SPECIÁLNÍ VÝROBKY

PRO ZRYCHLENÍ A ZJEDNODUŠENÍ
VAŠÍ PRÁCE

KDO JSME
ZAPA beton je společnost s 25letou tradicí na českém a 15letou
zkušeností na slovenském trhu transportbetonu.
Skupina ZAPA beton v ČR a SR vyrobila za celou dobu své existence
30 milionů m3 betonu.
Dlouhodobě patří mezi lídry českého i slovenského trhu.
Je součástí koncernu Buzzi Unicem, cementářské a betonářské
skupiny působící v Evropě, v Rusku, USA, Mexiku a severní Africe.
Prioritou společnosti je spokojenost zákazníka prostřednictvím
zaměření na kvalitu a inovace.

54 betonáren CZ
16 betonáren SK

90 domíchávačů CZ
30 domíchávačů SK

40 čerpadel CZ
5 čerpadel SK

6 lomů a pískoven CZ
2 lomy a pískovny SK
(další 2 v Maďarsku)

Akreditovaná
zkušební laboratoř

500 zaměstnanců CZ
100 zaměstnanců SK

PROJEKT NEMO - Nové Evoluční Materiály pro inOvace
Společnost ZAPA beton se rozhodla dle své zákaznické analýzy
vytvořit projekt NEMO, který přináší našemu širokému spektru
zákazníků pestrou nabídku evolučních materiálů s odbornou
podporou při rozhodování o volbě vhodného výrobku.
Správný výběr zjednoduší a zrychlí provádění jednotlivých
stavebních prací.
V první části přinášíme speciální výrobky určené pro inovativní
zhotovení betonových podlah v průmyslové a bytové výstavbě.
Druhá část se zabývá realizací konstrukčních a pohledových
betonů, jejich vlastností, technologií a následné aplikace.

KDE SE DOZVÍTE VÍCE A KDE NÁS NAJDETE?
www.zapa.cz

Semináře

CONECO Bratislava

ZAPA dny

IBF Brno

Více informací o seminářích
a ZAPA dnech naleznete
na našich webových stránkách.

FOR ARCH Praha

PODLAHOVÉ BETONY
Beton se zaručenou dávkou ocelových vláken pro zvýšení ohybové tuhosti a použitelný jako náhrada tradičních kari sítí.
Beton má upravenou recepturu pro zaručení předepsané zpracovatelnosti, rovnoměrného rozmístění vláken bez
rizika segregace.

Beton se zaručenou dávkou polypropylenových makrovláken pro zvýšení ohybové tuhosti a použitelný jako náhrada
tradičních kari sítí. Beton má upravenou recepturu pro zaručení předepsané zpracovatelnosti, rovnoměrného
rozmístění vláken bez rizika segregace. Oproti použití ocelových vláken je bez rizika koroze a je proto vhodnější pro
vnější použití.

Beton se zaručenou dávkou polypropylenových mikrovláken pro omezení plastického smrštění a jako ochrana proti
odstřelování betonu při požáru. Beton má upravenou recepturu pro zaručení předepsané zpracovatelnosti,
rovnoměrného rozmístění vláken bez rizika segregace.

Beton určený pro podlahové konstrukce v interiéru i exteriéru se
speciálními přísadami omezujícími smrštění až o 50 %. Díky tomu
je možné provedení větších úseků bez dilatací a s omezeným
rizikem vzniku trhlin a lze tak vytvořit bezesparé podlahy.

Beton speciálně navržený pro průmyslové podlahy s urychlenou
možností finální úpravy leštěním. Beton má zachovanou
standardní dobu zpracovatelnosti a díky svému složení je vhodný
jak pro vnitřní, tak pro venkovní použití.

Architektonický beton pro vnější i vnitřní použití s vymývaným
povrchem. Díky tomu vynikne struktura betonu s kamenivem na
povrchu. Nejlepšího efektu je docíleno při probarvení cementového
tmelu za pomoci minerálních pigmentů.

BETON PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Beton určený k vnitřnímu použití pro podlahové konstrukce s podlahovým vytápěním se zvýšenou tekutostí směsi.

PODLAHOVÉ BETONY
Cementový samonivelační litý potěr pro podlahové konstrukce bytových a administrativních staveb prováděných
v tenkých vrstvách 4,5 - 7cm s omezeným smrštěním pro eliminaci trhlin a vzniku efektu zvedání rohů. Je vhodný do
vnitřních prostor, kde proti anhydritu nabízí rychlejší nárůst pevností a vysychání, a lze ho použít i v místech s trvalou
vlhkostí.

Samonivelační litý potěr na bázi síranu vápenatého pro podlahové konstrukce bytových a administrativních staveb
prováděných v tenkých vrstvách bez rizika vzniku trhlin. Použití pouze v místech bez rizika působení vlhkosti.

ARCHITEKTONICKÉ BETONY
Architektonický beton určený pro významné a exponované konstrukce. Pro docílení povrchů a výsledků požadovaných
architektem je nutná specifikace a konzultace s technologem. Návrh betonové směsi probíhá s přihlédnutím
k Technickým pravidlům ČBS 03 pro Pohledový beton.

BETON S DRENÁŽNÍ SCHOPNOSTÍ
Drenážní beton pro finální pochozí nebo
pojezdovou vrstvu. Zajišťuje odvod
dešťové vody do podloží a nabízí tak
mimo architektonické funkce možnost
značné úspory za poplatek za dešťovou
vodu zastavěného území.

Stejnozrnný beton s definovanou
mezerovitostí. V betonu je vyrobena
kostra z frakcí hrubého kameniva.
Mezerovitý beton se využívá k vytvoření
podkladní vrstvy vozovky s celoplošným
drenážním účinkem.

ODOLNÉ BETONY
Beton navržený pro konstrukce bílých van a podzemních konstrukcí se sníženým vývinem hydratačního tepla, menším
smrštěním a minimálním průsakům tlakové vody. Navržená směs v možných mezích následuje Rakouskou směrnici pro
bílé vany díky Technickým pravidlům ČBS 02 pro Bílé vany.

Beton vyšších pevnostních tříd se zvýšenou odolností proti vlivům prostředí pro dlouhou trvanlivost a odolnost betonu.
Beton je určen zejména pro výstavbu nosných subtilních konstrukcí a pro výškové budovy.

SNADNO A SAMOZHUTNITELNÉ BETONY
Samozhutnitelný beton v konzistenci SF2 - SF3 (SCC) pro vertikální i horizontální konstrukce o min. tlouštce 10 cm.
Dále pak pro extrémně vyztužené konstrukce a pro nepřístupné konstrukce s nutností toku betonu na velkou
vzdálenost.

Snadno zhutnitelný beton v konzistenci SF1 (SCC) zejména pro horizontální konstrukce - např. základové desky
o tloušťce nad 10 cm. Ukládání probíhá pouze s lehkým mechanickým hutněním.

MALTY PRO ZDĚNÍ
Cementová průmyslově vyráběná zdící malta vhodná pro přímou spotřebu s prodlouženou dobou zpracovatelnosti až
na 36 h.

Cementová malta pro ŠCM - Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou (dle ČSN 73 6127-1). Vrstva z kamenné
kostry 32/63 je vyplněná touto maltou, která uzavírá povrch a její množství s hloubkou klesá. Jedná se o podkladní
vrstvu využívanou zejména při stavbě městských komunikací.

VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
Tekutá cementopopílková směs určená pro prolévání štěrkových vrstev nebo použitelná jako výplňová hmota.

Tekutá provzdušněná nízkopevnostní malta pro výplně zemních dutin, kanalizací, výkopů s možností jejího snadného
odtěžení bez dodatečného sedání.

SUCHÉ STŘÍKANÉ BETONY
Směs určená pro aplikaci stříkáním a torkretováním suchým způsobem (zajištění svahů, stěn výkopů, apod.). Tato
směs je namíchána z cementu, přirozeně vlhkého kameniva a přísad bez záměsové vody a je určena k okamžitému
zpracování. Případný urychlovač není součástí dodávky a o jeho použití rozhoduje aplikační firma.

LEHKÉ BETONY
Beton vylehčený za pomoci lehkého kameniva - liaporu nabízí pevnosti běžného betonu při nižší objemové hmotnosti.
Použití zejména v místech, kde je požadavek na nízké zatížení od konstrukce.

Beton vylehčený polysterenem nabízený podle objemové hmotnosti. Je vhodný jako vyrovnávací vrstva pro konstrukce
s požadovaným nízkým plošným zatížením konstrukce.

ČECHY:
Obchodní zástupce - specialista
Martin Šafra
mobil: 602 256 066
e-mail: martin.safra@zapa.cz
Technolog - speciální produkty
Ing. Michal Tvarog
mobil: 778 714 575
e-mail: michal.tvarog@zapa.cz

MORAVA:
Obchodní zástupce - specialista
Jiří Foltýn
mobil: 770 122 196
e-mail: jiri.foltyn@zapa.cz
Technolog - speciální produkty
Ing. Tomáš Znajda Ph.D.
mobil: 724 173 116
e-mail: tomas.znajda@zapa.cz

ZAPA beton – BETON S ČESKOU TRADICÍ A ITALSKOU ZKUŠENOSTÍ

