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BASF The Chemical Company
Spoločnosť BASF SE
so sídlom v nemeckom
Ludwigshafene je
najväčšou chemickou
spoločnosťou na svete.
Začiatky jej pôsobenia
sa datujú od roku 1865.
Svojou produkciou
sa podieľa na programoch budúcnosti a spája
inováciu s tradíciou.
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Na úspechu sa podieľa približne 95 000 zamestnancov na piatich kontinentoch a svojou prácou ovplyvňujú všetky dôležité odvetvia
svetového hospodárstva.
Na Slovensku je spoločnosť BASF SE aktívna už niekoľko desaťročí a odbyt jej vysokokvalitných a inteligentných riešení zabezpečujú
dnes tri spoločnosti:
 BASF Slovensko spol. s r.o.
 BTC Speciality Chemical Distribution s.r.o.
 BASF Coatings Services s.r.o.
V roku 2005 sa slovenské spoločnosti BASF SE stali súčasťou novovzniknutého stredoeurópskeho centra spoločnosti BASF SE
(Business Center Europe Central) vytvoreného zo spoločností zo 14 štátov. Bratislava sa stala zároveň centrom obchodných aktivít
pre Rakúsko, Českú republiku a Slovensko.
Ideou a snahou BASF SE je vyhovieť ekonomicko-sociálnym a ekologickým požiadavkám spoločnosti. Tým zabezpečiť trvalé spojenie
spoločnosti s trhom a ostať najväčšou chemickou spoločnosťou na svete.
BASF SE podporuje dobrovoľnú iniciatívu subjektov chemického priemyslu „Responsible Care – Zodpovedné konanie“, čím
sa zaväzuje k neustálemu pokroku v oblasti ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia. Tento záväzok platí celosvetovo,
v rámci celého koncernu BASF SE a vzťahuje sa tak na výrobné zariadenia, oblasť služieb ako aj na samotné produkty.
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BASF Slovensko spol. s r.o.
Existencia samostatne
pôsobiacej spoločnosti
na slovenskom trhu
stavebnej chémie a
špeciálnych technológií
sa datuje od roku 2000,
ale už niekoľko rokov
predtým boli výrobky
tohto koncernu dodávané
na Slovensko.
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V roku 2000 MBT Holding AG, Zűrich zakladá spoločnosť SKW-MBT Slovensko, s.r.o. so sídlom v Žiline.
Jediným spoločníkom SKW-MBT Slovensko, s.r.o. sa v roku 2004 stala spoločnosť Degussa Construction Chemicals GmbH, Trostberg
a súčasne došlo k zmene názvu spoločnosti na Degussa Stavebné hmoty, s.r.o.
V roku 2005 sa zlúčila Degussa Stavebné hmoty, s.r.o., Žilina ako nástupnícka spoločnosť so spoločnosťou Woermann Slovakia, s.r.o.,
Malacky.
Dňom 01.07.2006 bola ukončená akvizícia Degussa Construction Chemicals do spoločnosti BASF AG. Spoločnosť sa stáva súčasťou
najväčšieho chemického koncernu na svete BASF AG. Od 05.09.2006 je zmenený a zapísaný názov spoločnosti na BASF Stavebné
hmoty Slovensko s.r.o.
Od 01.11.2007 spoločnosť BASF Stavebné hmoty Slovensko s.r.o. sa zlučuje so spoločnosťou BASF Slovensko spol. s r.o. (zrušenie
bez likvidácie).
V súčasnej dobe ponúka BASF Slovensko spol. s r.o., Divízia Stavebné hmoty, Žilina svojim klientom z celého Slovenska viac ako 400
produktov, čo ju radí k popredným výrobcom a dodávateľom stavebných hmôt a špeciálnych systémov v stavebnej praxi. Naše aktivity
sa rozvíjajú najmä v nasledujúcich oblastiach:
 Podlahové systémy
 Fasádne a zatepľovacie systémy

 Sanačné systémy a hydroizolácie
 Prísady do betónov

Naša spoločnosť uviedla na slovenský stavebný trh a stále reprezentuje tie najkvalitnejšie produkty koncernových výrobcov známych
pod značkami:

















Emaco® – sanácie a oprava betónových a železobetónových konštrukcií
Masterseal® – stierkové izolácie proti vode, povrchová úprava konštrukcií
Masterflex® – tesniace tmely, injektáže proti vode
Masterflow® – presné zálievkové hmoty, montážne a fixačné hmoty
Mastertop® – podlahové systémy pre priemysel a občianskú vybavenosť
MBrace® – zosilňovanie konštrukcií uhlíkovými lamelami a tkaninami
PCI® – lepidlá na obklady a dlažby, vodotesné izolácie, sanačné hmoty, komplexná technológia bazénov
Prince Color® – zatepľovacie systémy, omietky, farby, laky, lazúry, hydroizolácie, murovacie malty, štuky, lepidlá, škárovacie hmoty
Conideck® – priamopojazdné a pochôdzne hydroizolačné systémy na báze polyuretánovej membrány
Coniroof® – striekané polyuretánové membrány na strechy všetkých tvarov
Conipur® – polyuretánové membrány na izoláciu mostoviek a chodníkov
Ucrete® – podlahy pre potravinárský a farmaceutický priemysel
Glenium® SKY – superplastifikátory pre transportbetón
Glenium® ACE – superplastifikátory pre prefavýrobky
RheoFIT® – plastifikátory pre drobný betonársky tovar
Meyco® – urýchľovače pre striekaný betón

Systémové riešenia, materiály a technológie denne prichádzajú do styku s odbornou praxou a konfrontujú svoje kvality so skutočnosťou.
Naše materiály nájdete v rôznych typoch budov, kde ovplyvňujú a chránia Vaše investície do stavieb.
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R-KOMPLEX
Komplexná revitalizácia bytových domov
Slovenský bytový fond
patrí medzi najmladšie
v Európe. Z hľadiska
vybavenosti i rozlohy je
95 % bytov porovnateľných
s európskym štandardom.
Negatívne naň však
vplýva morálna a fyzická
zastaranosť.
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Morálna zastaranosť je ovplyvnená objektívnymi príčinami vyplývajúcimi z kvality stavebných konštrukcií, teórie ich tvorby, výberu
stavebných materiálov, zmeny normatívnych požiadaviek, požiadaviek na štandard bývania a všeobecnú úroveň tvorby životného
prostredia. Druhou stránkou je fyzický stav budov. Fyzická životnosť sa pohybuje od 80 do 100 rokov pri pravidelnej údržbe, výmene
opotrebovaných konštrukcií a technických zariadení budov. Na dosiahnutie uvedenej životnosti je potrebné vykonať dva až trikrát súbor
cyklických opráv. Pri zanedbaní prichádza k skráteniu životnosti na 80 až 65 rokov a opačne pri správnej obnove k predĺženiu až na 120
rokov.
Spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o. si uvedomuje túto situáciu a prichádza na trh s novým programom nazvaným R-KOMPLEX
- Komplexná revitalizácia bytových domov. Našimi materiálmi a službami dokážeme obnoviť bytový dom od základov až po strechu.
Systémové riešenia zabezpečujú vzájomné spojenia tých najkvalitnejších produktov, v snahe predĺžiť životnosť nehnuteľností na
maximum. Pri správnom návrhu vieme vytvoriť aj zo starého a nefunkčného bytového domu moderné miesto na bývanie, ktoré spríjemní
život všetkým obyvateľom.
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R-KOMPLEX
Ponuka služieb
Cieľom programu
R-KOMPLEX Komplexná revitalizácia
bytových domov je zabezpečiť
komplexnosť v oblasti
revitalizácie. Tomuto cieľu
zodpovedá naša ponuka
služieb pre zákazníka.
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V dobe, keď platí, že čas sú peniaze, je našou snahou maximálne pomôcť vlastníkom nehnuteľností. Po požiadavke na vypracovanie
ponuky kontaktujeme odborníkov na prípravu, projektovanie, realizáciu a ﬁnancovanie. Revitalizácia prebieha v niekoľkých na seba
logicky nadväzujúcich krokoch:





Zhromaždenie potrebnej dokumentácie
Diagnostika technického stavu
Štúdium technického stavu
Určenie priorít modernizácie






Návrh riešenia
Analýza možných riešení
Výber najvýhodnejšej ponuky
Samotná realizácia

Komplexnej revitalizácii bytových domov sa systematicky venujeme už viac ako tri roky. V poslednom období sme rozšírili spoluprácu
s bankovými subjektami, ktoré zabezpečujú potrebné ﬁnančné prostriedky na obnovu bytového fondu. Samozrejmosťou je dodávka
materiálu priamo na stavbu a spolupráca so zaškolenou a certiﬁkovanou realizačnou spoločnosťou.
Na optimalizáciu riešení využívame naše softwarovo-technické vybavenie:
Termo 02 - software na tepelno-technické posúdenie konštrukcie a návrh najefektívnejšej skladby zatepľovacieho systému.
Protokol - finálny prepočet skúmanej konštrukcie s logickým usporiadaním.
Grafy - na vizuálne znázornenie stavov stavebnej fyziky v konštrukcii nám pre obraznosť slúžia tri grafy a to:
priebeh teplôt v konštrukcii, priebeh tlaku vodnej pary v konštrukcii, bilancia vodných pár v konštrukcii.
Termokamera - prístroj na získanie termovíznych snímok, ktoré dopĺňajú tepelno-technické výpočty reálneho stavu konštrukcie.
Pomocou kamery dokážeme odhaliť najproblematickejšie miesta na stavbe a detailne navrhnúť nové riešenia. Infračervené žiarenie
alebo tepelná energia sú prvkami elektromagnetického spektra, ktoré vnímame ako teplo a pre ľudské oko sú neviditeľné. Čím je
teplota vyššia, tým je infračervené žiarenie intenzívnejšie. Termokamera názorne vykresľuje pomocou farebnej škály intenzitu žiarenia
skúmaného miesta s teplotnými prepočtami.
Fa´MOS - software na vizuálne riešenie farebnosti novej fasády domu.
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STRECHY
Strecha je neoddeliteľnou
stavebnou konštrukciou,
ktorou je tvorená horná
časť stavby. Denne
odoláva poveternostným
vplyvom a v priebehu
striedania ročných
období je vystavená
extrémnym podmienkam.
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Vysoké teploty v lete, mínusové teploty v zime a množstvo zrážok kladú na strechu tie najvyššie požiadavky. Cieľom návrhu je vytvoriť
príjemnú vnútornú klímu, ktorá bude vyhovovať užívateľom priestorov pod strechou počas celého roka. Znamená to, vytvoriť tepelnú
pohodu a zabezpečiť aj kvalitu vnútorného vzduchu.
Strechy na panelových domoch sú väčšinou ploché a v množstve prípadov nevyhovujú súčasným normám. Problém je v nedostatočnej
hrúbke tepelnej izolácie a v nekvalitnej hydroizolácii. Zlým zhotovením alebo poškodením týchto prvkov dochádza k zatekaniu, ku
kondenzácii vlhkosti a následne k deštrukcii konštrukcie. Dostať konštrukciu do vyhovujúceho stavu nie je ľahká úloha. BASF Slovensko
spol. s r. o. však ponúka kompletný systém, pomocou ktorého vieme veľmi jednoducho a hlavne rýchlo vyriešiť problémy akéhokoľvek
typu strechy.

CONIROOF® - hydroizolácia strechy

CONIROOF® je striekaný hydroizolačný polyuretánový systém. Skladá sa z polyuretánovej membrány a ochranného UV stabilného
náteru. Vďaka špeciálnym spojovacím mostíkom sa dá aplikovať na akýkoľvek povrch. Všetky vrstvy sa aplikujú za studena, čím
sa znižuje riziko vzniku požiaru obvyklé pri aplikácií za tepla pri natavovaní asfaltových pásov.
Na aplikáciu sa používa striekacie zariadenie, ktoré umožňuje aplikovať až 800 m2 za 8 hod. zmenu. Izolačná hmota je dvojzložková.
Dvadsať sekundová reaktivita oboch zložiek zabezpečuje okamžitú vodonepriepustnosť a čiastočnú pochôdznosť. Táto dokonalá
technológia dokáže za krátku chvíľu vytvoriť bezšvovú vrstvu vrátane všetkých komplikovaných strešných detailov. Na záver sa aplikuje
farebný ochranný UV náter.
Vlastnosti systému sú nadštandardné: vysoká ťažnosť (až 500 %) a schopnosť preklenúť trhliny v podklade. Celoplošné spojenie
s podkladom zabezpečuje, že pri prípadnom porušení voda nemôže zatekať pod hydroizoláciu. Vysoká priepustnosť vodných pár
eliminuje riziko vzniku pľuzgierov. Membrána odoláva teplotám od - 30 °C až do + 90 °C a krátkodobo aj teplotám do 250 ºC. Životnosť
systému je testovaná na min. 25 rokov. Je schválená podľa najprísnejších noriem a predpisov EOTA / ETA.

ELASTOPOR® H - zateplenie strechy

Aj pri streche je dôležité sa zamyslieť nad otázkou dodatočného zateplenia. Pri veľkosti plochých striech sú teplotné straty cez túto
časť konštrukcie naozaj nezanedbateľné. Tepelno-technickým výpočtom zistíme absentujúcu hrúbku izolácie. V rámci komplexnej
rekonštrukcie strechy sa využíva na dodatočné zateplenie polyuretánová striekaná izolácia - ELASTOPOR® H 1621/1. Viac ako 27
miliónov m2 striech v zahraničí a už aj na Slovensku dokazuje reálnu použiteľnosť tohto materiálu v praxi. Dvojzložková hmota po
nastriekaní a vytvrdnutí vytvorí tvrdú polyuretánovú hmotu s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami.
Lepšie izolačné vlastnosti ako bežné izolanty, nízka hmotnosť a istota žiadnych statických problémov, výkon aplikácie striekacieho
stroja cca 1000 m2 za deň, teplotná odolnosť od - 50 °C do + 100 °C – toto sú najväčšie prednosti ELASTOPOR® H.
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FASÁDY
Obvodový plášť chráni
obyvateľov pred vplyvom
vonkajšieho prostredia a
so svojimi parametrami
tvorí dominantný architektonický a technický prvok. Spôsob
zhotovenia konštrukcie
priamo úmerne vplýva na
vnútornú klímu a s tým
spojenú kvalitu života.
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V minulosti sa pri bytovej výstavbe uprednostňovali obstarávacie náklady pred nákladmi prevádzkovými. Má to za následok,
že konštrukcie nezodpovedajú dnešným štandardom a účty za energie tvoria viac ako 60 % nákladov na bývanie. Situácia sa dá zlepšiť
komplexným návrhom opatrení a ich vykonaním. Spoločnosť BASF Slovensko spol. s r. o. ponúka veľkú škálu produktov a služieb
na obnovu a modernizáciu.

Certiﬁkovaný zatepľovací systém MultiTherm®

Certiﬁkovaný tepelnoizolačný systém MultiTherm® (ETICS) je kontaktný zatepľovací systém, realizovaný z vonkajšej strany konštrukcie
a je určený na dodatočné zateplenie fasád existujúcich objektov a novostavieb. Z hľadiska požiarnej odolnosti je pri použití tepelnej
izolácie z polystyrénu výškovo obmedzený do požiarnej výšky 22,5 m. Pri použití minerálnej tepelnej izolácie je výška použitia bez
obmedzenia. Pred každou realizáciou je systém kompletne posúdený zo statického hľadiska, požiarneho hľadiska a z hľadiska stavebnej
fyziky.
Od roku 2007 sa rozšírila skladba systému o sivý polystyrén z Neoporu®. Nový druh izolantu od BASF SE má výrazne vylepšené
tepelnoizolačné vlastnosti. Pri porovnaní dvoch izolantov s rovnakou objemovou hmotnosťou a to bežného EPS a EPS z Neoporu®,
má nový inovovaný polystyrén o cca 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Ostatné vlastnosti ako paropriepustnosť, pevnosť v tlaku
a v ohybe, dlhodobá a krátkodobá nasiakavosť sú takmer zhodné.
Zateplením vieme zvýšiť tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie na normatívne požiadavky, vhodným farebným riešením vieme bytový
dom zmodernizovať a predĺžiť jeho životnosť o niekoľko desiatok rokov.
Od roku 2008 bude musieť každá novostavba a aj významne obnovovaná stará budova spĺňať kritériá nízko energetického domu
v rámci certiﬁkácie hospodárnosti budov.
Zateplenie fasády kontaktným systémom MultiTherm® je jedným z riešení ako znížiť náklady na energie o 20 – 30 % a zvýšiť hodnotu
budovy na trhu nehnuteľností.
Hydraulické vyregulovanie
Pre dosiahnutie maximálneho efektu zatepľovacieho systému je potrebné urobiť niektoré nevyhnutné opatrenia. Jedným z nich
je aj hydraulické vyregulovanie. Tento krok by sme mohli nazvať aj cesta k spravodlivému plateniu za teplo. Komplexné zhodnotenie
od zdroja tepla, k domovým prípojkám, cez jednotlivé stúpačky až k radiátorom je nevyhnutné pre nájdenie najoptimálnejšieho riešenia
a využitie moderných regulačných prvkov. Pod slovom vyregulovanie sa skrýva viacero činností. V konečnom dôsledku však znamenajú
úsporu tepla a zvýšenie komfortu bývania. Zníženie spotreby sa dosiahne využitím iných zdrojov tepla ako je napr. počítač, žiarovka
alebo sporák s maximálnym využitím teplej vody v obehu. V izbách sa nainštalujú termostatické ventily a hlavice. Pomocou nich získa
obyvateľ možnosť nastaviť konštantnú teplotu v miestnosti a udržiavať ju aj počas svojej neprítomnosti. Vo všeobecnosti platí, že pri
znížení teploty o 1°C sa ušetrí na vykurovacích nákladoch 6 %. V globále pri dobre naprojektovanom a nastavenom systéme môžeme
hovoriť o 15 % až 30 % úsporách.
Výmena okien
V panelovej výstavbe boli najčastejšie aplikované drevené okenné konštrukcie s dvojitým zasklením. V súčasnosti vykazujú veľké
nedostatky čoho dôsledkom sú nepostačujúce tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti. Po porade s odborníkom existujú dve
možnosti nápravy. Obnova alebo úplná výmena konštrukcie. Prvým krokom je detailné posúdenie drevenej hmoty rámu. V prípade
zdravého dreva je možné odstrániť nedostatky vyplnením škár medzi okenným rámom a ostením polyuretánovou penou, dodatočným
osadením tesniaceho proﬁlu poprípade nalepením samolepiacej fólie na vnútorné sklo z vonkajšej strany. Pri napadnutí dreva hnilobou
alebo pri mechanickom poškodení je potrebné pristúpiť ku komplexnej výmene. Najvýhodnejšie je realizovať výmenu, resp. opravu okien
spolu zo zateplením alebo tesne pred ním. Ideálne je riešiť detaily ostenia a oplechovania v súčinnosti s projektom zateplenia, aby sa
počítalo aj s budúcou hrúbkou izolantu. Pri zachovaní komplexnosti pri výmene okien môžeme hovoriť až o 50 % úsporách.
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BALKÓNY
Pri dôslednom
prieskume zistíme, že
vo väčšine prípadov sú
vo veľmi zlom stave.
Dá sa povedať, že sú
technologicky najzložitejší
prvok pri obnove
bytového domu.
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Trhliny v izolácii balkónov môžu viesť až k obnaženiu nosnej výstuže. Takto oslabené konštrukcie sú hrozbou nielen pre obyvateľov
domu. Riešením ja sanácia a kompletne zostavená nová skladba balkónovej pochôdznej vrstvy s funkčnou hydroizoláciou a tepelnou
izoláciou. Detaily styku obvodového plášťa a balkónovej, resp. lodžiovej dosky, sa posudzujú z tepelno-technického hľadiska za účelom
odstránenie tepelných mostov. Skorodované kovové zábradlia sa ošetria ochranným náterom, resp. pri vysokom stupni poškodenia je
nutné pristúpiť k ich celkovej výmene.
Pred realizáciou sanácie balkónov a lodžií je potrebné vykonať diagnostiku na overenie funkčnosti a spoľahlivosti nosného a izolačného
systému.
 Pri dlhodobom poškodení hydroizolácie je často nutné odstrániť všetky vrstvy až na zdravú nosnú konštrukciu, ošetriť výstužnú oceľ
a nosný systém sanovať kvalitnými sanačnými betónmi. Nasleduje montáž zábradlí, aplikácia hydroizolácií a položenie dlažieb.
 Pri funkčnej izolácii je možné citlivo odstrániť starú dlažbu a nahradiť ju novou. Vo výnimočných prípadoch je možné novú dlažbu
nalepiť na starú dlažbu prostredníctvom špeciálneho spojovacieho mostíka.
 Pri nefunkčnej hydroizolácii, ale nezdegradovanom nosnom betóne je možné len odstrániť staré dlažby, nefunkčnú hydroizoláciu
nahradiť novou a nalepiť nové dlažby.
Na hydroizoláciu balkónov a lodžií máme osvedčenú stierkovaciu hmotu PCI Seccoral 1K, resp. 2K. Aby systém fungoval bezchybne,
sú potrebné špeciálne elastické pásy na zabezpečenie rohov konštrukcie. Po vyzretí izolačnej stierky sa realizuje pokládka novej dlažby
do lôžka z ﬂexibilnej lepiacej malty a škárovanie s ﬂexibilnými škárovacími hmotami.

Statické problémy balkónov – zvýšenie únosnosti

Vplyvom časového faktora a poruchami hydroizolačného systému často dochádza k zníženiu únosnosti konštrukcie balkónov a lodžií
oslabením kotevných prvkov a nosnej armatúry. Zosilňovanie týchto konštrukcií riešime externe lepenou armatúrou na báze uhlíka. Ide
o dodatočné zosilnenie nalepením CFK lamiel a rohoží v ťahanej oblasti betónu. Systém zosilnenia MBrace® pozostáva z lamiel (hrúbka
1,2 a 1,4 mm) pri šírkach lamely od 50 do 120 mm a systémového epoxidového thixotropného lepidla. Pre potreby statikov má naša
spoločnosť vypracovaný výpočtový software. Zosilnenie betónovej konštrukcie zvýšením jej únosnosti pomocou systému MBrace® je
rýchly a progresívny spôsob.
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INTERIÉRY
Interiér je priestor, ktorý
sa nás najviac dotýka,
v ktorom žijeme a od
ktorého závisí pohodlie
a kvalita nášho života.
Revitalizácia nie je len
strecha, fasáda, balkón,
ale aj interiér.
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BASF Slovensko spol. s r. o., Divízia Stavebné hmoty, Žilina okrem už spomínaných systémov na obnovu vonkajšieho plášťa ponúka
aj množstvo materiálov, ktoré sa dajú využiť pri modernizácii vnútorných priestorov.
Vnútorné farby a tenkovrstvové dekoratívne omietky - bezrozpúšťadlové farby, bez zmäkčovadiel, emisií a bez zápachu. Prvotriedna
krycia schopnosť s nízkou spotrebou zaručuje hospodárny náter. Zvyčajne kryjú už pri prvom nátere. Farby sú difúzne, vysoko
priľnavé s nízkym pnutím, umývateľné a tónujú sa podľa požiadavky zákazníka vo veľkom množstve odtieňov podľa vzorkovníka.
Omietky sú aplikovateľné na vopred pripravený povrch a vyznačujú sa dlhodobou stálosťou. Štruktúra je škrabaná alebo ryhovaná, tiež
sú tónovateľné podľa vzorkovníka.
Laky a lazúry - s našim profesionálnym tónovacím systémom a skúsenosťami fasádnych štúdií neexistujú obmedzenia, ktoré by stáli
v ceste Vašim farebným želaniam. Vysokohodnotné laky kryjú, odrážajú prach, špinu, vrtochy počasia a chránia drevo, kov, zinok, PVC.
Lazúry decentne zvýraznia povrchovú štruktúru dreva a zabezpečujú jeho dlhodobú ochranu.
Izolácie pod obklady a dlažby - nie sú len doménou exteriéru. Systém vodotesnej pružnej ochrannej izolácie spolu s doplnkovými
produktmi, ako sú tesniace pásy, manžety a špeciálne ﬂexibilné lepidlá, doporučujeme všade tam, kde je požiadavka na perfektnú,
ale pritom jednoducho zhotoviteľnú a hospodárnu hydroizoláciu kúpeľní, spŕch, WC a toaliet. Náterová izolácia sa nanáša valčekom,
prípadne štetcom a je priamo obložiteľná keramickými či prírodnými obkladmi alebo dlažbou.
Podlahové systémy - poskytujeme materiály na výmenu všetkých alebo len pochôdznej podlahovej vrstvy. Lepidlá na obklady a dlažby
na tenkovrstvové lepenie sú zatriedené do príslušných kvalitatívnych tried podľa normy EN 12004. Pri nerovnom povrchu ponúkame
vyrovnávacie samonivelizačné cementové stierky a hmoty na vyrovnanie nerovností pred lepením a pokládkou kobercov, linolea, dlažieb,
korku a plávajúcich podláh. Na parkety, koberce a podlahové krytiny sú určené špeciálne lepidlá, samozrejme ekologické, bez zápachu
a rozpúšťadiel.
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FINANCOVANIE
Reálny stav panelových
domov si na Slovensku
uvedomuje čoraz väčší
počet ľudí. Prestáva
sa riešiť otázka či
revitalizovať alebo nie.
V súčasnosti sa naskytá
skôr otázka, kde na to
vziať peniaze.
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Po vstupe do Európskej únie sa Slovensko zaviazalo plniť európske normy aj v bývaní. V oblasti ﬁnancovania preto vzniká veľký
priestor na poskytovanie potrebného kapitálu. Finančné inštitúcie ponúkajú veľké množstvo produktov pre spoločenstvá vlastníkov
a správcovské spoločnosti.
Spoločnosť BASF Slovensko spol. s r. o., Divízia Stavebné hmoty, Žilina v rámci svojho balíka služieb R-KOMPLEX poskytuje nielen
odborné poradenstvo, ale aj kontakt s ﬁnančnou inštitúciou. Našou snahou je, aby si každý zákazník mohol sám vybrať to, čo mu
najviac vyhovuje. Aj preto sme neobmedzili spoluprácu na jedného partnera, ale ponúkame viacero možných riešení. V súčasnosti
spolupracujeme s bankami:

A nebránime sa rozšíriť spoluprácu o iné stavebné sporiteľne a bankové inštitúcie.
Ak sa vlastníci bytov rozhodnú pre revitalizáciu a majú vyčíslenú finančnú čiastku, v ďalšom kroku musia zanalyzovať finančné zdroje.
Tie sa dajú rozdeliť do dvoch základných skupín.
 Fond prevádzky, údržby a opráv
 Vlastné zdroje vlastníkov bytov a nebytových priestorov

 Dotácie na odstránenie systémových porúch
 Cudzie zdroje (úvery a pôžičky bánk, úvery ŠFRB)

Pri čerpaní prostriedkov z fondu opráv, z vlastných zdrojov alebo zo štátnych dotácií nevznikajú žiadne obavy alebo neistota. Vopred
našetrené alebo získané peniaze sa použijú cielene na odsúhlasené miesto potreby.
Problém ale vzniká, pokiaľ je potrebné si peniaze požičať a zaručiť sa, že ﬁnančná čiastka sa bude plynulo splácať po určitú dobu.
Spoločenstvá, družstvá ani správcovia bez potrebného dvojtretinového súhlasu vlastníkov nemôžu žiadať o úver. Niektorí vlastníci
nepodpíšu, lebo sú ľahostajní, v inom prípade nepodpíšu, lebo majú obavy z neznalosti celej problematiky. Práve v tomto prípade
chceme zvýšiť informovanosť v oblasti zábezpeky a na zrealizovaných projektoch poukázať na jednoduchosť a prehľadnosť celého
procesu ﬁnancovania.
Najväčším „strašiakom“ bolo v minulosti pri obnove bytového domu ručenie nehnuteľnosťou. Práve v tomto bode končili všetky
úvahy. Jednotlivci nechceli ručiť svojim majetkom za záväzky ostatných a solidárne ručenie nebolo ideálne. Úverovaniu pomohol štát
prostredníctvom Slovenskej záručnej rozvojovej banky (SZRB), ktorá na tento účel vydáva záruky. Bankový sektor v súčasnosti stanovil
priechodné riešenia, ktoré sú ochotné akceptovať vlastníci aj správcovia.
Preferované formy zábezpeky - záruka SZRB, záložné právo na pohľadávky fondu opráv
Menej preferované zábezpeky - ručiteľské vyhlásenie vlastníkov bytov za alikvotnú časť úveru alebo za celý úver, bianko zmenka,
založenie všetkých bytov bytového domu alebo založenie len niektorých vybraných bytov bytového domu
Na získanie úveru sú potrebné určité náležitosti s vyčíslením budúcich nákladov. Pre poskytnutie konkrétnych podmienok s potrebnými
informáciami vám pomôžu naši odborníci R-KOMPLEX.
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MultiTherm® NEO Zateplenie budúcnosti
S jedinečným zatepľovacím
systémom, ktorého
základom je izolant
novej generácie, tzv. sivý
polystyrén, prichádza na trh
BASF Slovensko spol. s r.o.
Tento izolant je vyrobený zo
suroviny NEOPOR®
s využitím nanotechnológie
patentovanej spoločnosťou
BASF SE.
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Ceny energií neustále rastú, hľadajú sa nové a nové cesty ako energetické náklady znížiť. Hlavným trendom je maximálne eliminovať
tepelné straty. Rastú požiadavky na stále dokonalejšie izolácie vonkajšieho plášťa budov (strechy, steny, výplne otvorov). Zvýšené
nároky sú zreteľné i v normách. Bežnou záležitosťou sa dnes stávajú nízkoenergetické domy. Obrovským tempom rastie taktiež záujem
o domy pasívne, ktoré majú potrebu tepla na vykurovanie menšiu ako 15 kWh/m2. Súčiniteľ prestupu tepla plášťa musí byť menší
než 0,15 Wm-2K-1 a súčiniteľ prestupu tepla výplňami otvorov menší než 0,80 Wm-2K-1. Na to, aby navrhnutý system bol funkčný je
potrebné zabezpečiť účinné vetranie so spätným získavaním tepla a vzduchotesnosť budovy. Vysoká paropriepustnosť tzv. “dýchanie”
konštrukcie je v tomto prípade priam nežiadúce.
Ideálnym riešením je použitie nového jedinečného a garantovaného systému MultiTherm® NEO, ktorý je schopný zaistiť požadované
tepelné vlastnosti s novými sivými polystyrénovými doskami, ktoré majú o 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti oproti doteraz
používaným bežným fasádnym doskám.
Čo viedlo k vzniku izolačného materiálu NEOPOR®?
Vedci sa už dlhú dobu zaoberajú myšlienkou vytvoriť dokonalý tepelný izolant. Jednou z ciest je minimalizovať šírenie tepla v izolante. Ak
rozlíšime šírenie tepla konkrétne v EPS, je prestup tepla izolantom daný nasledovne. Tepelnou vodivosťou pevnej zložky peny, tepelnou
vodivosťou plynu vo vnútri buniek hmoty a priepustnosťou pre tepelné žiarenie. Prvé dve zložky je možné ovplyvniť len veľmi ťažko a
výsledok je nepatrný. Vedci sa teda zamerali na zložku tretiu: priepustnosť materiálu pre tepelné žiarenie. Tepelné žiarenie prechádza
EPS a okrem šírenia tepla vedením prenáša významnú časť energie. Ide cca o 30 až 40 % energie z celkového množstva tepla, ktoré je
vyžiarené cez izolant do exteriéru. Sálavý transport energie je možné podstatne ovplyvniť napr. zvýšením hustoty EPS. Zvýšenie hustoty
neznamená len zníženie sálavého transportu tepla, ale i zvýšenie množstva suroviny na výrobu a tým i výrazne vyššiu cenu za izolant.
Teda nie efektívne riešenie.
S geniálnou myšlienkou prichádzajú špecialisti zo spoločnosti BASF SE. Zníženie priepustnosti žiarenia pomocou stopovej prísady
bez zmeny hustoty materiálu. Najvhodnejšou stopovou prísadou sa ukázal graﬁt, jemne rozomletý na nanometrické častice, ktorým je
rovnomerne vyplnená pevná fáza EPS. Vďaka nanotechnológii je možné vytvoriť jemné častice graﬁtu a súčasne zaistiť ich rozmiestnenie
vo vzdialenosti do 10 µm od seba tak, aby sa navzájom nedotýkali. Vzhľadom k veľkosti a rozmiestneniu častíc bez dotyku, sa zníži sálavý
transport tepla a zároveň sa nezvyšuje prechod tepla vedením. S bežne rozomletým graﬁtom je to nerealizovateľné. Nanočastice graﬁtu
v podstate vytvárajú z membrán polystyrénových guličiek tepelné zrkadlá. Tepelné žiarenie, ktoré prechádza EPS na báze NEOPOR®
-u je uhlíkovými nanočasticami odrážané a súčasne pohlcované. Obidva mechanizmy bránia voľnému prestupu tepelného žiarenia a
znižujú tak prestup tepla cez izolant.
Porovnanie bežného EPS a EPS 70 NEO
Jemné graﬁtové častice pri EPS 70 NEO znižujú sálavý transport energie približne o 1/3. Vďaka tomu dochádza k zníženiu merateľného
súčiniteľa tepelnej vodivosti λ na hodnotu 0,032 Wm-2K-1. Bežný fasádny EPS má tepelnú vodivosť λ = 0,036 - 0,039 Wm-2K-1. Graﬁtové
nanočastice v EPS na báze NEOPOR®-u okrem tepelnej vodivosti znižujú tiež skokové zmeny teploty na povrchu izolantu - zvlášť na
jeho strane bližšie k tepelnému zdroju. Izolant EPS 70 NEO, vyrobený zo suroviny NEOPOR®, má o cca 20 % lepšie tepelnoizolačné
vlastnosti. Ostatné parametre ako sú paropriepustnosť, pevnosť v tlaku a v ohybe, dlhodobá a krátkodobá nasiakavosť sú takmer
zhodné.
Ekologická výroba
Výhodou NEOPOR®-u oproti dávno známemu Styroporu je to, že výrobcovia polystyrénu potrebujú o 50 % menej prvotného materiálu
pri požiadavke na rovnaký súčiniteľ tepelnej vodivosti. Pracuje sa takto s o 50 % ľahším materiálom aj vďaka nanotechnológii rozomletia
graﬁtového prášku. Pri požiadavke na rovnakú objemovú hmotnosť pracujeme zasa s cca o 20 % tepelnoizolačne lepším materiálom.
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BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T +421 41 76 314 83
T +421 918 888 918
F +421 41 72 345 92
info.sk@basf.com
www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Odborno - technickí poradcovia:

Zákaznícky servis
T +421 41 72 345 91
F +421 41 72 345 92
objednavky.sk@basf.com

T 0910 908 590
Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra,
Piešťany, Senica, Skalica

T 0918 111 918, T 0918 444 918
Bratislava I.– V.
T 0903 400 851
Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové
Zámky, Pezinok, Senec, Šaľa

T 0903 776 800
Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N.
Mesto, Martin, Námestovo, Považská Bystrica,
Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín
T 0905 209 208
Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové
M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza,
Topoľčany, Zlaté Moravce

BASF SE je najväčšia chemická spoločnosť na svete. Výrobné portfólio siaha od chemikálií, plastov,
cez príslušenstvo, poľnohospodárske výrobky a čisté chemikálie až po ropu a prírodný benzín. 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 2006 mala spoločnost BASF SE približne 95 000 zamestnancov
pri ročnom objeme obchodu vo výške 52 miliárd €.
Ďalšie informácie sú k dispozícii na webových stránkach www.basf.com.
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Novým vydaním stráca straré platnosť.

T 0903 621 456
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská
Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad
Hronom
T 0911 707 911
Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský
Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves,
Stará Ľubovňa
T 0903 847 822
Košice I.–IV., Košice–okolie, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Prešov, Sabinov,
Sobrance, Snina, Stropkov, Svidník, Trebišov,
Vranov nad Topľou

