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1C PUR – ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI APLIKACÍ V INŽENÝRSKÉM 
A POZEMNÍM STAVITELSTVÍ 

 
Abstract 

Description of various types of 1C PU CarboStop resins. Their characteristics and use. 

Explanation of term single and two-component injection resin. Evaluation of advantages of 

new injection materials for application companies. 

1.  Úvod  

Jednosložkové polyuretanové pryskyřice, které se také často označují jako 1C PUR 

(v anglicky mluvících zemích) nebo jako 1K PUR (v německy mluvících zemích), jsou 

poměrně rozsáhlou skupinou injekčních materiálů, které společnost Minova Bohemia během 

roku 2007 zařadila do svého prodejního sortimentu. Jedná se o materiály, které díky svým 

vlastnostem nabízejí poměrně široké možnosti při řešení problémů v pozemním a podzemním 

stavitelství a geotechnice. Vyžadují však diametrálně odlišný přístup, na který je potřeba 

pamatovat, a to jak ve fázi návrhu injektáže, tak i při vlastní aplikaci. Jenom v takovém 

případě mohou prokázat své dobré vlastnosti a užitnou hodnotu. 

2.  Jednosložkové a dvousložkové injekční hmoty 

V prvé řadě je nutné vysvětlit, co znamená, když se o injekčním materiálu uvádí, že se jedná 

o jedno- nebo dvousložkovou hmotu. Není totiž výjimkou, že část (i odborné) veřejnosti 

má zažitou představu, že v případě jednosložkové injekční hmoty je tato tvořena pouze jednou 

složkou, dvousložková dvěma složkami, atd. Tato interpretace je chybná. Použité rozdělení 

nevyjadřuje, z kolika složek se injekční materiál skládá (připravuje). Je tím naopak myšleno, 

jakým způsobem je injekční materiál aplikován – jestli se při injektáži čerpá pouze jedna 

složka (přesněji řečeno injekční směs), nebo jestli se čerpají samostatné složky, které se 

až těsně před vstupem do injektovaného prostředí smíchají, např. v injekční pistoli. V prvním 

případě se používá jednosložkové čerpadlo, ve druhém případě je to čerpadlo dvousložkové. 

Z toho vyplývá, že jednosložková injekční hmota nemusí (ale může) být tvořena pouze jednou 

složkou. Ve skutečnosti je tomu tak, že jednosložková injekční hmota je tvořena základní 

pryskyřicí, ke které se přidává reaktivní složka – akcelerátor. Změnou dávkování akcelerátoru 
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je možné nastavovat dobu reakce injekční směsi. Akcelerátor se k pryskyřici přidává až těsně 

před aplikací, jeho dávkování se pohybuje okolo 1 – 15 objemových dílů akcelerátoru 

na 100 objemových dílů pryskyřice. 

3.  CarboStop – jednosložkové polyuretanové pryskyřice 

Řada jednosložkových polyuretanových pryskyřic CarboStop je tvořena šesti různými typy 

injekčních hmot, které pokrývají širokou oblast aplikací ve stavitelství. Vzájemně se mezi 

sebou odlišují technickými parametry složek, jako je především viskozita, rozdílný je také 

interval dávkování jednotlivých typů akcelerátorů. Z toho mimo jiné vyplývají odlišné reakční 

doby (začátek a konec pěnění) a výsledná charakteristika vytvrzené pěny. Tyto rozdílné 

veličiny potom určují, k čemu jsou jednotlivé typy vhodné. Typy 1C PUR řady CarboStop 

a jejich základní parametry jsou uvedeny v následující tabulce. 

Pryskyřice Akcelerátor Charakteristika 
pěny 

Viskozita 
směsi (25 °C) 

Dávkování 
akcelerátoru 

CarboStop 41 CarboAdd 41 tvrdá 40 – 60 0,5 – 2,5 % 
CarboStop 101 velmi tuhá 190 
CarboStop 101 CFL 

CarboAdd 101 
polopružná 180 – 260 

0,5 – 10 % 

CarboStop 401 pružná 1000 
CarboStop 401 LV pružná 650 
CarboStop 401 SLV 

CarboAdd 401 
pružná 200 

0,5 – 5,0 % 

Při provádění návrhu injekčních prací, kde mají být použity 1C PUR CarboStop, je nutné 

pamatovat na důležitou okolnost. K tomu, aby pryskyřice CarboStop správně reagovala, 

je nezbytné, aby byla injektována do prostředí, které obsahuje velké množství vody, nejlépe 

proudící. Tento typ injekční hmoty pro nastartování a průběh chemické reakce potřebuje 

vodu, která je v podstatě spouštědlem reakce a zároveň tvrdidlem. Potřebné množství vody 

v poměru k celkovému objemu aplikované injekční směsi má být v poměru cca 1 : 10, 

(tzn. 10 % z celkového objemu směsi). V praxi to vypadá tak, že dokud se aplikovaná 

injekční směs nedostane do kontaktu s vodou (se kterou se navíc dobře promíchá), tak do té 

doby není zahájena chemická reakce a směs v podstatě nereaguje. Pokud však ke kontaktu 

směsi s vodou dojde, chemická reakce se nastartuje a dochází k napěňování směsi a jejímu 

vytvrzení. Pokud prostředí dostatečné množství vody neobsahuje, je možné ji do prostředí 

napustit, a to ještě před injektáží nebo po jejím ukončení. Uvedený princip chemické reakce 

umožňuje provádět injektáže na poměrně dlouhé dopravní vzdálenosti, umožňuje směsi 

pronikat i do jemných trhlin, spár a dutin ať už ve stavební konstrukci nebo zemině. 



4.  Použití jednosložkových pryskyřic CarboStop 

Injekční pryskyřice CarboStop 41 – CarboAdd 41 je charakterizována nejnižší viskozitou 

z celé řady pryskyřic CarboStop. Vzhledem k tomu, že vytvrzuje do velmi tvrdé pěny 

s nízkým stupněm napěnění, je vhodná především 

pro zpevňující injektáže. Právě nízká viskozita injekční 

směsi umožňuje pronikání do jemnozrnných zemin, 

ulehlých a málo propustných písků, což jiné typy 

injekčních hmot neumožňují. CarboStop 41 se taktéž 

aplikuje s cílem utěsnění a zpevnění rozvolněných hornin, 

utěsnění přítoků vody ze zemin, používá se pro zpevňující 

a utěsňující injektáže při ražbě podzemních děl, 

pro rubové injektáže za ostěním stavebních konstrukcí. 

Obecně je možné říci, že CarboStop 41 je vhodný 

pro   utěsňující a zpevňující injektáže v případech, 

že injektovaným prostředím je zeminové prostředí. 

Pro zastavování velkých přítoků vody (a to i tlakové) z trhlin ve stavebních konstrukcích, 

utěsňování průsaků v místech spojů lamel podzemních 

stěn, apod. se aplikují pryskyřice CarboStop 101 –

 CarboAdd 101 a CarboStop 101 CFL – CarboAdd 101. 

Hlavním rozdílem mezi těmito pryskyřicemi je ten, 

že CarboStop 101 vytvrzuje do velmi tuhé pěny, zatímco 

CarboStop 101 CFL do polopružné pěny. Tím je dána 

i oblast použití jednotlivých typů. CarboStop 101 se může 

používat pro injektáže nepohyblivých trhlin, kdežto 

CarboStop 101 CFL je vhodný i pro injektáže aktivních 

trhlin nebo konstrukcí, u kterých je nutné počítat s tím, že 

se budou pohybovat – ať už z důvodu sedání konstrukcí, 

nebo z důvodu nesymetrického zatěžování konstrukce základů při postupující výstavbě 

konstrukce (např. podzemní garáže). Pryskyřice řady CarboStop 101 je taktéž možné používat 

pro utěsňující injektáže na kontaktu s hydroizolačními fóliovými pojistnými systémy, 

pro zpevňující injektáže podzákladí a pro rubové injektáže. 



Poslední skupinou jednosložkových pryskyřic je řada CarboStop 401. Tyto pryskyřice jsou 

charakterizovány tvorbou velmi pružné pěny, která své vlastnosti neztrácí ani v dlouhodobém 

horizontu. Z toho důvodu jsou vhodné pro utěsňující injektáže stavebních konstrukcí, které 

jsou vystaveny namáhání pohybem nebo dynamickému zatížení (např. od dopravy). Hlavní 

rozdíl mezi třemi typy pryskyřic CarboStop 401 je ve 

viskozitě injekční směsi, což předurčuje jejich použití. 

Používají se především pro utěsnění trhlin a pracovních 

spár betonových konstrukcí. V závislosti na šířce trhliny se 

potom aplikuje příslušný typ pryskyřice: 

Typ pryskyřice Šířka trhliny 
CarboStop 401 – CarboAdd 401 ≥ 4,0 mm 

CarboStop 401 LV – CarboAdd 401 0,5 – 4,0 mm 

CarboStop 401 SLV – CarboAdd 401 < 0,5 mm 

Dalšími oblastmi aplikací pryskyřic řady CarboStop 401 

jsou utěsňující práce na kontaktu s hydroizolačními 

fóliovými systémy a plošné rubové injektáže stavebních 

konstrukcí (tj. injektáže na kontaktu stavební konstrukce a zeminy) za účelem plošného 

utěsnění konstrukcí, které není možné jinak utěsnit (např. zdivo z keramických tvarovek 

Porotherm). 

5.  Závěr 

1C PUR řady CarboStop jsou skupinou výrobků, které injekčním firmám nabízejí poměrně 

široké pole působnosti, protože jsou vhodné pro velký počet druhů aplikací. Jejich nespornou 

výhodou je nenáročnost na strojní vybavení, kdy je možno je aplikovat jednoduchými 

jednosložkovými čerpadly pístové nebo membránové konstrukce, aplikace je ale možná 

i  s  použitím ruční pumpičky (dekalamitka). Jednoduchost zpracování a nenáročnost 

na technické vybavení je především neocenitelná u aplikací malého rozsahu, kdy se aplikační 

firmě nevyplatí používat jiné typy injekčních hmot, ke kterým jsou nutná čerpadla 

s pneumatickým pohonem. Naproti tomu pryskyřice CarboStop jsou kvalitní injekční hmoty, 

pomocí kterých je možno provádět rozsáhlé práce ve velmi složitých geologických 

a hydrogeologických podmínkách, např. při ražbě tunelových staveb. 


