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Rekonštrukcia strechy sila Považského cukrovaru
v Trenčianskej Teplej
V septembri 2012 oslávi Cukrovar v Trenčianskej Teplej svoje úctyhodné 111-te narodeniny. Sika Slovensko 
sa môže popýšiť, že použitím svojej revolučnej MTC technológie mohla prispieť k bezpečnému uskladneniu 
najväčieho pokladu tejto slovenskej rarity. Zatekajúca strecha 50 metrov vysokého sila ukrýva totiž 100 ton 
cukru pripraveného na distribúciu

Popis projektu
Výroba cukru v Trenčianskej Teplej sa datuje k roku 
1901. V začiatkoch existencie cukrovar zamestnával 66 
stálych zamestnancov. V súčasnosti je cukrovar členom 
nadnárodnej skupiny Nordzucker group, zamestnáva 
175 stálych zamestnancov a vyrába 20 druhov cukru. 
Rozsiahlymi investíciami presahujúcimi miliardu Sk 
sa relatívne malý cukrovar stal v súčasnosti najväčšou 
výrobnou kapacitou na Slovensku. Medzi posledné 
investície v roku 2011 patrila oprava zatekajúcej 
strechy sila, ktorý slúži na skladovanie cukru.

Požiadavky
Požiadavkou investora bolo zaizolovať strechu sila s 
priemerom 15 metrov proti vode, tepelným výkyvom 
a iným vplyvom bez možnosti použitia otvoreného 
ohňa, keďže výpary cukru sú horľavé a explozívne. 
Zároveň bolo podmienkou použiť neinvazívnu metódu 
bez vŕtania do existujúcej plechovej strechy, ktoré by 
pri navlhnutí spôsobilo obrovské škody na cukre. Pre 
nepriazeň počasia sa musela rekonštrukcia uskutočniť 
v čo najkratšom čase.



Sika systémové riešenia
Po obhliadke strechy a zvážení požiadaviek investora Sika 
zvolila za ideálne riešenie náterový hydroizolačný systém  
MTC  Sikalastic®-601 BC a Sikalastic®-621 TC.

Prvým krokom realizácie bolo nalepenie tepelno izolačných 
panelov na jestvujúcu krytinu z trapezového plechu lepidlom 
Sika® Coldstick. Následne bol tým istým materiálom na 
izoláciu prilepený jednoduchý bituménový pás, na ktorý 
bolo možné naniesť samotný MTC systém.  Aplikovala sa 
základná vrstva Sikalastic®-601 BC, do ktorej sa vkladala 
výstužná tkanina Sika® Reemant Premium. Finálna úprava 
bola realizovaná pohľadovým polyuretánovým náterom 
Sikalastic®-621 TC.

Cukor v bezpečí
Ponúkli sme investorovi čisté riešenie bez elektriny, ohňa 
a vŕtania s mimoriadne krátkou dobou realizácie v podobe 
revolučnej technológie - MTC (Moisture Triggered Chemistry). 
Hydroizolačný náter určený pre všetky typy striech je 
jednoducho aplikovateľný valčekom. Už po 10 minútach je 
materiál odolný proti vode a netreba strechu prikrývať pred 
prípadným dažďom.
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