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POSTUP PŘI OPRAVĚ BETONOVÉ 

PODLAHY S VÝROBKY SPOLEČNOSTI 

DCH-SINCOLOR, a.s. – SKLAD 108m2 

 

Níže Vám představíme reálný průběh opravy podlahy, která  se uskutečnila v 
běžně používaném skladu obalů, kde se pohybuje několik vysokozdvižných 
vozíků a samozřejmě zaměstnanci. 

 
 
 
Podlaha byla prašná, s mnoha prasklinami a výtluky. 
Bylo nutno ji nejprve zamést a vysát průmyslovým 
vysavačem. Skvrny po motorovém oleji v místech, kde 
byl zaparkován VZV, byly odmaštěny acetonem. 
 
 
 

Poté se mohlo začít s vysprávkou prasklin a spár v betonu. Pro mělčí praskliny a 
výtluky byla použita 
zalévací hmota Eprosin T13 
s tvrdidlem P11 (rychlejší, 

doba vytvrzení 
do 24 hodin), jejíž 

konzistence je vhodná pro 
zalévání, vyrovnání a 

zpevnění všech 
drobných vad betonu 

(práci s tímto materiálem 
zvládnou i ženy). 
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 Pro velké výtluky (rozměry cca 0,5m2 a více) je 
doporučováno použít jinou hmotu, např. 
Eprosin T02 licí (náročnější na aplikaci). V našem 
případě byly použity 3ks T13 (3x1kg). 
Po zalití všech spár a výtluků a po řádné 
technologické pauze (nejlépe 2 dny, vhodný 
např. víkend) je možné začít s penetračním 
nátěrem.  
 

Je možné zvolit penetrační lak či více naředit vrchní nátěr. V případě garáží či 
dílen lze doporučit epox. vrchní nátěr LAS 2636 BE, který má ATEST na styk s 
ropnými látkami a je vhodný do zátěžových prostor. V našem případě byl použit  
naředěný LAS2636 BE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sklad má výměru 108 m2 a na tuto plochu 
stačilo 1 x 10kg vrchního nátěru + 2 kg tvrdidla S7300 + cca 2,5kg ředidla S6300. 
Více informací o materiálu viz technicko-aplikační list výrobku. Podlaha před 
penetračním nátěrem. Podlaha po penetračním nátěru. 
Opravená spára byla opětovně přetřena penetračním nátěrem LAS2636 BE. 
Po vhodné technologické pauze (2 a více dní dle vnějších podmínek) je možné 
aplikovat následný vrchní nátěr dle svého výběru a dle náročnosti na zatížení 
podlahových ploch. 
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Podlaha před penetračním nátěrem                     Podlaha po penetračním nátěru 
 

  
 
 
Opravená spára přetřená penetračním nátěrem LAS2636 BE. 
 

 
 
 

 
V našem případě byl zvolen na část podlahové plochy 
S2321 vrchní epoxidový email RAL odstín, zbytek podlahy 
byl přetřen LAS2636 BE. Sklad je nadále plně využíván ke 
svému původnímu účelu a zároveň je předváděn jako 
referenční plocha (proto zvoleny 2 různé vrchní úpravy). 
Dva různé vrchní nátěry – zelený lesklý S2321 v RAL 
odstínu a šedý polomatný LAS 2636 BE s ATESTEM pro 
styk s ropnými látkami.  
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Plně využitý sklad obalů s novou podlahou. 
 

 
 
 
 
Výsledná  cca kalkulace použitého materiálu: 
 
1x Aceton 4kg  430,- 

3x Eprosin T 13 3 x   250,- 750,- 
1x Tvrdidlo P 11                                                         280,-  

 
2x LAS2636 BE 10kg                  2 x 1 800,- 3 600,- 

2x  tvrdidlo S7300 2kg 2 x     420,- 840,- 

1x Ředidlo S6300 4kg  300,- 
S2321 RAL 6000   6l  2 300,- 

 
 
Celkem cca: 8 500,- včetně DPH  (+ 2 válečky a 2 kbelíky) 
 
 
Těšíme se na Vaši návštěvu   
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