Přes

týo působivépředpoklady

město preferovalo požadavekplynule hladkého pruběhu
obnovy mostu s nekonfliktnimnavazováním postupně přemisťovaných pracovišť a
be7peěným přemostbváním přechodových zón
Před zahájením vlastních izolďníchpracíbyly na místě provedeny odtrhové zkoušky více
vzorků, kterými se Znovu ověřila skutečruá adheze Eliminátoru k mostnímu plášti.Shodně i
aplikace na replikáchptokazalapřizpůsobivost izolačníchnístřikůriznýmtypům a powchům
podkladovych konstrukcí

Autorizovaný subkontraktor izolace

HELIFIX CZ

přišel na stavbu vprosinci 2007.

S ohledem na podmÍnku uďržet většinu plochy mostu volnou pro niívštěvnky zcelého světa,
byla obnova 4500 m2 plochy na 516 m dlouhé mostovce programována na dva roky

trvánLZáběr každépracormí sekce t50 m2 podléhal shodné, óvěřeně účinnémetodologií.
Nejprve bylavymezení plocha vzaňena a zastřešena,žllová ďIažbabylarczebrána auložena
na mezideponii. Demontované kvádry zdiva byly individuálně označety tak, aby mohly
být
wáceny do původnípozice nebo nahrazeny replikou. Tento úzkosthvý proces se prováděl
s nejvyššísnahou demontovaný původnímateriál znovu pouŽít. Poté byi odstraněn
beton a
zby1ky hydroizolace staré mostovky, které dosud umoŽňóvaly stálý průsak sriáŽkové vody
mostní konstrukcí. Po sedmi dnech twdnutí nově zabetonovanéhó krytu mostovky bylý
\áj?"v vlastní práce na hydroizolačnímsystému primárním nástřikem uIraa-pan
jednak vzavká povrch betonrr' jednak zvyšuje adhezi ntíslednémembrány
ke kamennému
podkladu.
Vlastní vodotěsná membrána Eliminátor se poté naruíšístříkáním ve dvou samostatných
wstvách. Každá zruch má jinou kontrastní barvu pro vizuální kontrolu nanesené tloušiky.
Tato kontrolní zkouška se porovnává s tloušťkoureferenčního vzorkq nastříkaného přéd
zahájentm prací. Staveništní zkouška musí prokázat, žE kaŽďá wstva je nejméně l'2-mm
tlustá. Stříkání wstvy je rychlé ; závisína okolní teplotě, vždy však trvalo meni neŽ 1 hodinu,
a to i v zimním období. Be7prostředně po první vrstvě se na ni bez jnýchopatření nastříká
wstva druhá' na kterou se pak bodově nanríšejíadhezivnt čočkyŘ pii"r'yó"oi celoplošné
drenitžru geotextilie. Hydroizolačnísoustavu pak swchu try;e ioo_ mm tlustá betonová
mazanina a do pískovéholoŽe po|ožená původní žulová dlůba..

i,nlý

Trvalý test časem
Pro Karlův most - kteý

je zemskou ikonou a nositelem šestsetpadesátiletého kulturního
dědictví Prahy _ je imperativem zachovárutéto konstrukce pro příštigenerace.
!9učasnr progÍam jeho stavební obnovy s dlouhověkou provoni-životností hydroizolace
Eliminátor mu zaberyečuje ochranu proti zhoubnému působenísriíŽkoqých vod á umoŽňuje,
aby zustalpůsobivým pokladem českéhohlavního města po mnoho budoucích let.

