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Věc: schválení izolačníchsystémůs asfaltovýÍni pásy KV PL 58 Bůsscher Baruplast

a

Kv E 55B

Bússcher Baruplan vyfáběných firmou Biisscher a Hoffmann GnlbH, Rakousko. plo mosty
pozemních komunikací v cR - Dodatek č' 1

Na základě posouzení dodatku k žádosti a doplňující dokumentace firmy Bússcher a
Hoffmann spol' s.r.o. o sch\,álení izolačníchsystémůs asfaltovými pásy KV PL 58 BiisscheŤ
BÍit'Llplast

a Kv E 55B Biisscl]eÍ Baruplan ze dne'].6.2012' vyláběných filmou Biisscher

a

Hoffmann' Minisrcrstvo dopraYy (MD) schvaluje izolačnísystémy (Is) s asfaltovými izolačními

písy na mostech pozcmních konrrnikací (PK) v ČR v niŽť u!'eJených sLladbách. které podle
provedených zkoušek typu
13486/115oo/20l2

zc

a

zkoušek izolačníhosystému a podle stano\iSkJ

dne 9.'1.2oI2 splňujl poŽada\'ky

ŘsD ČR

ČsN 73 6]12| 2010

a

',Navrhování
provádění vozovek na moslech pozemních komunikacÍ' a navazujících norem a Technických
kva]itativních podmínek staveb pozen] ch komunjkací' kapito]y 2i (TKP 2l)

Dodatkem

č.l {D

,iednotlivých vt'stev

schvaluje nás|edujícískladby

,,

Izolace proti vodě".

IS s podrobnou speciÍikací skladby

l)l

IS!!š!qL!9: kotevně . impregnaění nátěr SIKA ERGoDUR
Baruplast . MA

500

PRo - Kv PL 58 Biisscher

Skladba ISM číslo19:

.

podkladní \.rslva: betonový podklad ďe ČsN 73 6242: 2010 (stáří u

2l

dní, bm. rlhkost

í

4qa)

.

primúrnívr'stva: - kotevlrě- implegnační nátět z epox' prysk' SILA ERGoDUR 500 PRo
v mnoz\lYío.3 - 0.5 lg/m:

křemičitý písek lřatce o,3 _ o,8 mm nebo o,u - ,,,

_

kg/m'

.
.
.

izolačnívrstva: asfaltový pá5

Kv PL 58

-- J:n':;; "#

Btisscher Baruplast, jemný písek, tl. 5,0 mm

ochra0ná \r\l!a: lirý asÍalr rMArdle ČSN 73 ó2'l2: 20lo lab' 2.J'

ČsN 73 6242| 2o1o

kr}.t mostní vozovky: dle

!$!!.'j!9!9.!Q: kotevně

impregnační nátěr SII({ ERGoDUR 500

"

PRo - Kv E

55B Biisscher

Baruplan . MA
skladbá IsM číslo20:

.

podkladní vrstva: betonový podklad dle ČsN 7] 62,12| 2010(stliii:21dní,hm. vlhkost <
4Ca\

.

plimfuní vrstva

:

kotevně implegnační nátěr z epox' prysk' SIKA ERGoDUR 500 PRo
v množství0,3 - 0,5 kým2
-

.
.
.

křemičitý písek fratce

0,3 0'8mmnebo0,ó _1'2mmvmnožstvícca 1,0

kg/m2

izolačnívrstva: asfaltový pás
o(hl,1nná\r\l\a:

Kv E

lilja.ldll \MA]

dle

55B BiisscheÍ Baruplan, jeÍnný písek, tl' 5,0 nnn

Čs\ 7J

b242|

2010lab'2'J'

kr}t mostní vozovky: dleČsN736242| 2o1o

!!!!!!9!9.|!
MA

:

pečetícívrstva

SILA ERGODUR

500

PRo - Kv PL 5B Biisscher Baruplast

-

Skladba ISM číslo2l:

o

podkladní vrstva: betonový podklad dle ČSN 73 6242: 2010 |sraii>2l dní, hm' vlhkost

í

4Ea)

.

přimární vrstva ; - kotevně - impregnační nátér z epox' prysk. SIKA ERGODLIR 500

PRo

v mnoŽství 0'3 - 0,5 kým2
-

kiemičitý písek frakce 0,3 - 0.8 mm nebo 0,6 - 1,2 n]m v mnoŽství cca 1,0
kg/m2

uzavírací nátěr z epoxidové pryskyřice SII(A ERGoDUR 500 PRo

.
.
.

v množství 0,5 -0,8 kg/m2

izolačnívrstva: asfa]tový pás
ochlann; \r.l\a: lilýa.ldll

Kv PL 5B

BÚsscher Baruplast, jenrný písek, tl. 5,0 mnr

tMA]dleČsN 73 b2a2:20l0tab' 2.]'

kryt mostní vozovky: dle ČsN 73 6212:2oI0

2/1

7812012-1ZO-TNI4

!9LLšÉ|q22: pečetícívřstva SIIG ERGoDI]R 500 PRo

-

Kv E

55B Bíisscher Bařuplan -

MA
skladba IsM číslo22:

.

podkladní vlstvai betonový podklad dle ČSN 73 62,12:20]0(stáříE 21 dní'hm. vlhkostš
4Sa)

. p

mámí vlstva: - kotevně - implegnačnínátěr z epox. pryskyřice SIKA ERGoDUR 500 PRo
v množství 0,3 - 0,5 kým2
- kŤerničitý písek frakce 0,3 - 0,8

lnm nebo 0,6 - 1,2 n]m v n]nožství cca 1,0

Kg/m
- Llzayirací nátěÍ z epoxidové pryskyřice

.
.
.

SIKA ERGODUR

500

PRo

v n]nožství0,5 - 0,8 kg/m'z

izolačíívlstva: asfďtový
ochJanná

\ r5t\

Kv E

55B Biisschel Baruplan' jemný písek, tl. 5,0 nrm

a Iirýa<lallIMA)ďeČsN73Ó242| 20l0(ab.2.3.

kryt mostní vozovky

Poznámka

pás

:

ďe ČsN 73 6242: 2o1o

1):

a) Tloušťkya v]astnosti

ochlanné vrstvy

MA musí odpovídat požada\kům ČsN l.l

o-z+-z,

2010 s ohledem na třídy dopravního zatížení,piípadně dalšíspecifikované požadavky
výše uvedené ČsN.

b) Navrhování varianty p
mostů PK pío TDZ

s

mfuni vrstv} se zí\ azné i]di čl' 4'3'3'3.2 ČSN 73 6242| 2olo

(\J

až III atd' se pečetícívrstva nawhovat musí).

2):
Schválení se uděluje za splnění těchto podmínek

1'

Požadovaná záručnílhůtaje pro

2'

Zhotovitel Is zpracuje aktualizace Technického a prováděcího předpisu (TPP) najednotlivé

ls 7let (TKP 2t čl' 2l'A.8.3).

stavby (objekty), dle TKP 21 musí obsahovat vŽdy i způsob provádění ochranné vlstvy,

kteráje součástíIs. současně do všeobecných TPP doplní přesnou specjfikaci jedno|livých
IS tak, aby by]a v souladu

3.

s

jednollivými schváIenými Is'

Při provádění se požaduje dohled a odpovědnost zhotovitele Is za celý izolačnísystém
včetně ochranné vrstvy.

4.

PIáce musí bý prováděny v souladu s ustanoventni

TPP,

3/1

ČSN 73 62D| loIo'TKP 21l2}1o,

7a20t2-l?fuŤNl4
Poznómka

s)

2):

schválení nenab&zuje povinnost áotovitele předem doložit objednateli (ve smyslu TKP
MD) pÍojednot]ivé stavební akce aktuální doklady o kvďitě.

b)

Při provádění všech prací musí bí do&žovány přÍslušnépředpisy BOZP a ochrany

živomíhoprostřeď.
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