
 

 

 

SIKA AT WORK 
Výrobná hala – Cloetta Slovakia 
s.r.o., Levice 
ROOFING: Sarnafil® TS 77-18, Sarnafil® T66-15D, Sarnabar®    

 
Rekonštrukcia strešného plášťa 

  



 

 

SANÁCIA PLOCHEJ STRECHY – CLOETTA SLOVAKIA 

 

 

 

POPIS PROJEKTU 

Spoločnosť Cloetta Slovakia s.r.o., sa rozhodla zrealizovať rekonštrukciu 

strechy na výrobnej hale. Na plochej streche, s nosnou konštrukciou z 

trapézového plechu, sa nachádzala pôvodná PVC hydroizolačná fólia v 

zlom stave. Izolácia bola trvalo poškodená a do strechy zatekalo. Celková 

rozloha opravovanej strechy je 8310m2..  Investor sa v tomto prípade 

rozhodol vsadiť na kvalitu a dlhú životnosť materiálu a ako strešnú  

hydroizoláciu si zvolil Sarnafil® TS 77-18, vysoko kvalitnú hydroizolačnú 

membránu z flexibilného polyolefínu (FPO). 

 

POŽIADAVKY PROJEKTU  

Hlavnou požiadavkou investora bola dlhá životnosť a vysoká kvalita 

materiálu strešnej hydroizolácie. Taktiež dôležitým faktorom bolo 

zrelizovanie prác vo vymedzenej dobe 2 týždňov, počas celozávodnej 

letnej odstávky výroby. Bol kladený veľký dôraz na neprerušovaný priebeh 

prác, dodržiavanie správneho technologického postupu, vysokú kvalitu 

prác, od ktorej záleží aj následná životnosť strešnej izolácie. Materiál 

Sarnafil® TS 77-18 bol navrhnutý z dôvodu vysokej kvality, rozmerovej 

stálosti, jednoduchého a rýchleho zabudovania aj počas letných mesiacov, 

kedy sa na strešných konštrukciách pracuje pri zvýšených teplotách. Bola 

použitá fólia v bežovej farbe, vďaka čomu neprichádza na streche k 

nadmerným teplotným ziskom zo slnečného žiarenia, a teda k 

prehrievaniu konštrukcie a materiálu.  
 

Preštudujte si produktový list a kartu bezpečnostných údajov  

pred akýmkoľvek použitím alebo spracovaním našich výrobkov. 

 

    

SIKA RIEŠENIA  

Rekonštrukcia strešného plášťa spočívala v ponechaní pôvodnej 

hydroizolačnej PVC fólie, na ktorú sa následne položila ochranná 

geotextília, ktorá zároveň plní funkciu mikroventilačnej vrstvy medzi 

pôvodnou a novou hydroizolačnou membránou. Niektoré časti strechy 

boli dodatočne zateplené pomocou dosiek z minerálnej vaty.  

Izolácia strechy bola navrhnutá z FPO hydroizolačnej membrány Sarnafil® 

TS 77-18 beige, ako mechanicky kotvený systém – súčasťou dodávky 

materiálu bol aj návrh a výpočet kotviaceho plánu vyhotovený v programe 

JetStream. Obvodové kotvenie bolo vyhotovené pomocou kotviacej lišty 

Sarnabar. Na oplechovanie prestupov a atík boli použité profily z 

pofóliovaného plechu Sarnafil® T metal Sheet. Následné opracovanie 

detailov a prestupov bolo vyhotovené z nevystuženej detailovej fólie 

Sarnafil®T66-15D. 

Pri teplovzdušnom zváraní fólie sa na všetky zvárané plochy nanášal 

Sarnafil® T Prep – aktivátor zvaru, ktorého použitie je nevyhnutné pri práci 

s FPO membránami. Ukončenia fólie a jednotlivé detaily boli vytmelené 

pomocou špeciálneho tmelu na báze silikónu Sarnaplast 2235, ktorý sa 

používa v kombinácii so Sarnafil membránami.  

Na základe požiadavky investora boli počas realizácie vykonané na streche 

priebežné obhliadky za prítomnosti zástupcov zo Sika Technického servisu. 

Účelom medzioperačných kontrol bolo zabezpečiť dohľad nad správnou 

realizáciou a dodržiavaním technologických predpisov a požiadaviek, aby 

následne mohla byť udelená záruka na materiál Sarnafil® TS. 

 

ÚČASTNÍCI PROJEKTU  

Investor: Cloetta Slovakia s.r.o. 
Realizačná firma: CDI – FRIMCOM – JANISTAV s.r.o. 
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