či prírodného
kameňa na staré nepoškodené podklady z dlažby je treba
plochu očistiť a napenetrovať prípravkom PCI Gisogrund®
303. Na hydroizoláciu je treba použiť hydroizolačnú
stierku PCI Seccoral® 1K, resp. PCI Seccoral® 2K, ktorú
nanášame v dvoch pracovných krokoch. Medzi týmito
krokmi sa musí vložiť medzi podlahu a stenu tesniaci pás
PCI Pecitape® 120 a pri zhotovovaní druhého pracovného
kroku sa pretrie. Keramika alebo prírodný kameň sa môže
pokladať najskôr po jednom dni na úplne vytvrdnutú
vrstvu stierky PCI Seccoral® 1K, resp. PCI Seccoral® 2K.

Ak sú stĺpiky zábradlia balkónov ukotvené na lícnej strane
Hydroizolácia
stĺpikov zábradlia konzolovej dosky, musia sa jednotlivé úchyty zábradlia
starostlivo utesniť. Pripojovacie miesta medzi stĺpikmi a
podkladom sa utesnia stierkou PCI Seccoral® 1K, resp.
PCI Seccoral® 2K. Medzi vrstvy stierok sa stĺpiky ešte
zabezpečia vložením tesniacej manžety PCI Pecitape® 35
× 35, resp. pásu PCI Pecitape® 120. Po pokládke dlažby
sa pripojovacia škára elasticky utesní, podľa postupu na
strane 17.

Uvedené materiály spĺňajú
smernicu ZDF „Pokyny na
zhotovenie hydroizolácií a
pokládku dlažieb a obkladov z
keramiky a prírodného kameňa
v interiéri a exteriéri“, vydanie
január 2005, ktorá vyhovuje
zodpovedajúcim spôsobom
vlhkostným požiadavkám
skupiny B0. Hydroizolačná
stierka PCI Seccoral® je priamo
pod lepidlom obkladu. Zabráni sa
tak možnému prieniku vlhkosti.
Hydroizolačný systém sa skladá
z hydroizolačnej stierkové vrstvy
PCI Seccoral® 1K, resp. PCI
Seccoral® 2K a s tesniacich
pásov PCI Pecitape® 120,
utesnenia rohov PCI Pecitape®
90° a tesniacich manžiet PCI
Pecitape® 35 × 35.

Tesniaca páska PCI Pecitape® 120 chráni
konštrukcie v oblastiach styku stien,
vstavaných prvkov a na vymedzených
dilatačných škárach. Zapracováva sa
do čerstvej vrstvy tesniacej stierky PCI
Seccoral® a chráni konštrukciu pred
prienikom vody.

Vloženie rohovej hydroizolačnej pásky PCI
Pecitape® 90° po prvom pracovnom kroku
do čerstvo nanesenej stierky PCI Seccoral®.

Balkóny a terasy
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Skladba terasy v styku so zemou
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Drenážna štrkopiesková vrstva
Separačná PE fólia
Železobetónová doska
Rohový zatepľovací pásik
Spojovací maltový mostík PCI Repahaft®
Vyspádovaný spojený poter - rýchlotvrdnúca poterová malta PCI
Novoment® M1 plus alebo malta PCI Novoment® M3 plus
Izolačná páska PCI Pecitape® 120
Pružná hydroizolačná stierka PCI Seccoral® 1K alebo 2K
Flexibilné tekuté maltové lôžko PCI Nanoflott®, resp. PCI Rapidflott®
Dlažba
Flexibilná škárovacia malta PCI Nanofug® alebo PCI Rapidfug®
Silikónový tesniaci tmel PCI Silcoferm® S

Hydroizolácia pri prácach v časovej tiesni
Pri rekonštrukciách má časové
hľadisko často veľký význam. Nie
je výnimka, že počas jedného
dňa sa vykonávajú hydroizolačné
práce aj pokládka dlažby. Práve
pre tieto účely sú vhodné nové
samolepiace, hydroizolačné
pásy schopné prenášať pnutie
z podkladu PCI Pecilastic® WS,
na ktoré je možné okamžite
aplikovať keramickú dlažbu.

Pomocou samolepiacich hydroizolačných pásov PCI Pecilastic® WS je možné balkóny a terasy
spoľahlivo utesniť a na pásy môže byť okamžite nalepená keramická dlažba.

Izolácie betonových podláh,
poteru a starého
keramického
obkladu

Plochy, ktoré chceme izolovať, musia byť pevné, suché, a
musia vykazovať dostatočný spád (min. 1,5 %). Ak nie je
spád dostatočný, môže sa dodatočne vytvoriť zhotovením
spádového poteru z mált PCI Novoment® M1 plus,
EMACO® Nanocrete R3 alebo EMACO® Nanocrete R2.
Drsné povrchy a nerovnosti sa vyhladia použitím malty
EMACO® Nanocrete R3 alebo EMACO® Nanocrete R2.

Odstránenie lícneho pruhu ochrannej fólie z
už položeného pásu.

Cementový podklad sa ošetrí penetračným náterom
PCI Gisogrund® Rapid, ktorý zaručí dokonalé priľnutie
samolepiacich pásov na podklad. Po zaschnutí
penetrácie (5 až 15 minút, podľa počasia) sa môže
okamžite začať s nalepením izolačných pásov.
Samolepiaci pás sa nareže v požadovanej dĺžke v
smere spádu a po odstránení ochrannej fólie sa nalepí
na podklad. Po vyrovnaní s nasledujúcim pásom sa
odstráni úzky pruh fólie na lícnej strane už položeného
pásu. Najbližší pás sa nasadí na odkrytý čierny pruh
pásu, dôjde k preplátovaniu a pás sa pritlačí pomocou
gumového valčeka.
PCI Pecilastic® WS sa môže položiť i na staré, pevne
držiace keramické obklady. Podmienkou je ich dôkladné
očistenie (napr. čistiacim prostriedkom PCI Grundreiniger
intensiv) a ich vyschnutie. Pred pokládkou pásov PCI
Pecilastic® WS sa podklad musí natrieť penetračným
náterom PCI Gisogrund® 303, ktorý sa nechá zaschnúť.

Odstránenie ochrannej spodnej fólie
z nasledujúceho pásu.

Pritlačenie pásov gumovým valčekom.

Po odizolovaní plôch sa utesnia ďalšie oblasti, ako napr.
prechody medzi stenou a podlahou, pätky stĺpikov
zábradlia, rámy dverí, atď., tesniacou páskou PCI
Pecitape® 120, ktorá sa na podklad prilepí vrstvou stierky
PCI Seccoral® 1K alebo 2K - viď. obrázok.
Keramické dlažby sa môžu po zhotovení izolácie PCI
Pecilastic® WS okamžite pokladať do maltového lôžka
PCI Nanoflott®, resp. PCI Rapidflott®.

Zatretie tesniacich pásov a rohových tesnení
stierkou PCI Seccoral® 1K alebo 2K.

Balkóny a terasy
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Skladba terasy nad vykurovaným priestorom
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Železobetónová doska
Alternatívne: Spojovací maltový mostík PCI Repahaft®
Alternatívne: Vyrovnávací spojený poter - rýchlotvrdnúca poterová
malta PCI Novoment® M1 plus alebo malta PCI Novoment® M3 plus
Parozábrana
Izolácia proti kročajovému hluku - PCI Polysilent®
Tepelnoizolačná vrstva
Separačná PE fólia
Rohový zatepľovací pás
Spádová vrstva - rýchlotvrdnúca poterová malta PCI Novoment® M1
plus alebo malta PCI Novoment® M3 plus
Páska PCI Pecitape® 120
Pružná hydroizolačná stierka PCI Seccoral® 1K alebo 2K
Flexibilné tekuté maltové lôžko PCI Nanoflott® alebo PCI Rapidflott®
Dlažba
Flexibilná škárovacia malta PCI Nanofug® alebo PCI Rapidfug®
Silikónový tesniaci tmel PCI Silcoferm® S

Pokládka dlažby z keramiky a prírodného kameňa

Pokládka keramickej dlažby do maltového lôžka PCI Nanoflott®.

Pokládka
keramickej
dlažby do lepidiel
zabraňujúcim
tvorbe dutín

Keramická dlažba sa pokladá kombinovaným postupom
(Buttering – Floating) do lepiacich mált PCI Flexmörtel
alebo PCI Nanolight®. Ako alternatíva sa uplatní aj
flexibilné tekuté maltové lôžko PCI Nanoflott® alebo
rýchlotvrdnúce tekuté maltové lôžko PCI Rapidflott®.
Tieto lepidlá sú určené na pokladanie dlažby bez
kombinovaného postupu a bez tvorby dutín pod dlažbou.

Pokládka
kalibrovaného
prírodného
kameňa
do lepidiel
zabraňujúcim
tvorbe dutín

Prírodné kamene sa pokladajú kombinovaným spôsobom
(Buttering – Floating) do maltového lepidla PCI
Carrament®. Ako alternatíva pri kalibrovaných prírodných
kameňoch je pokládka do malty PCI Carraflott® NT, čo je
špeciálne vyvinuté lepidlo pre kritické oblasti lepenia do
tenkého, stredného a tekutého maltového lôžka.

Pokládka
prírodného
kameňa do
maltového lôžka

Pri prírodných kameňoch - kremenec, granit, porfýr a
pod. - z hľadiska zložitej priľnavosti na podklad je nutné
pri pokládke do maltového lôžka počítať s doplnkovou
lepiacou zložkou, ktorú tvorí spojovací mostík. Na tento
účel sa priamo pred pokládkou nanáša na rubovú stranu
lepiaci maltový mostík PCI Carraflott® NT. Pri zvlášť
problematických prírodných kameňoch, čo sa týka
priľnavosti, napr. Alta-Quarzit (kremenec) alebo živičnej
bridlice, je bezpodmienečne nutné kvôli záruke vykonať
lepenie maltou PCI Carraflott® NT.

Pokládka
obkladov a
dlažieb na
oceľový podklad

Obkladom a dlažbám na oceľovom podklade hrozí
nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku vibrácií
pružného oceľového podkladu. V týchto prípadoch
doporučujeme ako lepiacu vrstvu naniesť dvojzložkové
reakčné polyuretánové lepidlo PCI Collastic®. Má vysokú
pružnosť a je schopné prenášať eventuálne vzniknuté
deformácie.

Balkóny a terasy
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Detail napojenia balkónovej alebo terasovej konštrukcie
na obvodovú stenu
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Železobetónová doska
Spojovací mostík PCI Repahaft®
Prípadný spádový poter - rýchlotvrdnúca poterová malta PCI
Novoment® M1 plus alebo malta PCI Novoment® M3 plus
Parozábrana
Izolácia proti kročajovému hluku
Tepelnoizolačná vrstva
Separačná PE fólia
Rohový zatepľovací pás
Rýchlotvrdnúca poterová malta PCI Novoment® M1 plus alebo malta
PCI Novoment® M3 plus
Páska PCI Pecitape® 120
Pružná hydroizolačná stierka PCI Seccoral® 1K alebo 2K
Flexibilné tekuté maltové lôžko PCI Nanoflott® alebo PCI Rapidflott®
Výplňový profil DIN-Polyband
Dlažba
Flexibilná škárovacia malta PCI Nanofug® alebo PCI Rapidfug®
Silikónový tesniaci tmel PCI Silcoferm® S
Akrylový tesniaci tmel PCI Adaptol®
Podkladová omietka

Škárovanie dlažby z keramiky a prírodného kameňa
Balkóny a terasy sú spravidla
vystavené prudkým výkyvom
počasia. Preto je nutná odborná
výstavba spodnej konštrukcie
so zodpovedajúcimi izoláciami.
Na zaistenie dlhoročnej správnej
funkcie dlažby, ktorá vydrží v
exteriéri s meniacim sa počasím,
je na škárovanie vhodná
škárovacia malta, ako napr. PCI
Nanofug® alebo PCI Rapidfug®.

Škárovanie keramickej dlažby maltou PCI Nanofug®.

Škárovanie
keramických
obkladov

Keramické dlažby so šírkou škáry od 2 do 10 mm sa
škárujú maltou PCI Nanofug®, príp. maltou PCI Rapidfug®
pri škárach šírky od 1 do 10 mm.

Škárovanie
kalibrovaných
dlažieb z
prírodného
kameňa

Kalibrované dlažby z prírodného kameňa sa škárujú až po
8 mm šírku škáry maltou PCI Carrafug®. Širšie škáry (až
do cca 30 mm) sa škárujú maltou PCI Rapidfug®, ktorá
sa zmieša s 20 až 25 % kremičitého piesku frakcie 0,3 až
0,8 mm.

Škárovanie
polygonálne
položenej dlažby
z prírodného
kameňa

Polygonálne položená dlažba z prírodného kameňa
sa škáruje maltou PCI Pavifix® CEM alebo maltou PCI
Rapidfug®, ktorá sa zmieša s 20 až 25 % kremičitého
piesku frakcie 0,3 až 0,8 mm.

Elastické
uzavretie
pripojovacích a
dilatačných škár

Pred elastickým uzavretím pripojovacích a dilatačných
škár sa očistia jednotlivé boky dosiek. Pri keramických
dlažbách sa použije tesniaci silikón PCI Silcoferm®
alebo polyuretánový tesniaci tmel PCI Elritan® 140
a penetrácia PCI Elastoprimer® 110. Pri dlažobných
doskách z prírodného kameňa sa uzavretie pripojovacích
a dilatačných škár vykoná silikónovým tesniacim tmelom
PCI Carraferm®. Pripojenie pätiek stĺpikov zábradlí na
opravovaných povrchoch sa zhotoví so silikónom PCI
Silcoferm® S, príp. sa škáry môžu uzavrieť tmelom PCI
Elritan® 140 spolu s penetráciou PCI Elastoprimer® 110.

Elastické uzavretie pripojenia podlahy a
steny samopriľnavým silikónovým tmelom
PCI Silcoferm® S.

Balkóny a terasy
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Skladba balkónovej konštrukcie s pochôdznou,
hydroizolačnou, dekoratívnou, polyuretánovou stierkou
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Železobetónová doska
Penetrácia PCI PUR-Grund
Fabióny vytvorené opravnou maltou PCI Repafix®, príp. maltou
EMACO® Nanocrete R2
Dekoratívna, hydroizolačná, polyuretánová stierka PCI Pursol® 1K,
resp. 2K

Farebne stvárnený granit

Možnosti farebného riešenia použitím PCI
farebných chipsov

18

Finálna úprava balkónov a terás

Posypom farebnými chipsami do stierky PCI Pursol® sa na balkónoch môže vytvoriť
individuálna dekoračná podlahová plocha.

Úprava
povrchovej vrstvy
podláh balkónov
a terás

Pôvodná podlahová plocha sa natrie penetračnou
stierkovou hmotou PCI PUR-Grund, ktorá sa zmieša s
kremičitým pieskom v pomere 1:1 až 1:2 (hmotnostných
dielov). Po vytvrdnutí penetračnej vrstvy sa nanesie prvá
vrstva jednozložkovej polyuretánovej stierky PCI Pursol®
1K. Doporučuje sa použiť valček s krátkym vlasom. Keď
je prvá vrstva pochôdzna, pristúpime k aplikácii druhej
farebnej vrstvy stierky PCI Pursol® 1K. Optické povrchové
dotvorenie podlahy sa vykoná vsypaním PCI farebných
chipsov do čerstvého náteru stierky PCI Pursol® 1K. Po
vytvrdnutí oboch vrstiev je potrebné aplikovať na podlahu
finálnu transparentnú stierku PCI Pursol® 1K.
Alternatívne: Penetrácia sa zhotoví prostriedkom
PCI Epoxigrund 390. Po zatvrdnutí sa nanesie krycia
dvojzložková stierka PCI Pursol® 2K. Druhú vrstvu
stierky PCI Pursol® 2K je možné opäť dekoratívne upraviť
vsypaním farebných chipsov.

Ochrana
a farebná
povrchová
úprava
pohľadových
plôch balkónov

Betónové plochy je nutné skontrolovať a ak je to nutné,
treba vykonať ich opravu (viď. strana 6 - 8). Potom sa
nanesie dvakrát ochranný farebný náter PCI Betonfinish
W vo zvolenom farebnom odtieni.
Alternatívne: skontrolované podklady môžu byť natreté
ochrannou farbou PCI Polyflex®. Tento postup nám
umožní preklenúť trhliny a takto ochrániť konštrukciu.

Podlahy balkónov a terás, kde by
kvôli príliš malej stavebnej výške
bola problematická pokládka
keramiky či prírodného kameňa,
sa dajú stvárniť pomocou
pečatiacej farebnej vrstvi PCI
Pursol®, ktorá poskytne týmto
plochám účinnú ochranu.
Pri nedostatočnom spáde
nosného podkladu sa zabuduje
vyrovnávacia spádová vrstva,
príp. spádový poter (viď. strana
9). Pred nanesením finálnej vrstvy
sa z podkladu odstránia staré
nátery. Podklad musí vykazovať
dostatočnú pevnosť v odtrhu (>
1,5 N/mm2). Dá sa to dosiahnuť
otryskaním pieskom alebo iným
zrovnateľným postupom.

Aplikácia ochranného náteru PCI Betonfinish
W na betónový povrch

Balkóny a terasy
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Inteligentné riešenia
pre každú stavbu
Na stavbách i v priemysle sa denne stretávate s našimi produktami
a špičkovými technológiami:
EMACO® – sanácie a opravy betónových a železobetónových konštrukcií
MASTERSEAL® – stierkové izolácie proti vode, povrchová úprava konštrukcií
MASTERFLEX® – tesniace tmely, injektáže proti vode
MASTERFLOW® – presné zalievkové hmoty, montážne a fixačné hmoty
MASTERTOP® – podlahové systémy pre priemysel a občiansku vybavenosť
MBrace® – zosilňovanie konštrukcií uhlíkovými lamelami a tkaninami
PCI® – lepidlá na obklady a dlažby, vodotesné izolácie, systémy produktov pre bazény,
wellness, kúpeľne a prírodný kameň
PRINCE COLOR® – zatepľovacie systémy, tenkovrstvové omietky, farby, laky, lazúry,
malty, štuky, vodotesné izolácie, lepidlá, škárovacie hmoty
CONIDECK® – priamopojazdné a pochôdzne hydroizolačné systémy na báze strojovej
alebo ručne aplikovanej polyuretánovej membrány
CONIROOF® – strešné hydroizolačné systémy na báze polyuretánov
CONIPUR® – striekané polyuretánové membrány na izoláciu mostoviek a chodníkov
UCRETE® – podlahy pre potravinársky a farmaceutický priemysel
GLENIUM® SKY – superplastifikátory pre transportbetón
GLENIUM® ACE – superplastifikátory pre prefavýrobky
RHEOFIT® – plastifikátory pre drobný betonársky tovar
MEYCO® – urýchľovače pre striekaný betón

BASF SE je najväčšia chemická spoločnosť na svete. Výrobné portfólio siaha od spracovania
ropy a prírodného plynu, až po výrobu chemikálií, plastov, vysokošpecializovaných produktov,
agrochemikálií a čistých chemikálií. Ako spoľahlivý partner pre takmer celý priemysel predstavujú
vysoko kvalitné výrobky a inteligentné komplexné riešenia koncernu BASF SE účinnú pomoc
v snahe zákazníkov byť úspešnejší. BASF SE vyvíja nové technológie a využíva ich k otvoreniu
ďalších nových možností trhu. Vzájomnou kombináciou spoločenskej zodpovednosti, ochrany
životného prostredia a hospodárskeho úspechu prispieva k tvorbe lepšej budúcnosti.
V roku 2008 mala spoločnosť BASF SE viac ako 97 000 zamestnancov pri ročnom objeme
obchodu vo výške takmer 62 miliárd €.
Ďalšie informácie sú k dispozícii na webových stránkach www.basf.com.
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