
ASFALTY, DEHTY
A PLASTY



ASFALTY

 Patří mezi živice (směs sloučenin uhkovodíků –
parafiny, aromáty, olefiny, kyslíku, dusíku a síry)

 Dělění na asfalteny – nositelé tvrdosti asfaltu a 
malteny – plastičnost a lepivost asfaltů

 Vlastnosti – ve vodě nerozpustný, nebobtná, hustota 
cca 1000 kg/m3, je mrazuvzdorný (v mrazu křehký), 
pod -18oC ztrácí přilnavost k plastům

Odolný solím, louhům, rozpustný v benzínu, hořlavý, 
velmi výhřevný, vlivem UV a O2 tvrdne     a křehne







Zkoušení asfaltů:
Penetrace – hlavní kritérium pro zjišťování tvrdosti a 

odolnosti proti přetvoření (měření hloubky vniknutí 
normované 100 g jehly do vrstvy asfaltu za teploty 
25oC)

Bod měknutí – asfalt nemá definovanou teplotu tání, 
během ohřevu měkne a mšní se z látky pevné na 
kapalnou (zkouška metodou kroužek – kulička KK) –
pro stav. účely asfalty > 80oC

Bod lámavosti – teplota kdy asfalt ztrácí svoje plastické 
vlastnosti a mění se v křehkou hmotu

Duktilita – vyjadřuje tažnost asfaltu při 25oC







Druhy asfaltů:

Přírodní asfalty:

 Těžba  (USA, Kuba, 
Albánie)

 Ve stavebnictví 
uplatnění v silničním 
stavitelství

 Podíl přírodních asfaltů 
klesá

Ropné asfalty:

 Zbytek z destilace ropy

 U nás výroba z těžké 
ruské ropy

 Základ pro výrobu 
dalších asfaltů 
používaných ve 
stavebnictví –
oxidované, 
modifikované, ředěné



Druhy asfaltů:
Oxidované (foukané) asfalty: profukování vzduchem 

250 – 300oC, méně citlivé na teplotní změny – bod 
měknutí 80 – 100oC, izolační technika, silniční 
stavitelství, nátěrové hmoty

Ředěné asfalty – přidáním organických rozpouštědel (až 
50% hmotnosti), studené směsi na opravu vozovek

Modifikované asfalty – nové druhy asfaltů, přidání 
kaučuků a termoplastů, lepší vlastnosti ( vyšší bod 
měknutí, snížení bodu lámavosti, nárůst tažnosti a 
vratné deformace), hydroizolační technika (asfaltové 
pásy, zálivky), silniční stavitelství



Asfalty ve stavebnictví:

Silniční stavitelství – postřiky , emulze, asfaltové 
betony, lité asfalty ( v kci vozovky je asfalt jako pojivo, 
chrání povrch vozovky proti atmosferickým vlivům a 
před mechanickým porušením )

Hydroizolační technika – nátěry, asfaltové pásy





Izolační pásy asfaltové - IPA
 Nejrozšířenější pro izolační účely na bázi asfaltu

Složení:
Výztužná vložka – uprostřed tloušťky pásu, přenáší namáhání v 

tahu 
 Pásy s nasákavou vložkou – méně kvalitní, juta, hadrová, 

celulozová tkanina (A 330 H) 
 Pásy s vložkou ze skleněné rohože – lacinější, hm. 50 – 150 

g/m2

 Pásy s vložkou ze skleněné tkaniny – kvalitnější, vysoká 
pevnost, 120 – 250 g/m2

 Pásy s vložkou z kovové fólie – hliníkové, měděné, 
nerezové, pevnost dle typu kovu (izolace spodních staveb, 
proti radonu, parozábrany)

 Pásy s vložkou ze syntetických vláken – polyester, 130 –
250 g/m2, velká tažnost, vysoké parametry, použití pro 
střechy 





Krycí vrstva asfaltu – může obsahovat plnivo, či 
přísady proti stárnutí či lepší adhezi

 Připevňování pásů natavováním vytvořením 
pevného spojení

 Spojení musí být plno plošné (zamezení vzniku 
boulí a puchýřů)

 Natavování plamenem propan-butanového 
hořáku  



Povrchová úprava – dříve pouze pískování –
ochrana proti slepení vrstev v roli ( nahrazeno 
PE folií na spodu pásu, která se natavováním 
spálí)

 Dnes estetické důvody a ochrana povrchu 
proti UV záření

 Nejčastěji břidlicový posyp v různých 
barvách, nebo keramický granulát







Asfaltové šindele
 Dnes moderní prvek na krytiny šikmých 

střech
 Vysekávání ze speciálních asfaltových pásů
 Tloušťka 2,7 – 4 mm
 Různé tvary, barevné provedení, 

povrchové      úpravy
 Vhodný sklon střechy 18 - 80o

 Připevnění hřebíky (lepenáči), na rubu 
lepivý    asfalt

 Nízká plošná hmotnost cca 10 kg/m2





ASFALTOVÉ NÁTĚRY A TMELY:

 Kladení za tepla nebo za studena

 Na suchý podklad nátěrem, nástřikem, 
stěrkováním, poléváním

 Penetrace – nejřidší asfaltové laky (30 –
45% asfaltu), tvoří spojení mezi kcí a 
následnými asfaltovými vrstvami

 Laky ALN – hustší – nátěry potrubí, 
ocelových kcí, dřeva, lepení izolací



 Reflexní laky a tmely – úpravy 
střešních izolačních materiálů, přidaný 
Al pigment (po zaschnutí stříbrný povrch 
odrážející světelné záření – účinnost 3-
5 let)

 Asfaltové tmely za studena – hustší, 
ATS  -stříkané, ATN – nátěrové, opravy 
asfaltových krytin

 Asfaltové tmely za tepla – zálivky 
(150 – 200oC)



Reflexní asfaltový lak s Al pigmentem





DEHTOVÉ VÝROBKY:

 Vzniká při suché destilaci uhlí, dřeva, 
rašeliny – dnes při výrobě koksu

 Dříve  - izolační pásy (D 400/H)

 Je méně trvanlivý  - dnes zaniká jeho 
využívání, zdravotně závadný, v EU zakázaný, 
dříve v silničním stavitelství, dnes ve starých 
objektech 



40 let stará střecha z dehtových pásů



PLASTY - POLYMERY:

 Makromolekulární sloučeniny

 Řada kčních prvků, montážních přípravků, 
zařizovacích předmětů

 Dnes jsou na stavbách samozřejmostí

 Ve stavebnictví jako termoplasty a 
reaktoplasty



Termoplasty:

 Tuhé syntetické polymery

 Schopnost při ohřevu měknout a po 
ochlazení opět nabýt původní tuhosti a 
pevnosti

 Vlastní tvarování se provádí odléváním, 
vstřikováním, lisováním

 Zvýšení pevnosti vyztužením skleněnými 
vlákny

 Nejrozšířenější jsou polyetylen 

a polypropylen



Polyetylen ( PE ):

 Tuhá látka voskovitého charakteru

 V tenkých vrstvách dobře ohebný – výroba 
folií (smršťovací, varné sáčky, mikroten,obaly, 
izolační vrstvy, zahradnické folie, trubky 
podlahového topení,...)

 Špatně se lepí – spojení svařováním

 Nízká UV a povětrnostní odolnost 

 Zapálený hoří - taví se a odkapává !



Polyetylen - výrobky:

 FÓLIE : obalové a hydroizolační fólie, zemní 
izolace všeho druhu, proti tl. vodě, radonu, 
izolace skládek, pytle, paropropustné fólie 
(perforací, papírenské zpracování), parotěsné 
zábrany, profilované fólie (Nopová – drenážní 
účely, v kci podlah zvukově izolační fce), kopule 
80 – 450 mm – rekonstrukce podlah 

 POLYETYLENOVÉ POTRUBÍ: velký rozmach 
použití – rozvody vody a kanalizace, odolný proti 
chem. látkám, vícevrstvé, 70oC

 PĚNOVÝ POLYETYLEN : pěnové folie (podlahy), 
trubice pro izolace potrubí







PE potrubí



Pěnový PE



Polypropylen ( PP ):

 Nízká povětrnostní odolnost, špatně se lepí, 
špatně odolává UV, špatně barvitelný

 Kanalizace v chemickém průmyslu, vnitřní 
kanalizace, geotextilie

 Butylkaučuk – pneu duše, tlumící prvky



Polypropylen - výrobky:

 POLYVINYLCHLORID (PVC): široké použití ve 
stavebnictví, těžce hořlavý – samozhášivý

 z tvrdého PVC : dobře se lepí a svařuje, dobře se 
tvaruje teplem ( umyvadlový sifon, korugované 
roury, okapové žlaby, těsnící profily, okna, 
horkovodní potrubí

 z měkčeného PVC : hydroizolační folie, 
podlahoviny, pružné hadičky, bazénové a střešní 
folie, izolace skládek, ochrana x ropným látkám, 
nafukovací haly, ochranné pomůcky...



Tvrdé PVC



Tvrdé PVC





Měkké PVC



Polypropylen - výrobky:

 POLYKARBONÁTY: široké použití v osvětlovací 
technice, tvrdý, snáší 220 – 240oC,  výlisky 
bezbarvé a průhledné ( nerozbitné zasklení oken, 
světlíků, přístřešků, komůrkové desky,... )

 DALŠÍ VÝROBKY : 

 Polymetylmetakrylát – „plexisklo“ (okna letadel, 
zorné kopule, kryty přístrojů,…)

 Polyakrylát – dočasná ochrana předmětů

 Polytetrafluoretylen - „teflon“ 



Plexisklo



Polykarbonáty



Teflon



Reaktoplasty:

 Ve stavebnictví jako tvrzený nebo 
nevytvrzený (pojivo, zalévací hmota, nátěr, 
lepidlo)

 Dvousložkové pryskyřice – lamináty

 Formaldehyd – bakelit, pojivo do malt pro 
kyselinovzdorné obklady a vyzdívky, vytvrzená 
pěna- tepelně izolační desky, lepení překližek 
a dřevotřískových desek

 Polyuretany – tepelně izolační pěny (viz 
tepelné izolace), tep. izolační desky



Lamináty



Bakelity





 Epoxidy (pryskyřice) – vynikající adheze ke všem 
stavebním materiálům, velmi mechanicky a 
chemicky odolné, pojiva, tmely, lepidla, laky 

 Silikony – zalévací, odlévací hmoty, pryže, tmely 
(neutrální, octové), těsnící bužírky – okna, roztoky 
– nátěry omítek

 Polymermalty, polymerbetony – pryskyřice 
nahrazuje cementové pojivo, ve zvláštních 
případech (průmyslové podlahy, pracovní desky) –
dříve „plastbetonů

 Skelné lamináty, kaučuky, disperse (lepidla, 
nátěry),……...



Epoxidy



Epoxidy



Epoxidy





Silikony



Polymerbetony



Polymerbetony



Laminát



Laminát



Laminát



Kaučuk


