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POUŽITIE SYSTÉMU PLATÓN PRI VÝSTAVBE A REKONŠTRUKCII TUNELOV

Milan VASKA 2(>

SK98K0118
Systém Platón je originálnym a patentovaným výrobkom nórskej firmy ISOLA AS, ktorú naša firma

SLOVECO, s.r.o. reprezentuje na Slovensku už piaty rok. Tento výrobok vynašiel zakladateľ firmy 1SOLA už
pred vyše 30 rokmi a po skončení ochrannej doby jeho patentu vznikali ostatné konkurenčné výrobky. Použitie
Systému Platón (ďalej len SP) pri novostavbách i sanáciách objektov ako aj v cestných, železničných a
vodohospodárskych stavbách znamená značný pokrok, skvalitnenie, zníženie nákladov, skrátenie času
výstavby, či rekonštrukcie a predĺženie bezúdržbovej životnosti stavebných diel. A to všetko bez ohľadu na
počasie a ročné obdobie. Tieto možnosti SP sú dané v prvom rade kvalitou jeho technického spracovania,
použitím materiálov na báze PEHD s vysokou pevnosťou a pružnosťou v širokom rozsahu teplôt s celou radou
výborných technických parametrov, ktorý je navyše absolútne neškodný pre životné prostredie.

Funkčný princíp:
Membrána PLATÓN je mechanicky vysoko zaťažiteľná polyetylénová membrána s vysokou

molekulárnou hustotou a vytvarovanými kupolkami. Hlavnou myšlienkou systému je nielen zamedziť
prirodzenému pohybu vlhkosti v materiáli, ale cielene ju regulovať a kontrolovať. Kupolkami vytvorené
kanáliký účinne odvádzajú vlhkosť a vodné pary, resp.slúžia ako drenážna vrstva a nárazník mechanického
zaťaženia.

Kupolková membrána PLATÓN je originálnym výrobkom, ktorý vyzrel na absolútne profesionálny
stavebný materiál. Je svedectvom technologického predstihu, ktorý' sa preukázateľne prejavuje v každom detaile
jeho použitia a jeho trvalej spoľahlivosti.

Náskok systému je tiež v nezvyčajne racionálnom a praktickom použití. Systém PLATÓN je odolný
voči vode, chemikáliám, vlhkosti, koreňom rastlín, a voči radónu. Vysušuje a odvetráva izolovanú konštrukciu,
resp. tvorí zásobník vody pre korene rastlín a odvádza prebytočnú vodu.

Výrobca poskytuje na kvalitu tohoto originálneho výrobku záruku 30 rokov. Polyetylénová izolačná
membrána PLATÓN má udelený certifikát č.Cl U172 TSÚS a certifikát kvality EN ISO 9001 a tiež
enviromentálny certifikát EMAS.

Technické údaje membrány PLATÓN
Materiál
Chemická odolnosť
Tepelná izolácia
Zvuková izolácia
Hrúbka materiálu
Váha materiálu
Prieťažnosť
Montáž
Nosnosť

Pevnosť v ťahu
Bod tepelného mäknutia
Pracovná teplota
Priepustnosť vodných pár
Koef.Iineár.prieťažnosti
Nasiakavosť vody
Objem vzduchu medzi kupolkami

:HDPE-vysokohustý polyetylén
.veľmi dobrá
:l,68kca/m2h°C
:61db
:0,60 mm/typ
:0,57 kg/m2

:65%
.suchá, rýchla, nezávislá od teploty
:22 až 110 t/m2 v závislosti na krycej vrstve

(substrát až železobetón-klembový efekt)
bez deformácie

.väčšia ako 100 kp
:+125°C
:-50°C až +80°C
:l,50g/m2hPa
:0,l3 mm/m°C
.0,00%
:4 l/nr(Platon P6)

Membrány Platón sú dodávané v rolkách s typickým označením P6. P8 štandartných rozmerov 2,07 x 20 m,
resp. typ P20 je dodávaný v tabuliach.
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Aplikácia v budovách - sanácia
Objekty sú často poäkodzované vlastným nerovnomerným sadanim, ako aj v dôsledku chýb v

zabudovaných materiáloch, pričom vznikajú v konštrukcii budovy trhliny. Vzniknuté trhliny spôsobujú poruchy
stavieb, ktoré umožňujú zemnej vlhkosti negatívne pôsobiť na objekt i životné prostredie. Dodatočným sadanim
základu môžu byť poškodené aj hydroizolúcic pevne spojené s povrchom základu. Obnova hydroizolácic je
často ťažko realizovateľná a niekedy aj málo účinná. Naviac vzniknutými trhlinami sa dostáva v geologických
pásmach s vyšším výskytom radónu do objektov aj tento nezapáchajúci a zdraviu škodlivý zemný plyn.

Radónové riziká sa dnes už nemôžu zanedbávať a preto sa hľadajú rôzne technické riešenia na
zamedzenie prestupu radónu do obývaných objektov.
Jedným z účinných a jednoducho pri rekonštrukciách realizovateľných riešení je použitie ochranných rohoží
PLATÓN. PE rohože PLATÓN spolu so zodpovedajúcimi dielmi systému tvoria osvedčený a vyskúšaný systém
na odvedenie rádioaktívneho plynu z podloží.

Okrem hydroizolačnej schopnosti vďaka svojmu profilu - vytvarovaným kupolkám, vytvára v
konštrukcii vzduchovú medzeru a tým aj separačný priestor na odvedenie radónu. Rohož PLATÓN je schopná
prenášať bez deformácií vysoké zaťaženia 15-22 ton/m2 podľa použitého typu. Pri spevnení povrchu vrstvou
betónu je únosnosť ešte vyššia. Tam, kde sa musia ponechať staré podkladové dosky závisí úspešnosť
protiradonových opatrení iba od kvality a tesnosti hydroizolácií. Rohože PLATÓN sú kladené na podkladové
dosky voľne, vzájomné spoje sa prelepujú špeciálnou obojstranne lepiacou páskou, čím budúca podlaha je
plávajúca a prípadné trhliny v podklade nepôsobia, ani nepoškodzujú novú hydroizoláciu a protiradónovú
bariéru vytvorenú rohožami PLATÓN.
Staré suterénne steny sú väčšinou dobre priepustné pre plyny, s často poškodenou alebo absentujúcou
hydroizoláciou. Pri kaskádovitom založení budovy je nevyhnutné pristúpiť na ukladanie hydroizolácie z
vnútornej strany steny. Rohože PLATÓN vytvárajú zároveň aj separačný priestor, ktorý je možné prepojiť
so separačnym priestorom v podlahovej konštrukcii a tým výhodne túto zónu so zvýšeným radonovym rizikom
prevetrávať. Týmto súčasne zabezpečíme odvádzanie radónu a vlhkosti z muriva. Membrána PLATÓN
umožňuje plošný pohyb v 6 mm vysokej vzduchovej medzere vytvorenej samotným profilom rohože. Pri
zložitejších pôdorysoch budov s obmedzeným odvetrávaním radónu na obvodových múroch je riešené
odvetrávanie centrálnym vetracím komínom v strede pôdorysu objektu. Pre zvýšenie účinnosti sú inštalované
do prieduchov odsávacie ventilátory. Celá časť podlahy musi byť v úrovni rohoží PLATÓN medzi
miestrnosťami vzdušné prepojená a to aspoň v úrovniach pod dvernymi otvormi a prepážkami a nasmerovaná
k odsávaciemu prieduchu. Všetky detaily ako prestupy cez podlahu a steny, dverné otvory, kúty miestností
musia byť utesnené komponentami systému PLATÓN.
Riešenie každého objektu je viacmenej individuálne, ale jenoduché, aplikovateľné aj laikmi.

Funkcia systému PLATÓN ako protiradónovej bariéry bola posudzovaná meraním na difúzny odpor
rádioaktívnych plynov. Na základe použitia techniky rádioaktívnych indikátorov Kŕ 85 boli u PLATONU
zaznamenané vysoké hodnoty polčasu prestupu až 3 000 000 sek., čo dokumentuje vysoký difúzny odpor pre
rádioaktívne plyny a úspešnú aplikáciu pri vytváraní protiradónových bariér zakladania budov.

Tvorba pliesní
vplyvom vlhkosti

Systém Platón9 - Platón P6 ochrana podláh


