SIKA AT WORK
Televízne vysielacie stredisko
Bratislava – Kamzík
Rekonštrukcia železobetónových konštrukcií

Sanačné malty: Sika MonoTop®-910 N, Sika MonoTop®-412 N,
Sika MonoTop®-723 N
Sekundárna ochrana / hydroizolácia: SikaTop® Seal-107
Ochranný náter: Sikagard®-680 S Betoncolor, RAL 9010

TELEVÍZNE VYSIELACIE STREDISKO BRATISLAVA - KAMZÍK

POPIS PROJEKTU
Televízna veža na Kamzíku sa nachádza v Bratislave na vrchu s
rovnomenným názvom Kamzík v nadmorskej výške 433 m n. m.
Základný kameň tejto stavby bol položený v roku 1967 a dokončená
bola v roku 1975. Veža je jedným zo symbolov a orientačným bodom
hlavného mesta. Doteraz je to najvyššia veža na Slovensku a jej
architektonické, konštrukčné a funkčné riešenie je dodnes
inšpiratívne. Celková výška stavby je 194 m a jej vrchol je vo výške
635 m n. m.
V roku 2020 bola firma Sika Slovensko spol. s r. o. oslovená projektantom na návrh materiálov na opravu a ochranu výrazne poškodených nosných železobetónových konštrukcií podstavy veže.

POUŽITÉ MATERIÁLY
Sika MonoTop®-910 N – ochrana armatúry a pevnostný mostík
Sika MonoTop®-412 N – malta na opravu nosných žb konštrukcií
Sika MonoTop®-723 N – jemná malta / stierka na opravu nosných
žb konštrukcií
SikaTop® Seal-107 – hydroizolačná stierka resp. sekundárna
ochrana betónu pre zvýšenie životnosti sanovaného povrchu
Sikagard®-680 S Betoncolor, RAL 9010 – ochranný farebný náter
na betón, vybraný farebný odtieň: biely v uvedenej RAL

Dátum realizácie: máj – jún 2021
SIKA RIEŠENIA
Na sanáciu poškodenej nosnej železobetónovej konštrukcie sme
navrhli vysoko kvalitné a osvedčené malty na opravu betónových
povrchov. Pred realizáciou bol podklad dôkladne očistený pomocou vysoko tlakového vodného lúča. Vzhľadom na výmeru bola
väčšina produktov zabudovaná strojným spôsobom – striekaním.

Preštudujte si produktový list a kartu bezpečnostných údajov
pred akýmkoľvek použitím alebo spracovaním našich výrobkov.
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Účastnici projektu:
Projektant: Ing. Roman Trudman
Realizačná firma: Hydrodynamic s.r.o.
Výmera: cca 2.000 m2

