
Oprava a Ochrana betónu: Sika® Monotop®-910 n, Sikarep®, Sika® Monotop®-620, 
SikaMur® Dry, SikaMur® Finish, Sikagard®-720 epocem, Sikagard®-703 W

Sika at work
RekonštRukcia kúpeľného 
domu Sina, tRenčianSke 
teplice



REKONŠTRUKCIA KÚPEĽNÉHO 
DOMU SINA



Trenčianske Teplice paTria k najsTarším a 
najnavšTevovanejším kúpeľom na slovensku 
a To vďaka prírodnej sírnej Termálnej vode  
a polohe kúpeľov.

Prvá zmienka je z roku 1247. Pri liečebných a rehabilitačných 
procedúrach sa využíva prírodná sírna termálna voda. Kúpeľ 
v liečebnom dome Sina je jeden z najobľúbenejších. 
Priemerná teplota vody je 39°C a po vyhriatí si môžete 
oddýchnuť v historickej odpočívarni. Pôsobením sírnych 
výparov došlo k poškodeniu omietok, samotného betónu a 
následné jeho zavlhnutie. Preto bola nevyhnutná 
rekonštrukcia.

sika riešenie 
Staré zavlhnuté omietky boli odstránené, pričom na 
niektorých miestach bola odhalená výstuž. Tá bola následne 
dôkladne očistená brúsnym papierom od hrdze a celý povrch 
bol predvlhčený. Na matne vlhký podklad potom aplikátor 
stredne tvrdou štetkou naniesol sika monoTop®-910, náter 
obsahujúci silicafume, ktorý chráni výstuž pred koróziou 
a vytvorí pevnostný mostík. Po vytvrdnutí 1. vrstvy bola 
nanesená druhá v hrúbke cca 1 mm. Na vlhký podklad 
sa naniesla reprofilačná malta sikarep® na vyplnenie 
chýbajúceho betónu v potrebnej hrúbke. Následne bol povrch 
zahladený stierkou na vyrovnanie nosných konštrukcií sika® 
monoTop®-620. 
Na izoláciu častí budovy z tehlového muriva bola použitá 
paropriepustná malta sikamur® dry, ktorá obsahuje 
množstvo mikro a makropórov, čím dochádza k vyparovaniu 
vlhkosti z muriva. Chráni murivo pred vzlínajúcou vlhkosťou. 
Na finálne zahladenie aplikátor použil jemnú omietku 
sikamur® Finish. Omietky SikaMur® majú certifikát WTA, 
ktorý je udeľovaný výrobkom vhodným na údržbu historických 
budov. 



RekonštRukcia kúpeľného domu 
Sina, tRenčianSke tepLice

Ako vlhkostná bariéra v bazéne bola použitá cementovo-
epoxidová sti erka sikagard®-720 epocem, ktorá ochráni 
betón pred pôsobením sírnej termálnej vody.
Na hydroizoláciu proti  zemnej vlhkosti  pod podlahové potery 
bol použitý bitúmenový náter sika igolfl ex®-101.  
Po fi nálnych opravách betónovej konštrukcie bol na steny 
a stropy natretý hygienický náter sikagard®-203 W v bielej 
farbe, ktorý obsahuje organický, aktí vny, anti mikrobiálny fi lm 
obmedzujúci rast baktérií ako sú Staphylococcus aureus a 
Escherichia coli. 

Sika opravné systémy sú spoľahlivé, odolávajú vplyvu 
rôznych chemikálií vrátane sírnych výparov, a preto sú 
vhodným riešením pre kúpeľné domy. 

Termín realiZácie: 
03/2014
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preštudujte si produktový list a kartu bezpečnostných údajov 
pred akýmkoľvek použití m alebo spracovaním našich výrobkov.

sika slovensko spol.s r.o.
Rybničná 38/e
Brati slava
Slovensko

kontakt
telefón  +421 2 49 20 04 11
Fax  +421 2 49 20 04 44
www.sika.sk


