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360° kompletní ochrana

MasterSeal 7000 CR – unikátní hydroizolační a ochranný systém
na beton pro extrémní podmínky – více na straně 22
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Řešení pro konstrukce
v náročných podmínkách
Disponujeme více než stoletými zkušenostmi oblasti hydroizolací,
oprav a ochrany betonu.Tyto znalosti nám umožňují nabízet
nejlepší komplexní řešení pro agresivní prostředí v oblasti odpadní
vody. Technologie Master Builders Solutions jsou průběžně
zkoušeny, aby poskytly maximální kvalitu a odolnost.

Čištění vody je složitý a náročný proces. Využívá se různých
druhů konstrukcí, nádrží a stanic, které plní různorodé funkce.
Dokonalého výsledku – čisté vody – lze dosáhnout pouze

tehdy, pokud jsou všechny konstrukce dokonale chráněné.
Dodáváme optimalizované řešení pro každou část procesu:
hydroizolaci, opravu a ochranu.

Řešení pro exponované konstrukce
Inovativní partner pro nakládání s komunální
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Nejlepší ochrana pro
nenahraditelný zdroj
Zvětšující se závazek ochrany životního
prostředí a trvalé udržitelnosti, ale také
zvyšující se náklady na vodu, vedly k naléhavé
potřebě čištění komunálních odpadních vod
a opětovného používání vody v průmyslových
závodech. Jako spolehlivý partner nabízíme
našim zákazníkům zajištění ochrany
konstrukcí a provozů bez neočekávaných
odstávek. Vše se točí okolo hlavního elementu
života: vody.
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Inovativní partner pro nakládání
s komunální a průmyslovou odpadní vodou
Čistírny odpadních vod jsou vystaveny extrémnímu prostředí:
pevné částice, organické látky, bakterie a kontaminovaná voda
jsou náročnou výzvou pro nádrže, kanalizace a čerpací stanice.
Master Builders Solutions nabízí portfolio systémů k zajištění efektivního,
bezpečného a nepřetržitého provozu čistíren odpadních vod.

Komunální odpadní vody
Účelem čištění splaškových odpadních vod je odstranění
znečišťujících látek z vody s cílem získat čistou vodu, která je
vhodná pro opětovné použití nebo pro vypuštění do životního
prostředí.

Účinky takového působení často vedou k rychlé degradaci
betonových povrchů, korozi výztuže a ocelových konstrukcí.
Vhodně zvolená ochrana prodlužuje životní cyklus konstrukcí,
přičemž zkracuje dobu odstávek a snižuje náklady na opravy.

Náročné podmínky pro stavební materiály

Bezpečnost a ochrana zdraví

V čistírnách odpadních vod se nacházejí jedny
z nejnáročnějších podmínek pro stavební materiály:

Pro splnění současných standardů kvality je nutné snížit
koncentrace chemikálií ve vypouštěné vodě na minimum.
Dále je nutné chránit blízké okolí proti nepříjemnému
zápachu. Jednou z možností je zastřešení nádrží, které má
však za následek vyšší provozní teploty a vyšší koncentrace
anaerobních bakterií a s tím spojené agresivnější korozní
podmínky.

 
Dlouhodobé vystavení železobetonu vůči oxidu uhličitému,
kyselým dešťům, mrazu apod.

 
Turbulentní průtoky vody a pevných částic, které způsobují
abrazi.

 
Vysoké koncentrace síranů a biogenní kyseliny sírové,
způsobující chemickou degradaci.

Problém se sirovodíkem (H2S)
Mezi nejznámější, avšak nejméně pochopenou problematiku
při čištění odpadních vod řadíme přítomnost sirovodíku. Tato

látka, která je uvolňována bakteriemi přítomnými v odpadních
vodách, způsobuje korozi kovových a betonových konstrukcí.
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Průmyslové odpadní vody
V mnoha průmyslových provozech se používá velké množství
vody nejen jako suroviny, ale také jako chladicího média
a čisticího prostředku. Průmyslové odpadní vody mohou
obsahovat také kontaminovanou dešťovou vodu a průsaky
z průmyslových zařízení na tuhé odpady.
Opětovné použití vody – vzácného zdroje
Přístup použitý pro vývoj systémů pro čištění průmyslových
odpadních vod je zcela odlišný od způsobu čištění
komunálních odpadních vod. Za účelem návrhu nejlepších
možných zařízení musí být provedena podrobná chemická
analýza odpadních vod.
Způsob čištění závisí také na účelu použití vyčištěné vody,
který musí být jasně definován:

 
Požadovaná kvalita vody, která má být opětovně použita
ve stejném závodě, závisí na tom, v jakém procesu bude
znovu použita.
 
Předčištěná odpadní voda vypouštěná do další čistírny
musí vyhovovat požadavkům na čištění daného zařízení.
 
Vyčištěná odpadní voda vypouštěná do vodních toků musí
splňovat požadavky platných národních nebo místních
předpisů.
Vyrovnávání kvality odpadních vod – řešení nutná
k ochraně infrastruktury
Průmyslové procesy čištění jsou efektivnější, pokud je
přítok odpadní vody standardizován vyrovnáním vodního
toku. Čištění odpadních vod je za normálních podmínek
optimalizováno pro omezený rozsah koncentrace cílových
znečišťujících látek. V případě, že jsou koncentrace mimo
určený rozsah, klesá účinnost čištění.

Biogenní kyseliny
Sirovodík je na vzdušném líci konstrukcí přeměněn bakteriemi Thiobacillus thiooxidans
(anaerobní bakterií přítomnou v odpadních vodách) až na kyselinu sírovou. Dříve se
předpokládalo, že pH může klesnout jen na hodnotu 2, ale za určitých podmínek může být
dokonce 0,5. Při nízkém pH jsou betonové a kovové konstrukce vystaveny silné korozi.
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Naše řešení pro
proces čištění vod
Každý stupeň čištění odpadních vod vyžaduje specifický přístup.
Návrh materiálů pro hydroizolaci, opravu a ochranu betonu musí
zohledňovat specifickou chemickou a mechanickou agresivitu vody
na přítoku do daného stupně.

Vyrovnávací nádrže

Usazovací nádrže
Mechanické předčištění

Neutralizační nádrže
Havarijní jímky

Retenční
nádrže

Vyhnívací nádrže
Terciární čištění
Aktivační nádrže

Dosazovací nádrže

Zkrácení doby odstávek

Prodloužení životního cyklu

Zvýšení bezpečnosti
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Mechanické (primární) čištění
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V prvním stupni čištění se odstraňují mechanické nečistoty. Skládá se z lapáků
štěrku (odstranění velkých a těžkých nečistot), česel a sít (odstranění plovoucích
nečistot), lapáků písku a olejů (odstranění a oddělení písku od tukových látek)
a usazovacích nádrží (usazení jemných nerozpuštěných látek – kalu).

Biologické (sekundární) čištění

12

V tomto stupni je odstraňováno organické znečištění a sloučeniny dusíku.
V aktivačních nádržích je voda intenzivně provzdušňována a pomocí
mikroorganismů v tzv. aktivovaném kalu se rozkládají organické látky. Následně se
voda přivádí do dosazovacích nádrží, ve kterých se oddělí kal od vyčištěné vody.

Terciární čištění

14

V případném třetím stupni čištění se odstraňují nežádoucí látky, např. fosfor,
dusičnany a nerozpuštěné látky, případně se voda dezinfikuje (odstranění
patogenů). Cílem je zlepšit kvalitu vyčištěné vody před jejím vypuštěním do
životního prostředí nebo opětovným použitím.

Zpracování kalu

15

Přebytečný kal je třeba před dalším použitím stabilizovat. Jednou z možností je
jeho anaerobní stabilizace ve vyhnívacích nádržích, při které vzniká bioplyn –
metan.

Provozní a technická zařízení

17

V technických objektech nebo manipulačních chodbách jsou umístěna různá
strojní zařízení, jako čerpadla, dmychadla apod. Dále zde mohou být uskladněny
kontejnery s vysoce koncentrovanými chemickými látkami, které musí být pro
případ havarijního úniku opatřeny záchytnými jímkami.

Kanalizace
Voda je do čistírny odpadních vod přiváděna kanalizací, také se používají různá
čerpadla a přečerpávací stanice. Vnitřní povrch kanalizace je namáhán nejen
mechanicky abrazí, ale také chemickou korozí.

18

10

Čistírny odpadních vod
Řešení pro hydroizolaci, opravu a ochranu betonu

Mechanické čištění
Odstranění velkých částic

 
Pevné látky unášené vodou způsobují mechanické

V tomto stupni se ze surové odpadní vody odstraňují hrubé
pevné látky, jako jsou písek, štěrk a kameny. Lehké částice
a organické znečištění procházejí do usazovacích nádrží.

 
Organické znečištění a další chemické látky způsobují

poškození – abrazi.

Betonový povrch v česlovně, kde dochází k oddělení hrubých
nečistot, je namáhán dvojím způsobem:

chemické poškození.
Kombinace mechanického a chemického namáhání vede
k degradaci betonu, rozvoji trhlin a k případnému poškození
dilatačních spár.

Těsnění prostupů:
MasterFlow 928

Ochranný nátěr:
MasterProtect 330 EL

Chemicky odolná hydroizolace:
MasterSeal M 790 / M 689 / M 808

Injektážní pryskyřice:
MasterInject 1360
Opravná malta:
MasterEmaco S 5400

Těsnění dilatačních spár:
MasterSeal NP 474
Těsnění pracovních spár:
MasterSeal 910 / 912

Fabiony:
PCI Polyfix® Plus
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Usazovací nádrže
Usazovací nádrže jsou podélné nebo kruhové. Větší částice se
usazují na dně, zatímco tuky a oleje stoupají k povrchu, kde se
shrabují. V některých případech se pro větší účinnost přidávají
chemické látky nebo se voda provzdušňuje.
Separace tuhých složek

Hlavní rizika v tomto stupni čištění jsou:

 
Chemické poškození způsobené agresivními látkami nebo
průmyslovou odpadní vodou, které může vést k průsakům
(v případě porušené hydroizolace) a korozi ocelové výztuže
(v důsledku nevhodné ochrany).
 
Mechanická abraze způsobená pojezdem shrabováku.

Tzv. primární kal, který se usadí na dně nádrže, je shrabován
a odváděn do kalové jímky. Předčištěná odpadní voda
pokračuje do aktivačních nádrží.

Chemicky odolná hydroizolace:
MasterSeal M 790 / M 689 / M 808

Ochranný nátěr:
MasterProtect 330 EL

Těsnění dilatačních spár:
MasterSeal NP 474

Těsnění pracovních spár:
MasterSeal 910 / 912

Injektážní pryskyřice:
MasterInject 1380
Opravná malta:
MasterEmaco S 5400
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Aktivační nádrže
V biologickém stupni čištění přemění mikroorganismy
za intenzivního provzdušňování zbývající rozpuštěnou nebo
koloidní organickou hmotu na tuhé látky, které se poté usadí.

Silný proud vody a chemické látky v kalu a ve vodě vedou
k následujícímu namáhání:

Biologický rozklad organických látek

 
Mechanická degradace hydroizolační membrány a betonu.
 
Chemická koroze.

Nejběžnější konfigurací je systém tzv. aktivovaného kalu,
sestávající ze dvou částí: aktivačních nádrží a dosazovacích
nádrží.

Mechanické a chemické namáhání vedou k opotřebení
hydroizolace, zatímco koroze ocelové výztuže způsobuje
rozvoj trhlin v betonu, které dále umocňují degradaci povrchu.

Ochranný nátěr:
MasterProtect 330 EL
Chemicky odolná hydroizolace:
MasterSeal M 790 / M 689 / M 808

Fabiony:
PCI Polyfix® Plus
Těsnění pracovních spár:
MasterSeal 910 / 912

Těsnění dilatačních spár:
MasterSeal NP 474
Injektážní pryskyřice:
MasterInject 1360
Opravná malta:
MasterEmaco S 5400

Čistírny odpadních vod
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Dosazovací nádrže
Jedná se o poslední stupeň v procesu biologického čištění.
Těžší částice se gravitačně usazují na dně kruhových
dosazovacích nádrží.
Oddělení aktivovaného kalu z odpadní vody

Hlavní rizika u dosazovacích nádrží jsou:

 
Hydroizolace a ochrana betonu a výztuže.
 
Koruna nádrže je mechanicky namáhána pojezdem
shrabováku (viz str. 32).

Většina kalu, který se usadí na dně, je odčerpána do kalových
jímek. Zbytek kalu je recyklován a vrácen do aktivačních
nádrží, aby byl zajištěn dostatek mikroorganismů pro účinné
a rychlé odbourávání organických látek.

Opravná malta:
MasterEmaco T 1400 FR
Chemicky odolná hydroizolace:
MasterSeal M 790 / M 689 / M 808

Ochranný nátěr:
MasterProtect 330 EL
Opravná malta:
MasterEmaco S 5400

Těsnění pracovních spár:
MasterSeal 910  /  912
Těsnění dilatačních spár:
MasterSeal NP 474

Průsaky:
PCI Polyfix® Plus
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Terciární čištění
Terciární čištění je dočišťovací proces, při kterém se
odstraňují nežádoucí látky, např. dusičnany, fosfor, další
chemikálie, kovy, drobné pevné látky a patogeny, za účelem
zlepšení kvality vyčištěné vody.

Hlavní problémy u terciárního čištění jsou:

 Poškození povrchu způsobené silnou abrazí v důsledku
pohybu písku v pískových filtrech.

 Trhliny v hydroizolační membráně, k nimž může dojít
Terciárního stupně se využívá především ve velkých
komunálních a průmyslových čistírnách odpadních vod.

v důsledku objemových změn betonu, způsobených
smršťováním, teplotní dilatací nebo korozí ocelové výztuže.

Chemicky odolná hydroizolace:
MasterSeal M 790 / M 689 / M 808 / 6100 FX

Těsnění pracovních spár:
MasterSeal 910 / 912
Fabiony:
PCI Polyfix® Plus

Ochranný nátěr:
MasterProtect 330 EL
Opravná malta:
MasterEmaco S 5400

Těsnění dilatačních spár:
MasterSeal NP 474

Čistírny odpadních vod
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Zpracování kalu
Vyhnívací nádrže (fermentory)
Kal vzniklý v usazovacích a dosazovacích nádržích musí být
před následným využitím nebo depozicí stabilizován řadou
po sobě jdoucích procesů, během kterých je biologicky
odbouratelný materiál rozložen pomocí mikroorganismů.

Prostředí uvnitř vyhnívacích nádrží je vysoce agresivní:

 
Působení vysokých teplot (až 55 °C) degraduje
hydroizolační membránu.

 
Chemicko-biologické namáhání povrchu. Koroze betonu,
Anaerobní fermentace kalu
Při tomto procesu vzniká fermentací při zvýšené teplotě
bioplyn – směs metanu a oxidu uhličitého (někdy znečištěná
sirovodíkem). Bioplyn lze spalovat a ohřívat tak vyhnívací
nádrž nebo jej lze použít jako palivo pro jiný účel.

oceli a hydroizolačních membrán v případě vzniku
biogenní kyseliny sírové.
 
Mechanická abraze při proudění vody a kalu v nádrži.

Chemicky odolná hydroizolace:
MasterSeal M 790 / M 689
Vnější těsnění prostupů:
MasterSeal NP 474

Kotvení:
MasterFlow 960

Vnitřní těsnění prostupů:
MasterSeal 910 / 912
Ochranný nátěr:
MasterProtect 330 EL
Opravná malta:
MasterEmaco S 5400

Fabiony:
PCI Polyfix® Plus
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Vyrovnávací nádrže
Regulace průtoku
Průtok vody v komunálních čistírnách se mění jednak
v závislosti na denní době a částečně také dle množství
srážek. Pro minimalizaci vlivu kolísání průtoku splaškové vody
na přítoku se využívají vyrovnávací nádrže.

Vyrovnávací nádrže mohou být umístěny před nebo po
mechanickém stupni čištění vody. Zajišťují stálou rychlost
přítoku do biologického stupně čištění a mohou být vystaveny
vysokému namáhání chemickými látkami.

V průmyslových čistírnách mohou být v kaskádě umístěny
také neutralizační nádrže, ve kterých se upravuje hodnota pH
na požadovanou úroveň.

Při výběru vhodné chemicky odolné membrány z pohledu
maximalizace její odolnosti a životnosti je třeba zohlednit
především chemické složení vody na přítoku.

Chemicky odolná hydroizolace:
MasterSeal M 790 / M 689 / M 808
(v závislosti na jejím umístění v čisticím procesu)

Fabiony:
PCI Polyfix® Plus
Těsnění
prostupů
MasterFlow 928

Těsnění dilatačních spár:
MasterSeal NP 474

Opravná malta:
MasterEmaco S 5400
Ochranný nátěr:
MasterProtect 330 EL

Těsnění pracovních spár:
MasterSeal 910  / 912

Čistírny odpadních vod
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Provozní a technická zařízení
Provozní zařízení mají specifické požadavky, protože jsou zde
uskladněny chemické látky používané v rámci technologie
čištění vody. Během manipulace s těmito látkami dochází
k drobným úkapům a k příležitostnému rozlití. Z pohledu
mechanické odolnosti jsou nároky obvykle nízké, protože se
jedná o místa přístupná jen pro údržbu, výjimečně, zejména
ve velkých čistírnách, mohou tyto plochy být zatěžovány
pojezdem vozidel.

V armaturních chodbách jsou umístěna různá strojní zařízení,
např. čerpadla, dmychadla apod. Pro jejich správnou funkci
bez vibrací je třeba jejich spolehlivé zakotvení do podkladu.

Chemicky odolná hydroizolace:
MasterSeal M 790 / M 689 / M 808
Zálivková malta:
MasterFlow 928

Fabiony:
PCI Polyfix® Plus

Kotevní malta:
MasterFlow 960

Vnější těsnění prostupů:
MasterSeal NP 474

Opravná malta:
MasterEmaco S 5400
Ochranný nátěr:
MasterProtect 330 EL
Vnitřní těsnění prostupů:
MasterSeal 910 / 912
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Kanalizace

Kanalizace, žlaby a potrubí
Kanalizace, žlaby a potrubí přivádějí odpadní vodu do čistírny
a odvádějí vyčištěnou vodu z čistírny k místu jejího vypuštění.
Mechanické a chemické namáhání se liší podle typu
přepravované vody a podle toho, zda jsou tyto konstrukce
otevřené nebo uzavřené.

Chemicky odolná
hydroizolace na přítoku

MasterSeal M 790 / M 689 /
M 808

Hydroizolace na odtoku

MasterSeal 6100 FX

Těsnění pracovních spár

MasterSeal 910 / 912

Těsnění dilatačních spár

MasterSeal NP 474

Ochranný nátěr

MasterProtect 330 EL

Opravná malta

MasterEmaco S 5400

Fabiony

PCI Polyfix® Plus

Chemicky agresivní prostředí
Kanalizační trubky a čerpací stanice mohou být za
anaerobních podmínek vystaveny specifické chemické
agresi:

Čistírny odpadních vod
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Retenční nádrže

Nádrže na vyčištěnou vodu
Vyčištěná voda je za obvykle vypouštěna přímo do řek
a potoků. V některých případech je ale skladována pro
opakované využití v provozu nebo pro regulaci průtoku.

 
Voda proudící kanalizací obsahuje sloučeniny síry, které
bakterie přeměňují na sirovodík (H2S), který se z odpadní
vody uvolňuje do nadvodní části 1 .

Hydroizolace

MasterSeal 6100 FX

Těsnění pracovních spár

MasterSeal 910 / 912

Těsnění dilatačních spár

MasterSeal NP 474

Ochranný nátěr

MasterProtect 330 EL

Opravná malta

MasterEmaco S 5400

Fabiony

PCI Polyfix® Plus

velmi nízké hodnotě pH. Tento jev je známý jako biogenní
síranové koroze 2 .

 
K napadání nechráněného betonu kyselinou dochází
 
Tento plyn může být zoxidován dalšími bakteriemi, až
na kyselinu sírovou (H2SO4), která napadá beton díky

v nadvodní části kanalizace a může způsobit úbytek vrstvy
o 6 až 12 mm za rok.
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Kompatibilní produkty a systémy
Master Builders Solutions

Hydroizolační a ochranné membrány
Pružné pryskyřičné membrány MasterSeal

Membrány MasterSeal na bázi polyuretanu, polyurey a nejnovější
technologie Xolutec® nabízejí efektivní kombinaci hydroizolace
a chemické odolnosti v přímém kontaktu se znečištěnou vodou
a to včetně průmyslových odpadních vod.
Pružné cementové membrány MasterSeal
Pružné cementové hydroizolační membrány jsou alternativou
k membránám na bázi syntetických pryskyřic, pokud není
vyžadována odolnost proti chemickým látkám. Jsou vhodné pro
konstrukce zadržující již vyčištěnou nebo technologickou vodu,
např. nádrže a rezervoáry.

Těsnění dilatačních a pracovních spár

Materiály MasterSeal pro utěsnění dilatačních spár
Kompletní portfolio doplňkových výrobků MasterSeal zajišťuje
spolehlivé utěsnění kritických detailů.

Ochrana betonu
C02
CI-

Nátěry MasterProtect
Nátěry řady MasterProtect chrání beton a výztuž proti karbonataci
a působení chloridů na částech konstrukcí nevystavených trvalému
ponoření.

Oprava betonu
Opravné malty na beton MasterEmaco, injektážní pryskyřice
MasterInject a zálivkové a kotevní malty MasterFlow
Ucelené portfolio zahrnuje opravné malty na beton, injektážní
pryskyřice, zálivkové a kotevní malty, sloužící k přípravě podkladu
před aplikací membrán a nátěrů.

Čistírny odpadních vod
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Hydroizolační a ochranné membrány
Kombinace pružnosti a chemické odolnosti

Hydroizolační membrány MasterSeal
Hydroizolační membrány v chemicky agresivním prostředí
čistíren odpadních vod neslouží pouze jako bariéra proti
průsaku vody z nádrží.

Odolnost membrány proti znečištěné vodě závisí na hustotě
a soudržnosti makropolymerní zesítěné struktury vzniklé při
tvrdnutí materiálu.

Hustě zesítěné polymery mají vyšší odolnost proti působení
chemických látek, avšak obvykle nižší pružnost. Existují
však výjimky.

Odpadní voda obsahuje velké množství chemicky agresivních
látek, je nebezpečná nejen pro životní prostředí, ale také
pro beton a ocelové konstrukce. Hydroizolační membrány
proto musejí být chemicky odolné a vysoce elastické, aby
se zamezilo průniku agresivních látek do podkladu i v případě
vzniku trhlin.

Zároveň musí mít pružné membrány přemosťující trhliny
takovou polymerní síť, která jim umožní maximální volnost
pohybu molekul.

Membrány MasterSeal M 790 a M 689 jsou kombinací
hustě zesítěné a elastické polymerní struktury a zajišťují
efektivní přemostění trhlin v podkladu a mimořádnou
chemickou odolnost.
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Systém MasterSeal 7000 CR
Vlastnosti

1

Chemická odolnost

1

Základní nátěr
MasterSeal P 770

2

Membrána
MasterSeal M 790

2

Přemostění trhlin

Výrobek

1

Základní nátěr

Tloušťka

Spotřeba

0,25 mm

0,3 kg/m2

0,3 – 1,0 mm

0,5 – 1,5 kg/m2

0,7 – 0,8 mm
ve 2 vrstvách

0,8 – 1,0 kg/m2
ve 2 vrstvách

MasterSeal P 770
Speciální základní nátěr pro membrány MasterSeal M
na suché i vlhké minerální podklady

MasterSeal P 385
Alternativně

2

Membrána

Epoxy-cementový základní nátěr a vyrovnávací vrstva pro
membrány MasterSeal M na nesavé nebo vlhké minerální
podklady, vystavené působení osmotického nebo
negativního tlaku

MasterSeal M 790
Pružná hydroizolační membrána na bázi technologie
Xolutec® s vysokou chemickou odolností

Doporučeno pro
Vyrovnávací nádrže

*

Dosazovací nádrže

Neutralizační nádrže

*

Terciární čištění

Mechanické předčištění

Vyhnívací nádrže
(fermentory)

Usazovací nádrže

Retenční nádrže

Aktivační nádrže

volitelně

* Zkontrolujte odolnost membrány vůči danému chemickému zatížení na přítoku.
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Systém MasterSeal 6689
Vlastnosti

1
1

2

Chemická odolnost

Základní nátěr
MasterSeal P 770
Membrána
MasterSeal M 689

Přemostění trhlin

Výrobek

1

2

Základní nátěr

Tloušťka

Spotřeba

0,25 mm

0,3 kg/m2

0,3 – 1,0 mm

0,5 – 1,5 kg/m2

2,0 mm
(1 vrstva)

2,1 kg/m2

MasterSeal P 770
Speciální základní nátěr pro membrány MasterSeal M
na suché i vlhké minerální podklady

MasterSeal P 385
Alternativně

Epoxy-cementový základní nátěr a vyrovnávací vrstva pro
membrány MasterSeal M na nesavé nebo vlhké minerální
podklady, vystavené působení osmotického nebo
negativního tlaku

MasterSeal M 689
2

Membrána

Pružná 100% polyurea membrána pro hydroizolaci betonu
vystaveného vysokému mechanickému nebo chemickému
namáhání

Doporučeno pro
Vyrovnávací nádrže

*

Dosazovací nádrže

Neutralizační nádrže

*

Terciární čištění

Mechanické předčištění

Vyhnívací nádrže
(fermentory)

Usazovací nádrže

Retenční nádrže

volitelně

Aktivační nádrže
* Zkontrolujte odolnost membrány vůči danému chemickému zatížení na přítoku.
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Systém MasterSeal 6808
Vlastnosti

1
1

2

Chemická odolnost

Základní nátěr
MasterSeal P 770
volitelně
Membrána
MasterSeal M 808

Přemostění trhlin

Výrobek

1

Základní nátěr

2

Tloušťka

Spotřeba

0,25 mm

0,3 kg/m2

0,3 – 1,0 mm

0,5 – 1,5 kg/m2

2 vrstvy: 0,5 mm
3 vrstvy: 0,8 mm

2 vrstvy: 0,7 kg/m2
3 vrstvy: 1,0 kg/m2

MasterSeal P 770
Speciální základní nátěr pro membrány MasterSeal M
na suché i vlhké minerální podklady

MasterSeal P 385
Alternativně

2

Membrána

Epoxy-cementový základní nátěr a vyrovnávací vrstva pro
membrány MasterSeal M na nesavé nebo vlhké minerální
podklady, vystavené působení osmotického nebo
negativního tlaku

MasterSeal M 808
Pružná polyuretanová membrána s velmi dobrou
chemickou odolností

Doporučeno pro
Vyrovnávací nádrže

*

Dosazovací nádrže

Neutralizační nádrže

*

Terciární čištění

Mechanické předčištění

Vyhnívací nádrže
(fermentory)

–

Usazovací nádrže

Retenční nádrže

Volitelně

Aktivační nádrže
* Zkontrolujte odolnost membrány vůči danému chemickému zatížení na přítoku.
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Systém MasterSeal 6100 FX
Vlastnosti

1
1

2

Chemická odolnost

Adhezní můstek
MasterSeal 6100 FX
Membrána
MasterSeal 6100 FX

Přemostění trhlin

Výrobek

1

2

Adhezní můstek

Tloušťka

Spotřeba

0,5 mm

0,5 kg/m2

1,5 mm

1,3 kg/m2

MasterSeal 6100 FX
Adhezní můstek

MasterSeal 6100 FX
2

Membrána

Jednosložková, vylehčená, pružná cementová membrána
pro hydroizolaci a ochranu betonu bez chemického
působení

Doporučeno pro
Vyrovnávací nádrže

–

Dosazovací nádrže

Neutralizační nádrže

–

Terciární čištění

Mechanické předčištění

–

Vyhnívací nádrže
(fermentory)

Usazovací nádrže

–

Retenční nádrže

Aktivační nádrže

–

–
*

–

* Zkontrolujte odolnost membrány vůči danému chemickému zatížení.
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MasterSeal:
Účinné těsnění spár
Vedle povrchu betonu je třeba utěsnit také detaily mezi
konstrukčními prvky – dilatační spáry a prostupy, které jsou
velice náchylné k průsakům. Naše těsnicí materiály MasterSeal
jsou vyvinuty právě pro řešení těchto detailů.

Pružné těsnicí tmely jsou tvořeny vysoce kvalitními
elastomery, které jsou přilnavé k různým podkladům a zajišťují
ochranu v náročném prostředí. Tmely dlouhodobě odolávají
vodě a chemickým látkám a brání průsakům i v prostředí
s vysokým průtokem znečištěné vody.

Utěsnění pomocí pružného pásu (bandáž)

Utěsnění pomocí pružného tmelu
5

2

4

1

3
4

3

2
1

1

2
3
4

Lepidlo pro elastomerní pás:
MasterBrace ADH 4000
Elastomerní pás: PCI Pecitape® 3000
Primer pro membránu: MasterSeal P 770 / 385
Hydroizolační membrána MasterSeal

Utěsnění dilatační spáry pomocí
elastomerního pásu PCI Pecitape® 3000

1
2
3
4
5

Výplňový provazec: DIN-Polyband
Primer pro těsnicí tmel: MasterSeal P 137 / 147
Pružný těsnicí tmel: MasterSeal NP 474
Primer pro membránu: MasterSeal P 770 / 385
Hydroizolační membrána MasterSeal
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C02
CI-

MasterProtect:
Spolehlivá ochrana betonu
Pro ochranu betonových konstrukcí, které nejsou v přímém
ani nepřímém styku s odpadní vodou, lze vybírat z mnoha
materiálů na různých chemických bázích a s různými
materiálovými a funkčními vlastnostmi.
Dlouhodobá ochrana nadvodních konstrukcí
Hydrofobní impregnace na bázi silanu jsou chemické
přípravky, které mění povrchové napětí betonu a snižují jeho
nasákavost, aniž by měnily vzhled povrchu.

Akrylátové nátěry na stěny naopak vytvářejí tenkou vrstvu,
která chrání beton před vnikáním vody a agresivních plynů
(např. CO2).
Migrující inhibitory koroze pronikají hluboko do betonu
a vytváří ochrannou vrstvu uložené výztuže. Jsou vhodné
zejména pro konstrukce s nízkou krycí vrstvou výztuže, kde
se požaduje buď zachování vzhledu betonu nebo kde by
opakovaná aplikace ochranného nátěru byla příliš nákladná.

Ochranné výrobky MasterProtect

MasterProtect 8500 Cl

Migrující inhibitor koroze pro betonové konstrukce kontaminované chloridy
nebo ohrožené karbonatací

MasterProtect H 1100

Bezbarvá hydrofobní impregnace na bázi 100% silanu zvyšuje
mrazuvzdornost betonu a chrání před průnikem chloridů

MasterProtect 330 EL

Pružný vodouředitelný akrylátový nátěr na stěny, tónovatelný

Čistírny odpadních vod
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Nákladově efektivní řešení

ČSN EN 206: Stupně vlivu prostředí

Ochranné produkty zajišťují dlouhodobou životnost nových
i rekonstruovaných betonových konstrukcí. Produktovou řadu
MasterProtect tvoří vysoce účinná hydrofobní impregnace,
migrující inhibitor koroze, nátěry pro ochranu proti karbonataci
a chemicky odolné membrány, které chrání proti účinkům
povětrnostních podmínek, agresivním látkám způsobujícím
korozi výztuže a betonu.

Níže uvedená tabulka slouží pro základní orientaci při výběru
vhodného ochranného výrobku na základě stupně vlivu
prostředí.

Tabulka pro volbu výrobku MasterProtect

Druh
namáhání
Stupeň vlivu
prostředí
Ochranný
výrobek

Dekorativní
nátěr

Akrylátové
nátěry

Inhibitory koroze

Hydrofobní
impregnace

Nátěry na bázi
pryskyřice

Žádné riziko
koroze nebo
poškození

Koroze
způsobená
karbonatací

Koroze
způsobená chloridy

Působení mrazu
a CHRL

Chemické
působení

X0

XC1 – XC4

XD1-XD3

XF1-XF4

XA1-XA3

MasterProtect
330 EL

MasterProtect
8500 CI

MasterProtect
H 1100

Membrány
MasterSeal
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MasterEmaco:
Oprava podkladního betonu
Mezi hlavní příčiny degradace betonových konstrukcí
v kontaktu s odpadní vodou patří chemická koroze betonu,
způsobená především vyluhováním, nízkým pH a působením
agresivních síranů; v kanalizacích a dalších uzavřených
zařízeních také tzv. biogenní kyselinou sírovou. Chemická
koroze betonu způsobuje rozpad cementového tmele a může
se projevit hloubkovým rozrušením betonu.
Kvalitně provedená oprava betonu
Oprava betonu je odborná činnost vyžadující maximálně
kvalifikovaný přístup a provedení.

Bez aplikace znalostí chemické problematiky v oblasti
odpadní vody mají běžná sanační opatření pouze
krátkodobou životnost.
Mechanické poškození betonu
Betonový povrch může být poškozen abrazí tuhými látkami
unášenými ve vodě (písek, štěrk apod.), především
v primárním (mechanickém) stupni čištění. Dalším typickým
poškozením je abraze způsobená pojezdem shrabováků na
korunách usazovacích a dosazovacích nádrží.

Opravné malty MasterEmaco

MasterEmaco S 5400

Vysokopevnostní tixotropní cementová malta pro konstrukční opravy,
s kompenzovaným smrštěním, vyztužená vlákny, síranovzdorná

MasterEmaco S 5440 RS

Rychletuhnoucí tixotropní cementová malta pro konstrukční opravy,
s kompenzovaným smrštěním, vyztužená vlákny, síranovzdorná

MasterEmaco N 5100 FC

Jemná polymer-cementová malta pro vyrovnání a vyhlazení povrchů
v nadvodní části, s kompenzovaným smrštěním, vyztužená vlákny

MasterEmaco T 1400 FR

Rychletuhnoucí tekutá cementová malta pro opravy vysoce zatížených
pojížděných ploch, vysokopevnostní, s kompenzovaným smrštěním,
vyztužená ocelovými drátky

Oprava pojížděné koruny dosazovací nádrže
výrobkem MasterEmaco T 1400 FR
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MasterFlow:
Zálivkové a kotevní malty
V čistírnách odpadních vod prostupuje ocelové potrubí
betonovými stěnami, což zvyšuje riziko možných průsaků.
Čerpadla a dmychadla v přečerpávacích stanicích
a technických prostorách musejí být spolehlivě zakotvena
do betonového podkladu, aby se eliminovalo jejich poškození
vlivem vibrací. Během oprav se kotví do podkladního betonu
značné množství výztuže.

Kompenzace smrštění
Pro prevenci vzniku smršťovacích trhlin a dutin a s nimi
spojenými průsaky je nutné používat nesmrštivé zálivkové
a kotevní malty.
Řešení pro každý specifický případ
Volba vhodné zálivkové nebo kotevní malty závisí na okolním
prostředí, zatížení, chemickém namáhání a požadované době
uvedení do provozu.

Zálivkové a kotevní malty MasterFlow

MasterFlow 928

Vysokopevnostní nesmrštivá cementová zálivková malta

MasterFlow 648

Vysokopevnostní chemicky odolná epoxidová zálivková malta

MasterFlow 920 AN

Univerzální kotevní malta na bázi epoxy-akrylátové pryskyřice pro kotvení
výztuže a závitových tyčí

MasterFlow 960

Jemná rychletuhnoucí tekutá cementová malta pro kotvení výztuže
a závitových tyčí

Dodatečně kotvená ocelová výztuž pomocí MasterFlow 960
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MasterInject:
Injektáž trhlin v betonových konstrukcích
Nádrže v čistírnách odpadních vod jsou provozovány
v náročném prostředí, kde se pohyby konstrukce mohou
projevit ve formě trhlin v betonu. Trhliny umožní znečištěné
vodě proniknout do betonové konstrukce a způsobit korozi
výztuže a degradaci betonu.

Diagnostika
Před zahájením opravy či injektáží musí být proveden
diagnostický průzkum konstrukce pro určení příčin vzniku
trhlin.
Prevence
Elastické membrány přemosťují trhliny a snižují riziko průsaků
a poškození. Zároveň snižují náklady na odstávky pro
havarijní opravy, a tak prodlužují životnost konstrukcí.

Injektážní pryskyřice MasterInject

MasterInject 1325

Pružná nízkoviskózní rychle-napěňující injektážní pryskyřice na bázi
polyuretanu pro aktivní průsaky

MasterInject 1330

Pružná nízkoviskózní rychletuhnoucí injektážní pryskyřice na bázi
polyuretanu pro elastické utěsnění trhlin, tolerantní k vlhkosti

MasterInject 1360

Nízkoviskózní epoxidová injektážní pryskyřice pro silové vyplnění trhlin

MasterInject 1380

Rychletuhnoucí nízkoviskózní epoxidová injektážní pryskyřice pro silové
vyplnění trhlin, tolerantní k vlhkosti

Tlaková injektáž trhlin v betonové stěně pomocí
MasterInject 1360

Čistírny odpadních vod
Řešení pro hydroizolaci, opravu a ochranu betonu

S digitálními nástroji Master Builders Solutions
můžete stavět budoucnost:
RYCHLE, SNADNO A CHYTŘE

Online Planning Tool
Nástroj určený pro projektanty, který umožňuje v pouhých
třech krocích vybrat řešení podle oboru a typu konstrukce
a stáhnout produktové specifikace a technickou dokumentaci
včetně objektů BIM.

online-planning.master-builders-solutions.com/cs

Solunaut
Virtuální 3D brožura pro snadné vyhledání systémových
řešení podle typu konstrukce v různých stavebních oborech.

solunaut.master-builders-solutions.com/cez/cs

BIM
S více než 200 objekty BIM a více než 400 modely Revit je
portfolio BIM objektů od společnosti Master Builders Solutions
největší v oboru stavební chemie. Zahrnuje třináct stavebních
oborů, jako jsou např. hydroizolační systémy, průmyslové podlahy,
oprava betonu, ochranné nátěry a mnohé další.

bimobject.com/en-us/product?brand=mbcc-group

Mezinárodní databáze referencí
Databáze zahrnuje více než 400 referenčních staveb
ve vodohospodářském průmyslu a lze v ní jednoduše
vyhledávat podle typu stavby nebo použitých materiálů.

water-infrastructure-experiences.master-builders-solutions.com/

Master Builders Solutions na sociálních sítích
Zůstaňte s námi ve spojení na sociálních sítích a sledujte nejnovější informace
o našich produktových řešeních, novinkách, videích a událostech.
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Čistírny odpadních vod
Řešení pro hydroizolaci, opravu a ochranu betonu

Řízení rizik: od výrobků
k úspěšným projektům

ŘÍZENÍ RIZIK
V ČISTÍRNÁCH
ODPADNÍCH
VOD

1. Zkušenosti
Odborníci z Master Builders Solutions po celém světě
disponují rozsáhlými zkušenostmi. Důkazem je dlouhý
seznam referencí.

3. Systémová řešení
Komplexní portfolio hydroizolačních systémů od Master
Builders Solutions je plně odzkoušeno a certifikováno pro
použití v různých stavebních oblastech.

2. Návrh a specifikace
Naši odborníci z Master Builders Solutions pomáhají s návrhem
individuálních systémových řešení již v projektové fázi.
Požadavky na vysoce odolné produkty musejí být
podrobně specifikovány a tyto vlastnosti certifikovány.

4. Detaily
Naše produktové systémy zahrnují také řešení kritických
detailů, které jsou často opomíjeny, např. spáry, přechody
a prostupy.

Řízení rizik při výstavbě a provozu konstrukcí v čistírnách
odpadních vod s sebou nese velkou zodpovědnost.
Při výběru vhodného opravného a hydroizolačního
řešení je hlavním rozhodovacím kritériem snížení rizika
neočekávané odstávky. Vhodný systém kompatibilních
výrobků musí splnit všechny požadavky, specifikace,
certifikace a předpisy a zajistit prodlužení životního cyklu
konstrukce.

Každý stupeň čištění odpadních vod vyžaduje specifický
přístup. Trvanlivá řešení zkracují dobu odstávek a tak
i celkové náklady. Odborníci z Master Builders Solutions
vám pomohou nalézt vhodné produktové řešení pro každý
specifický projekt.
Stáhnetě si zde náš obsáhlý dokument: „Řízení rizik
stavebních projektů“.

Master Builders Solutions
Značka Master Builders Solutions v sobě zahrnuje všechny
odborné znalosti a díky tomu vytváří řešení určené pro novou
výstavbu, údržbu, opravy a renovaci stavebních konstrukcí.
Koncepty Master Builders Solutions jsou postavené na
zkušenostech získaných ve stavebním průmyslu po více
než jedno století. Know-how a zkušenosti celosvětového
společenství stavebních odborníků tvoří jádro systémů
značky Master Builders Solutions.
Spojujeme ty správné produkty z našeho portfolia tak,
abychom vyřešili vaše specifické problémy při výstavbě.
Spolupracujeme napříč odbornými a regionálními oblastmi,
těžíme ze zkušeností, které jsme získali v mnoha stavebních
projektech po celém světě. Využíváme nejen světových
technologií, ale i svých detailních znalostí potřeb místní
výstavby, abychom vyvinuli novinky, které vám pomohou
k většímu úspěchu a budou hnací silou trvale udržitelné
výstavby.
Komplexní portfolio pod značkou Master Builders Solutions
zahrnuje přísady do betonu a odbedňovací oleje, příměsi
do cementu, produkty pro podzemní stavby, hydroizolační
systémy, těsnicí hmoty, produkty pro opravy a ochranu
betonu, produkty pro zesilování konstrukcí, injektážní směsi,
řešení pro průmyslové podlahy a řešení pro větrné elektrárny
(turbíny).

Naše obsáhlé portfolio:
přísady do betonu a odbedňovací oleje,
příměsi do cementu,
produkty pro podzemní stavby,
hydroizolační systémy,
těsnicí hmoty,
produkty pro opravy a ochranu betonu,
produkty pro zesilování konstrukcí,
injektážní směsi,
řešení pro větrné turbíny,
řešení pro průmyslové podlahy.

Master Builders Solutions
Systémy určené pro stavebnictví
MasterAir
Kompletní řešení
pro provzdušněný beton

MasterFiber
Komplexní řešení
pro beton vyztužený vlákny

MasterBrace
Řešení pro zesilování konstrukcí

MasterGlenium
Řešení pro vysokohodnotný
beton

MasterCast
Řešení pro průmysl výrobků
vyráběných ze zavlhlého betonu

MasterInject
Řešení pro injektáž betonu

MasterCem
Řešení pro výrobu cementu

MasterKure
Řešení pro ošetřování betonu

MasterEase
Redukce lepivosti vysoce odolného
betonu

MasterLife
Řešení pro prodloužení trvanlivosti

MasterEmaco
Řešení pro opravy betonu
MasterFinish
Řešení pro ošetření bednění
a zkvalitnění povrchu
MasterFlow
Řešení pro přesné zálivky

MasterMatrix
Moderní způsob zajištění
homogenity a tečení betonu
MasterPel
Řešení pro hydrofobizaci
a odolnost povrchu betonu,
a proti tvorbě výkvětů

MasterPolyheed
Řešení pro beton běžných tříd
MasterPozzolith
Řešení pro beton nízké třídy
MasterProtect
Řešení pro ochranu betonu
MasterRheobuild
Řešení pro speciální beton
MasterRoc
Řešení pro podzemní stavby
MasterSeal
Řešení pro izolaci proti
vlhkosti a těsnění
MasterSet
Řešení pro řízení tvrdnutí betonu

MasterSuna
Řešení pro nestandardní
kamenivo do betonu
MasterSure
Řešení pro udržení
zpracovatelnosti
MasterTop
Řešení pro průmyslové
a dekorativní podlahy
Master X-Seed
Moderní řešení pro řízení tuhnutí
a tvrdnutí betonu
Ucrete
Řešení pro podlahy pro těžké
podmínky

MasterSphere
Řešení pro zaručenou odolnost
proti mrznutí a tání

KOMPLETNÍ OCHRANA BETONU PRO EXTRÉMNÍ PODMÍNKY
MasterSeal 7000 CR: hydroizolační a ochranný systém na beton s unikátní kombinací
aplikačních a technických vlastností, který pomáhá řešit výzvy v agresivním prostředí
odpadních vod. Prověřený systém MasterSeal 7000 CR významně prodlužuje životní
cyklus betonových staveb.

masterseal-7000cr.master-builders-solutions.com/cs

Master Builders Solutions CZ s.r.o.
537 01 Chrudim  K Májovu 1244
T +420 469 607 111  F +420 469 607 112
info.cz@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.cz

Sanace a ochrana betonu, hydroizolační
systémy a zálivkové hmoty:
Severní Morava – 725 753 706
Jižní Morava – 602 583 789
Východní Čechy – 724 358 390
Jižní a západní Čechy – 602 641 925
Severní a severozápadní Čechy – 724 029 869

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Nepředstavují smluvně ujednanou kvalitu produktu a, vzhledem k mnoha faktorům, které
mohou mít vliv na zpracování a použití našich výrobků, nezbavují zpracovatele odpovědnosti provádět vlastní šetření a testy. Dohodnutá smluvní kvalita výrobku v době přechodu rizika je
založena výhradně na údajích v technické dokumentaci. Veškeré popisy, nákresy, fotografie, údaje o rozměrech a hmotnosti, atd. uvedené v této publikaci se mohou změnit bez předchozího
upozornění. Je povinností uživatele našeho produktu, aby zajistil, že jsou dodržena veškerá majetková práva stejně jako stávající zákony a právní předpisy (05/2021).
® = registrovaná ochranná známka skupiny MBCC Group v mnoha zemích světa
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