
Popis projektu
Investorem celé stavby byla Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy, požadavkem 
architekta rovněž barevné provedení 
dřevocementového absorbéru. Hlavními 
výhodami železobetonových stěn 
s dřevocementovým absorbérem jsou 
nadstandardní akustické parametry, vysoká 
životnost, jednoduchá a rychlá montáž. Stěny 
mají vzhledem k porézní struktuře samočisticí 
efekt a jsou tedy zcela bezúdržbové.

Zadání
Požadavkem výrobce protihlukových stěn 
firmy Rieder Beton s.r.o. Jihlava bylo 
připravení receptury samozhutnitelné 
betonové směsi v konzistenci SF2 z důvodů 
odstranění vibrace a zlepšení pohledových 
parametrů železobetonových stěn.

Protihlukové stěny systém Faseton –
výroba Rieder Beton Jihlava

Stavba:
Protihlukové prefabrikované
železobetonové panely
systém Faseton

Místo:
Praha

Rok realizace:
2017

Investor:
Technická správa komunikací
hl. m. Prahy.

Výrobce betonu:
Rieder Beton s.r.o.
Jihlava

Realizační firma:
OHL ŽS a.s.
Brno

Odvětví:
Precast

Aplikovaný systém:
MasterGlenium ACE 446

Kontakt:
Master Builders Solutions CZ s.r.o.
537 01 Chrudim    K Májovu 1244 
Tel.: +420 469 607 111
pavel.kozel@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.cz

Naše reference v Praze – výstavba protihlukových stěn systém Faseton, místo: Praha, ul. 5. května.



Protihlukové stěny systém Faseton –
výroba Rieder Beton Jihlava

Naše řešení
Dodavatel železobetonových plošných dílců s vrstvou 
dřevocementového absorbéru Rieder Beton Jihlava ve 
spolupráci s laboratoří s laboratoří Master Builders Solutions 
CZ s.r.o. zvolil pro tuto výrobu železobetonových prvků 
samozhutnitelný beton se superplastifikační přísadou 
MasterGlenium ACE 446 v konz SF2, která nejlépe 
umožňovala dokonalé propojení vrstev absorbéru, udržení 
požadované konzistence a optimální hodnotu provzdušnění 
čerstvého betonu.

Výhody pro zákazníka
 ■ Betonová směs je vyráběna a ukládána dle požadavků 
zákazníka a projektové dokumentace bez ztráty 
zpracovatelnosti, segregace a v požadované pohledové 
kvalitě. 

 ■ Použitím přísady MasterGlenium ACE 446 bylo dosaženo 
vyrobení robustního SCC betonu s rychlým nárůstem 
počátečních pevností a tím i zvýšení efektivity výroby.

Přehled projektu
 ■ Množství betonu celkem: sériová výroba.
 ■ Beton třídy: C 30/37 XF4 SF2.
 ■ Stavba je umístěna v samotném centru města Prahy.

Značka Master Builders Solutions
Značka Master Builders Solutions vyjadřuje odbornost 
v poskytování sofistikovaných chemických řešení pro nové 
stavby, údržbu, opravy a renovace staveb. 

Značka Master Builders Solutions je založena na 
zkušenostech získaných během 100 let ve stavebnictví. Je to 
kombinace know-how a zkušeností nejlepších stavebních 
odborníků celosvětové skupiny MBCC Group, kteří se s vámi 
prostřednictvím Master Builders Solutions podílejí na vašich 
stavebních výzvách.

Více informací naleznete na:
www.master-builders-solutions.cz

Naše reference v Praze – výstavba protihlukových stěn systém Faseton, výrobce Rieder Beton s.r.o. Jihlava.


