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Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v Bernolákove
Obec Bernolákovo patrí k obciam, ktoré sa v posledných rokoch snažia obnoviť svoje centrá a vytvoriť z nich 
oddychové zóny pre všetkých svojich obyvateľov. Minulú jeseň (r.2011) slávnostne otvorilo vynovené centrum, 
kde pribudla fontána, nové detské ihrisko, boli vysadené nové stromy v parku, vybudovali sa nové chodníky. 
Súčasťou tohto centra obce je i Kultúrne centrum, v ktorom tiež prebieha časť spoločenského života obyvateľov. 
Konajú sa tu divadelné a tanečné predstavenia, koncerty, školské podujatia, tanečné zábavy, výstavy, kurzy a 
pod., a preto sa obec rozhodla ho zrekonštruovať. 

Popis projektu
Kultúrne centrum je 48 rokov stará budova, ktorá je 
miestami zatečená s vlhkými mapami na povrchu. 
Budova prešla čiastočnou rekonštrukciou iba v rokoch 
1992-93 a v roku 2012 obec začala ďalšiu komplexnú 
opravu. Sanácia objektu začala strechou, ktorá 
dlhodobo zatekala. Pôsobením vlhkosti a vody došlo 
k oslabeniu výstuže, čim bola ohrozená jej únosnosť. 

Požiadavky
Realizátor oslovil Sika Slovensko so žiadosťou 
o kompetentný návrh riešenia sanácie asfaltovej 
strechy, na ktorej je umiestnené zosilovacie zariadenie 
telekomunikácií a nie je možné ho počas sanácie 
demontovať. Tradičné riešenie hydroizolácie PVC 
fóliou alebo asfaltovými pásmi v tomto prípade 
zlyhalo, keďže na streche bolo veľké množstvo 
komplikovaných a ťažko dostupných detailov. Veľmi 
poškodené boli i miesta, v ktorých bolo ukotvené 
zosilovacie zariadenie.



Sika systémové riešenia
Po obhliadke strechy Sika zvolila za najvhodnejší náterový 
hydroizolačný systém MTC Sikalastic®-601 BC a Sikalastic®-
621 TC. V miestach, kde boli najzložitejšie detaily upevnenia 
telekomunikačného zariadenia na streche, sme navrhli 
vybudovať pomocnú drevenú konštrukciu, ktorá tieto miesta 
prekryla. 

Potom realizátor pristúpil k samotnej hydroizolácii strechy. Po 
očistení povrchu, drevené pomocné konštrukcie napenetroval 
primerom Sikalastic® -Bonding Primer a oceľové konštrukcie 
Sikalastic® -Metal Primerom. Na takto pripravené detaily sa 
aplikoval prvý základný náter Sikalastic®- 601 BC, do ktorého 
sa ešte za mokra vtlačila sklenná rohož Sika® Reemat 
Premium. Po natretí všetkých detailov realizátor valčekom 
natrel celú plochu strechy. Po vytvrdnutí, bol natretý druhý, 
vrchný náter Sikalastic®-621 TC.

Oprava bez demontáže
Vďaka jednoduchej aplikácii MTC systému iba valčekom, 
sme dokázali splniť požiadavku investora a realizátor 
spoľahlivo a rýchlo zaizoloval množstvo komplikovaných 
detailov a prestupov, bez použitia ohňa a nutnosti demontáže 
zosilovacieho zariadenia. MTC systém zabezpečil, že strecha 
hneď po natretí základného náteru bola chránená pred 
zatečením aj keď materiál ešte nebol vytvrdený. Realizačná 
firma ocenila jednoduchú a rýchlu prácu. 
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