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ZKUŠENOSTI Z APLIKACÍ METAKRYLÁTOVÝCH GELŮ 
CARBOCRYL PŘI SANACÍCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

 
 
Abstract 
Aplikace metakrylátových gelů umožňuje realizační firmě sanovat poruchy stavebních 
konstrukcí, na které polyuretanové pryskyřice nebylo možno vůbec použít nebo jejich 
aplikace byla velmi obtížná s nejistým výsledkem. Vzhledem k tomu, že se jedná o úplně jiný 
materiál, je potřeba používat i jiný způsob práce, který jsme si museli osvojit.  
 
1. Úvod 
    Naše firma se injektážemi stavebních konstrukcí prakticky zabývá již od počátku své 
činnosti, přičemž vzhledem k našemu zaměření provádíme jak injektáže cementové, tak 
i chemické. Mnoho let jsme aplikovali výhradně polyuretanové pryskyřice z produkce firmy 
CarboTech, pomocí kterých jsme prováděli utěsňování a zpevňování, tzn. sanace betonových, 
cihelných i smíšených konstrukcí. Jmenovitě jsme používali především pryskyřice Bevedan – 
Bevedol WF, WFA a WT, které však je možno pouze omezeně používat pro sanace cihelného 
zdiva proti vzlínající zemní vlhkosti a obtížně se s nimi utěsňují trhliny velmi malých šířek 
v betonových konstrukcích. Tak se nám stávalo, že podstatnou část průsaků se nám podařilo 
zatěsnit v relativně krátké době, ale na 100%-ní utěsnění defektu jsme spotřebovali neúměrně 
více času. Proto jsme přivítali novinku v sortimentu – dnes už firmy Minova Bohemia s.r.o. – 
metakrylátové gely CarboCryl, které měly tyto „nedostatky“ polyuretanových pryskyřic 
vyřešit. 
 
2. Zkušenosti z aplikací 
    Protože metakrylátové gely CarboCryl mají naprosto jiné vlastnosti než polyuretanové 
pryskyřice Bevedan – Bevedol, vedlo to k mírné úpravě našeho zařízení a návyků. Předně 
bylo nutné pořídit si nový typ injekčního čerpadla, protože metakrylátové gely je nutno 
aplikovat speciálním plunžrovým čerpadlem, které je celé zhotovené z nerezové oceli. Naše 
stávající čerpadla tomuto požadavku nevyhovovala. I když nám byla nabízena možnost 
zapůjčování čerpadla na jednotlivé aplikace formou pronájmů, volili jsme raději přímo 
zakoupení typu Minibooster 5U. Zvolili jsme tento typ z nabízených tří typů čerpadel, protože 
Miniibooster 5U je po stránce výkonů velmi blízký čerpadlu DV 97, které používáme pro 
injektáž PUR pryskyřicemi. Umožňuje nám injektovat tlakem až 160 bar, přičemž maximální 
výkon čerpadla je 5,4 litrů směsi za minutu (u DV 97 jsou uvedené parametry 150 bar a 2,8 
l/min). Další důvod, proč jsme zvolili Miniibooster 5U je ten, že čerpadlo je pneumatické a 
pro pohon je možno použít kompresor na 220 V. Tam, kde se v praxi pohybujeme, není zdroj 
380 V pro pohon výkonnějších kompresorů všude přístupný, což by nám působilo obtíže. 
 
    Z dalšího vybavení nebylo nutno provádět nějaké změny, ostatní pracovní nástroje jsou 
v podstatě shodné s injektážemi PUR pryskyřicemi. Pouze injekční pakry, přes které se 
provádí injektáž konstrukce, se musí opatřovat maznicemi. Ty plní funkci zpětného ventilu a 
zamezují vytékání metakrylátového roztoku z konstrukce – jeho viskozita je totiž velmi nízká, 
v podstatě blízká vodě. Používáme maznice s plochou hlavou, protože jsou mnohem 
výhodnější než kulové maznice – umožňují větší komfort práce (pokud je pakr ve vývrtu 
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dobře upnutý, je možno na něj celou injekční pistoli zavěsit a nemusí se po celou dobu 
injektáže držet) a protože jsou těsnější, umožňují i vyšší injekční tlaky. 
Co se týče rozmístění injekčních pakrů v injektované konstrukci, používají se stejné principy 
jako při injektáži PURy. Např. pro plošnou injektáž betonové konstrukce jsme použili svislé i 
vodorovné vzdálenosti mezi pakry 15 cm. 
 
    Velkou změnou je příprava směsi - museli jsme si odvyknout, že používáme dvě připravené 
složky A a B, které smícháme v čerpadle v objemovém poměru 1:1 a směs injektujeme. Teď 
si musíme jednotlivé složky A a B předem připravit z celkem čtyř složek (tři chemické látky a 
voda), což nám na druhou stranu dává velkou možnost připravit si injekční směs s takovou 
dobou reakce, jakou přesně potřebujeme. Můžeme tak reagovat na různé typy injektovaných 
materiálů, na teploty injektovaného prostředí nebo vzduchu, na rychlost proudící vody 
z utěsňované konstrukce, atd. Tato možnost u polyuretanových pryskyřic je omezena a to pro 
nás bylo v minulosti v některých případech limitující. Další zpracování složek A a B gelů 
CarboCryl je už shodné – jejich směšovací poměr je taktéž 1:1 objemově, což zajišťuje 
čerpadlo.  
Je tady ještě jedna zvláštnost. Vlastní injekční čerpadlo Minibooster 5U obsahuje tři možnosti 
čerpání – dvě jsou určena pro čerpání složek A a B, třetí je určeno pro výplach. Protože se 
metakrylátový gel připravuje téměř z 50% z vody, je možno vodu používat i pro proplach 
injekční pistole při přerušení injektáže nebo pro celkové čištění čerpadla po ukončení prací.  
U injektáže polyuretanovými pryskyřicemi se proplach provádí jednou ze složek pryskyřice – 
polyolem. 
 
    Největší změna při používání metakrylátových gelů oproti polyuretanovým pryskyřicím je 
patrná při vlastním provádění injektáže. Při aplikaci PUR pryskyřic čerpadlem DV 97 je 
nutno průběh injektáže ovládat rychlostí běhu čerpadla, případně manuálním spouštěním a 
zastavováním čerpadla na ovládacím panelu čerpadla. Tuto činnost provádí pracovník, který 
je přímo u čerpadla a je tak do jisté míry odkázán na pokyny svého kolegy u injekční pistole. 
Úspěšnost a kvalita proinjektování konstrukce je tak závislá na zkušenostech obsluhy a 
z velké míry také na jejich odhadu, jaký maximální tlak konstrukce snese. U injektáže 
metakrylátovými gely je situace jiná. Jednak se ovládání čerpadla provádí přímo z injekční 
pistole (jak čerpadla složek A a B, tak i proplachového čerpadla) a odpadá tak komunikace 
mezi obsluhou, která může být někdy problematická (vzdálenost pracovníků, hluk, jazyková 
bariéra). A potom čerpadlo samo hlídá, aby konstrukce nebyla vystavena neúměrnému tlaku. 
Pokud dojde k nárůstu tlaku nad hraniční mez (ta se definuje nastavením tlaku na přívodu 
stlačeného vzduchu u čerpadla), dojde k samočinnému zastavení chodu čerpadla. Materiál, 
který je dopraven do konstrukce, je tímto tlakem pomalu dopravován do trhlin nebo porézního 
systému injektovaného materiálu. Pokud dojde k poklesu tlaku, čerpadlo se automaticky opět 
rozeběhne a injektáž může pokračovat. 
Dále již žádné rozdíly při injektáži jednoho nebo druhého typu hmot nenastávají. Cílem 
utěsňující injektáže je zajistit nepropustnost konstrukce, tzn. těsnou a suchou (i když 
vyschnutí cihelné konstrukce může být otázkou delšího časového úseku). A právě 
s objevením se metakrylátových gelů se podstatně rozšířily možnosti injekčních firem. 
Vzhledem k tomu, že oba popisované materiály lze vzájemně při práci kombinovat, jsme 
schopni naše práce provádět účinněji.  
 
3. Realizace 
    V roce 2004 jsme pomocí metakrylátových gelů prováděli tyto práce: 
- ČOV Adamov – plošné utěsnění stěnové betonové konstrukce mezi odkalovací nádrží a 

dodatečně přistavěným objektem strojovny 
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- rodinný dům, Borová u Poličky – utěsnění kamenocihelného smíšeného zdiva proti 
vzlínající vlhkosti – vytvoření vodorovné izolační clony 

- měšťanský dům, Brno – plošné utěsnění cihelného zdiva proti podzemní vlhkosti – 
injektáž detailů na styku dodatečně prováděné hydroizolace nopovou fólií v místech 
příčných nosných stěn a příček. 

 
4. Závěr 
    Osvojení si technologie injektáže metakrylátovými gely nebylo složité a naší firmě se určitě 
vyplatilo – a to i když vezmeme v úvahu pořízení nového injekčního čerpadla. Kdybychom 
měli shrnout důvody, které nás vedly k rozhodnutí používat gely CarboCryl, budou to určitě: 
- gely lze s úspěchem aplikovat tam, kde polyuretanové pryskyřice není účelné používat 

(úzké trhliny a spáry v betonu, vzlínající vlhkost u cihelných konstrukcí), 
- gely lze používat jako doplněk injektáží PUR pryskyřicemi na tzv. „dotažení“ – úplné 

utěsnění konstrukce (je při tom nutno dodržovat zásadu, že vždy se nejdříve aplikuje 
pryskyřice, teprve potom gel, nikdy ne naopak!), 

- jednotlivé modifikace gelů typu Carbocryl umožňují volbu  mechanických vlastností 
výsledného gelu a tím širší použití v rámci řešených problémů u jednotlivých typů 
konstrukcí. 

- použití CarboCrylu umožňuje „bezezbytkovou“ aplikaci – pokud se nám nepodaří 
připravit si přesné množství materiálu pro konkrétní aplikaci, je možno namíchané složky 
uschovat a po provedení aktivace znova použít. 

- materiály typu CarboCryl  mají zkušebně potvrzeny další vlastnosti a charakteristiky, což 
rozšiřuje jejich další možnosti použití např. zkoušky mrazuvzdornosti a schválení pro 
kontakt s pitnou vodou. 


