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pro mosty pozemních

Na základě posouzení žádosti íilmy AXTER CZ s'Í.o., o schválení izo]ačníchsystémri
s asfaltovými pásy FoRCE 4000 DALLE, COLETANCHE AXTER TP 4, vyráběných firmou
AXTER s'A.s - Flancie, Minislelstvo dopravy (MD) schvaluje izolačnísystémy (lS) s asfaltovými

izo1ačnímimodifikovanými pásy plo mosty s přesypávkou do 2 m s vozovkou pro automobilovou
dopravu na mostecl! pozem]lích komunikaci (PKl V ČR V niŽe uvederlýcb skladbách, ktelé podle
provedených zkoušek t-vpu a zkoušek izolačníhosystému a podle stanoviska ŘsD ČR (Č'j.
8319/l1500/2012 ze dne 11.4'2ol2) spLnují pozadavk) ČsN l: o:+.z: 2010
''Navrhování a
plovádění vozovek na mostech pozemních komunikací" a navazujících norem a kapitol]' 21 (TKP
2l).,Izolace proti vodě".

MD

schvaluje následující skladby

Is

p1o nosty

s

přesypávkou do

automobjlovou doplavu se specifikací jednotlivých vrstev]

2ms

vozovkou

pr'o

Is - A.1 - Izolačnívt'stva

.
.
.

.
.

ze dvou pásů, první vrstva volně položenai
dle
beton
ČsN 73 6242 a), b)
izo]ačnívrstva FoRCE.1000 DALLE GL tl' 4 mln, povrch z lehce tavitelné lolie _ volně
po]oŽcná
izolačnívÍstva FoRCE 4000 DALLE tl' 4 lnm_ povrch z lehce tavitelné tb]ie -plnoplošně
natavená na pr'vní vrstvu
ochlanDá vlslvá dle specifikace projektové dokun'ientace c)
zásyp konstÍukce d]e projektové dokumentace' ČsN 7] 62]4 a kapilo]y '1 (TKP 4)
''Zemní
prace

Is - A.2 _ Izolačnívrstva

ze dvou pásů - plnoplošné natavení obou vrstevi

. beton dle ČSN 73 ó242
. p m1rrní vÍstva VERNIS ANTAK v rnrroŽství cca 200 g/m:
o izo]ační\,lstva FoRcE 4000 DALLE t]''1 lnm' povÍch z lehce tavitelné fo]ie
.
o
.

nataveDá

plnop1ošně

izolačnílrstva FoRCE ,1000 DÁLLE t]' 4 nnr' povtch Z lehce tavitelné fo]ie p]noplošně
natavcná na pÍv í vÍslvll
ochlann/t vlstva d]e spccifikace plojcktovó dokullentace c)

/'i.\pk.'n.IIUk'edleplUiekIUvPdnlUll.c'',"'..ČSt /lo211 J fKP1

46t20t2.120-TNt2
IS - B - Izolačnívrstva zjednoho pásu s plnoplošným natavením
beton d]e čsN 73 6242
pťimární vlsťva VERNIS ANŤAK v nrnožsrvícca 200 g/m2
izolaóní vrstva FORCE 4000 DALLE _ plnoplošnčna(avelrá
ochranná vťstva _ dle specifikace plojeklové dokumenlace c)
zásyp konstrukce dle ČsN 73 6244 a TKP 1
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.
.
.
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Poznámka t):
a) Dle ČsN 73 ó242, Tab'

6 -',kvalitAtivnÍ poŽadavky na povlch mostovky a vyrovnávací
vťstvy - s€ Ýypouští požadavok na minimá]nÍ hodnolLl rnákoBxtuly (MTD) v ploše
lnosÍovky s volně poloŽenýIli pásy'
b) Povrchy ocelových konstlukcí a sollčástímusí být i v mís!ě volně položených izoiačních
pásťl po předepsaném očištěnídle Tab. 6, ČsN '73 6242 apalŤeny tťval}im pÍotikoÍozníln
syslélŤem.
c) Geotextilie s lnin' hnlolností 600 g/m2 nebo ochranná vrclva dle TKP 2l, (č]'2I.B,2'2)'

Schválení se uděluje za splnění těchto podmínek 2)l
1' Požadovaná záručnílhůta je pÍo Is 7 let (TKP 2 l čI' 2 l'A,8'3).
2' zhotovitel Is na jednotlivé stavby (objekly) dle TKP 21 zpracuje a předloží Trchnologický
předpis (TePř), ktcrý musí obsahovát konkťétnídetaily a poža.lavky dle Plojektové
dokumcntace, včetně pfovádění ochrannó vÍslvy - součást ls' Přj pÍovádění se požaduje
doh1ed a odpovědnost zhotovife]e lS zd celý izolaČni systim - VieIne ochIannó vrstvy'
3' Pťáce mLrsí být prováděny v sou]adtl s tlslcnovcninri ČsN 73 ó242| 2oI0, TKP 2ll2ol0,
Technického a plováděcího předpisu (TPP).
2):

Poznámka

.
.

.

schÝáleDí nenahrazuje povinnosl zhotoVite]e předen do]oŽil objednateli (ve smyslu TKP
MD) plo jednotljvé stavební akce áktuální doklady o kvalitě (musí být doloženy
Ý českémjazyce)'
s ohledem na Ňzné podmínky plostředí a namáhání Is a tím na různéVaťjanty návrhu ls
je nezbylné, aby plo ocenění
byla již v zadáyací dokumentaci stavby (zDs)
podťobná specifikace (musí být zejména jednozíačně sÍanovcno, zda jde o plnop]ošné
natavení nebo volné položeníls z jedDoho nebo dvoll izolAčníchpísů,poŽadavky ía
úpravu mostovky, řešení detailri a zejména tNaIé a spolehlivó těsnění spál, ochfanná
vrstva),

Is

Při provádční všech pfací nllsí býí dÓddovány příslrršnépřcdp]sy BozP a
životního prostředí'
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