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Hidroizolacija kesonskih 
konstrukcijjekritičnopodročje
gradnje,kisemumoramopo-
svetiti ževčasuprojektiranja.
Za uspešno rešitev problema
je potrebno že v začetni fazi
projektiranjapredvidetiprime-
ren način temeljenja, poteke
vsehdilatacijobjekta(takotal-
neploščekotsten),kimorajo
biti kar se da enostavne. Pri
tem je potrebno sodelovanje
projektanta, statika in (pripo-
ročljivo) tudi strokovnjaka za
gradbenofiziko.
Gledenapostopnoprimanjko-

vanjegeološkougodnihterenov
na dobrih lokacijah in poveče-
vanju zahtev po parkiriščih, se
nujnost gradnje v zahtevnejših
pogojihšepovečuje.
Zaradi ekonomičnosti in traj-

nostijepotrebnoprednačrtova-
njem objekta izvesti oceno ne-
varnostitalnevode.Toseizvede
naosnovisledečihpodatkov:

Strategija zaščite objekta 
proti terenu (1. del)

Talna voda in vlaga predstavljata eno največjih nevarnosti za objekt, zato je potrebno dobro načrtovati 
ukrepe, ki preprečijo zamakanje objekta in s tem nastajanje škode.

•dolgoročen pritisk (geome-
hansko poročilo + morebitne
spremembe),

•vplivpovršinskihvod,
•uporaba zunanje drenaže in
vplivnasosednjeobjekte,

•vpliv spremenjenih vremen-
skihrazmer.

Izbira tipa zaščite v primeru 
talne vlage in pronicujoče 
vode brez pritiska

Bitumenska hidroizolacija 
fltip A«
Zaščitapredvlagoseševed

nopogosto izvaja le zbitumen-
skimi trakovi. Sama izvedba je
dražjaodzgorajomenjenih.Na-
vadnoseuporabljajocenejšibi-
tumenski trakovi, ojačani s ste-
klenimvoalom.Izvedbajelahko
enoslojnaalidvoslojna.

Zapora pred vlago folija Ge-
fitas PE 3/300
GefitasPE3/300jesestavlje-

na iz3mmpolietilenskepene,
na kateri je kaširana PE folija.
Gefitas že ima vgrajen vzdolžni
tesnilni butilni trak. Gefitas PE
3/300 zapora proti vlagi je od-
pornanapretrganjetermehan-
ske poškodbe in se navadno
vgrajuje direktno na utrjen gra-
mozni tamponbrezpodložnega

Primertakegradnjejevnepo-
srednemmorskempasu–sla-
nookolje.
Naslednji kritični korak je iz-

vedba sama, kjer je potrebno
dobro sodelovanje glavnega iz-
vajalcainpodizvajalcahidroizo-
lacijskihdel.

Upoštevati je potrebno tudi tip objekta:

Razred 1 - dopustna mokra mesta:
javne parkirne površine; servisni prostori npr. hidroelektrarne 
v delih, kjer ni elektrike; pomožni prostori.

Razred 2 - dopustna je vlaga, vendar brez mokrih mest: 
vsi prostori, kjer so zahteve povišane, a vlaga sama ni 
problem.

Razred 3 - vlaga ni dopustna, suhi prostori:
prostori ki morajo biti suhi: bivalni prostori, shrambe, komer-
cialni prostori ...

V primeru agresivnega oko-
lja ni dovoljeno nikakršno za-
tekanje vode v konstrukcijo.
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Tema meseca

betona. Za vertikalne zaključke
seuporabljazaključnitrakGefi-
tasR300.
GefitasPE3/300jerazvitskla-

dnozDIN18195Del4,točka6.2
zaščita pred dvigajočo vlago in
ima nemško tehnično soglasje.
Prav tako je skladen tudi z EN
13967.Uporabljasepodtemelj-
nimi ploščami (posebej pogosto
pod industrijskimi tlaki) kot za-
pora pred talno vlago. Dodatna
dobralastnost,kipridenajboljdo
izrazapri tlakih, jenizekkoefici-
enttrenja,karzmanjšašteviloin
velikostrazpok.

Bitumenska hidroizolacija na plošči

Vgradnja industrijskega tlaka na folijo Gefitas

Zapora pred vlago čepasta 
folija Tefond plus ali Isostud
TefondplusinIsostudstače-

pasti foliji proizvedeni izpolieti-
lena visoke gostote (HDPE). Te-
fondPlusjemočnejšarazličicas
patentnimspojem,kifolijizago-
tavlja vodotesnost in mehansko 
čvrstostmed rolami. V primeru
Tefond plusa se dodatno lepijo
le prečni stiki. Pri uporabi Iso-
studfolije,pajepotrebnoprele-
pitivsestike.G

Čepasta folija, kot zapora pred vlago

Patentni spoj dveh folij Tefond plus

Lepljenje slojev med dvema rolama folije Gefitas 


