CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ UPM
3/2015 – 5/2015
Plocha: cca 6000 m2
Střešní hydroizolace – Praha 5

Na stavbě nové budovy centrálního depozitáře Uměleckoprůmyslového muzea v pražských Stodůlkách
byly do střešního pláště použity hydroizolační materiály od firmy AXTER. V rámci střešního pláště byly
navrženy dva typy skladeb. Část objektu,
ze které je přístup na střechu, je zastřešen
zelenou střechou. Přístupná část je
pochozí jednoplášťová střecha s dlažbou.
Charakteristikou konstrukce jako celku,
tedy i střešního pláště, je vyšší úroveň
bezpečnosti
vzhledem
k případným
škodám uvnitř objektu při poruše. Z tohoto
důvodu bylo použito v rámci jednoplášťové
střechy tří hydroizolačních vrstev, které
zajišťují maximální bezpečnost.
zdroj: praha.eu

Hlavní použité materiály
název
VAP AL
FORCE 4000 DALLE
HYRENE SPOT ST

specifikace
natavovací parotěsná
zábrana s hliníkem
robustní inženýrský
asfaltový pás
podkladní pás, samolepící,
mikroventilační

Kontakt
AXTER CZ s.r.o.
Eliášova 20, 160 00, Praha 6
tel.: +420 222 951 195, fax.: +420 222 942 895
E-mail: info@axter.info
www.axter.info

použití na stavbě
parotěsná zábrana střešního
pláště
střešní plášť, podkladní vrstvy
spodní vrstva souvrství
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Celkový pohled na střechu při
provádění izolatérských prací
Na střeše centrálního depozitáře byla
navržena
pro
vyšší
bezpečnost
jednoplášťová střecha se třemi nezávislými
hydroizolačními vrstvami. V první vrstvě
byla natavena parozábrana VAP AL a
hydroizolační pás FORCE 4000 DALLE.
Zdvojená
druhá
vrstva
hydroizolací
obsahovala plně modifikované pásy
HYRENE SPOT ST a FORCE 4000
DALLE, poslední třetí vrstva byla navržena
z PVC-P folie.

Střešní izolace
Nad výstupem na střechu byla použita
skladba se zelenou střechou, kde byly
použity hydroizolační pásy se zvýšenou
chemickou ochranou proti prorůstání
kořenů ALPAFLORE TS FMP a separační
textilie FILTRE AXTER. Nad centrální částí
střechy byla použita jednoplášťová střecha
se třemi hydroizolačními vrstvami.
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