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hydroizolace

Jednou z nejpoužívanějších
variant je vytvoření hydroizolační
vrstvy, která je následně zakryta
dalším souvrstvím, které má jed-
nak chránit samotnou hydroizo-
lační vrstvu, zejména však vytvo-
řit takový estetický dojem, který je
zajímavý pro investora a uživate-
le budovy. Problémem u tohoto
typu hydroizolace je, že nejčas-

tější ochrannou vrstvou nanese-
nou na hydroizolaci je betonový
potěr. Po takovém uzavření plo-
chy je nutné, abychom si byli jisti,
že hydroizolační vrstva je prove-
dena v takové kvalitě a tak kvalit-
ním materiálem, že nebude potře-
ba se k ní nikdy vracet. Bohužel,
realita bývá drasticky odlišná. Vel-
mi často dochází již po několika
letech k zatékání. Sanace je po-
tom velmi obtížná. První zásadní
otázkou je – bourat nebo pokračo-
vat na stávající podklad? Ať už se
rozhodneme pro jednu nebo dru-
hou variantu, žádná není optimál-
ní. Každý z nás má jistě zkuše-
nost, jak příjemné je provádění
prací v již obývaném domě. Po-
kud se rozhodneme pro navýšení
stávajícího souvrství, můžeme
narazit na problém výšky celé
skladby a tedy toho, zda se zva-
žovaná skladba vejde pod stávají-
cí dveře na terasu či balkon.

Další z oblíbených variant řeše-
ní novostavby či rekonstrukce, je
použití PVC hydroizolačních fólií,

HHyyddrrooiizzoollaaccee  tteerraass  aa  bbaallkkoonnÛÛ
Hydroizolace teras a balko-

nÛ jsou jednou z nejnároã-
nûj‰ích v˘zev pro odborní-

ky a realizaãní firmy v oblasti
hydroizolací. Prostor terasy ãi
balkonu je místo, které má slou-
Ïit k rekreaci, proto jsou na nûj
kladeny nejen poÏadavky na za-
ji‰tûní vodotûsnosti nosné kon-
strukce, ale také poÏadavky este-
tické. V souãasné dobû je na na-
‰em trhu celá fiada fie‰ení, která
sice splÀují poÏadavky na vzhled,
s dlouhodobou vodotûsností je to
mnohem slab‰í.
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které jsou následně kryty dlažbou
na podložkách či stále oblíbeněj-
šími dřevěnými rošty. Mezi hlavní
klady těchto systémů patří zejmé-
na jednoduchá inspekce a mož-
nost případné opravy, pokud je jí
zapotřebí. I zde je ovšem nutné
zvažovat kvalitu materiálu. I když
celá řada vlivů přírody je zde eli-
minována (UV záření, sací síla
větru), jiná rizika a úskalí se nao-
pak objevují – velké teplotní rozdí-
ly během dne a během roku, vznik
kultur bakterií a plísní atp. V nepo-
slední řadě je třeba zvážit rozmě-
rovou stabilitu zvoleného materiá-
lu. 

Firma Protan vyvinula rozměro-
vě stabilní pás Protan G pro účely
hydroizolací balkonů a teras (také
pro systémy přitížené kameni-
vem, zeleným souvrstvím nebo ja-
kýmkoliv provozním souvrstvím).
G jako glass = nosná vložka ze
skleněných vláken, na kterou je
PVC materiál nanášen v tekutém
stavu v několika fázích. Tímto uni-
kátním výrobním procesem je vy-
tvořen pás ideální pro systémy
nekotvených hydroizolací se smr-
štěním pouze 0,1 %, s vysokou
mechanickou odolností, u kterého
nedochází k delaminaci vrstev, ze
kterých je vytvořen. Tekuté PVC
obsahuje kromě standardních pří-
měsí (UV stabilizátory či látky za-
braňující hoření) také antifungici-
dy a ostatní složky, které zamezí
plísním, hnilobě a mikroorganis-
mům v degradaci fólie.

Další je speciální pás Protan
GT, který je schopen díky tloušťce
2,4 mm a protiskluznému povrchu
tvořit finální úpravu balkonů a te-
ras. Tento systém dokáže řešit
výškové problémy rekonstrukcí,
není potřeba odstraňovat stávající
souvrství, protože nová povlaková
krytina bude pochozí, nepřibývá
tloušťka nové pochozí úpravy

v podobě dlažby atd. To se proje-
ví i v ekonomické stránce věci.
Hydroizolace Protan GT 2,4 mm
se vyrábí v základních odstínech
světle šedé, tmavě šedé a tmavě
zelené barvy. Ve stejných bar-
vách je i kompletizační příslušen-
ství. 

Instalace hydroizolačního sys-
tému Protan GT 2,4 mm přísluší
zkušeným, talentovaným realizač-
ním firmám. Estetika provedení je
zde stejně důležitá jako vodotěs-
nost. Oblíbenost tohoto systému
v Čechách dokazují statistiky vý-
vozu norského výrobce Protan.
Česká republika se řadí mezi
přední světové odběratele pocho-
zí fólie Protan GT 2,4 mm. Systém
je certifikován v zahraničí i v Če-
chách. Vztahuje se na něho běž-

ná záruka 10 let na práci a vodo-
těsnost. Desetileté české zkuše-
nosti z praxe ukazují, že takto pro-
ti vodě zaizolovaný balkon nebo
terasa se mohou běžně užívat,
stejně, jako jsme zvyklí na tera-
sách s dlažbou. Vzhledem k vyso-
ké mechanické odolnosti pásu
tloušťky 2,4 mm nedochází k jeho
poškození.

www.izolprotan.cz


