
Sika at work
RekonštRukcia stRechy 
kolonádového mostu v 
piešťanoch
strešný hydroizolačný náter sikalastic® mtc: sikalastic®-614

sika® reemat premium 





KOLONÁDOVÝ MOST, NAZÝVANÝ TIEŽ SKLENÝ 
MOST, PREKLEŇUJE RIEKU VÁH S DĹŽKOU 
141,8 METROV A SPÁJA KÚPEĽNÝ OSTROV S 
MESTOM. JE NAJDLHŠÍM KRYTÝM MOSTOM 
NA SLOVENSKU. MOST POSTAVILI V ROKU 
1933 NA OBJEDNÁVKU P. ĽUDOVÍTA WINTERA 
– MAJITEĽA KÚPEĽOV. 

Požadoval most s úzkou vozovkou, ktorý by mal 
chodníky kryté  pred nepriazňou počasia s 
obchodíkmi. Nosnú spodnú časť mosta projektoval 
švajčiarsky architekt Schwarz, vrchnú kolonádu 
národný umelec, akademik Emil Belluš. Most je 
vyzdobený leptaným sklom podľa kartónov 
národného umelca Martina Benku. Pri vstupe na 
Kolonádový most stojí bronzová socha Barlolamača 
od R. Kúhmazera  s latinským nápisom v preklade 
“ZdRaviu Naj PRoSPEšNEjšiE PiEšťaNSKé 
KúPElE” a na druhej strane most zdobí známy 
nápis “vStaň a choď”.
na most sa podpísal zub času a jeho prestrešenie 
už zatekalo. strešná krytina bola už poškodená  a 
na niektorých miestach zarastená machom. povrch 
strechy po očistení od machu mal také nerovnosti, 
že bolo potrebné na pôvodnú vrstvu nataviť 
najjednoduchšie asfaltové pasy. tie potom 
zabezpečili rovný pevný povrch, na ktorý bol 
následne nanesený hydroizolačný systém 
sikalastic® mtc.

na očistený podklad aplikátor naniesol prvú vrstvu 
Sikalastic®-614 a hneď do čerstvého valčekom 
zatlačil výstužnú tkaninu Sika® reemat Premium. po vytvrdnutí aplikátor skontroloval vrstvu a odstránil trčiace 
vlákna tkaniny. potom naniesol druhú vrstvu náteru Sikalastic®-614.

RÝcHLA OPRAVA
sikalastic® mtc systém už do 10 min. zabezpečil, že strecha ihneď po natretí prvého náteru plnila funkciu 
hydroizolácie aj keď materiál ešte nebol vytvrdený, čo ocenil investor i realizátor, keďže zákazku realizoval koncom 
jesene. táto unikátna technológia, ktorá vytvrdzuje vplyvom vzdušnej vlhkosti ,poskytuje klientom novú úroveň 
spoľahlivosti a bezpečnosti , pričom umožňuje jednoduché použiti e a zabezpečuje dlhú životnosť.



kolonádoVý most piešťany
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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
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Dekoratívne cementové 
podlahy v štýlovej 
rekreačnej chate 
Prirodzený vzhľad podláh 
SikaDecor®
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