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Na společné cestě

ASFALTOVÉ ZÁLIVKY
LIDÉ - TECHNOLOGIE - ZKUŠENOSTI
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Společnost EUROVIA CS, a. s., provádí
opravy a ošetření trhlin a pracovních
spár vozovek s asfaltovým a cemento-
betonovým krytem asfaltovými modifi-
kovanými zálivkami za tepla. Zálivka
zamezuje pronikání vody do konstrukce
vozovky, čímž prodlužuje její životnost.
Aplikací zálivky se ušetří finanční pro-
středky na opravy vozovky a v důsledku
se zlepší jízdní komfort řidičů.

Oblast použití
� Novostavby, rekonstrukce a údržba

vozovek
� Asfaltové i cementobetonové vozov-

ky
� Pracovní spáry vozovek
� Trhliny vozovek
� Elastické mostní závěry
� Utěsňování styků vozovky s římsami

na mostech

Technologický postup
Trhlina či pracovní spára se prořízne
speciální frézou, čímž se připraví záliv-
ková komůrka vhodného rozměru. Ko-
můrka se před zalitím vyčistí od všech
nečistot vysokotlakým vzduchovým
tryskáním. V případě potřeby se ko-
můrka opatří adhezním nátěrem. Sa-



motné zalití se provede speciální záliv-
kovou hmotou. Zalitá trhlina se ochrání
separační vrstvou z vápencové moučky
či kamenivem frakce 0/4. Správně pro-
vedená zálivka odolá vlivu vody, mrazu 
i rozmrazovacím prostředkům.

Oblast použití i vlastní realizaci záli-
vek přesně stanovuje ČSN EN 14188-
1, TP82, TP87, TP91, TP92 a TP115. 

Strojní vybavení
� Zálivkové kotlíky Kobit VA-500 

s nahřívací lanzetou
� Speciální frézy spár Schäfer SRF-700

a Wakra DICOREL 2010

Reference
PPP R1 Selenec – Tekovské Nemce 
I/35 x I/37 křížení u Hradce Králové 
I/35 Jaroslav 
I/35 Mohelnice – Moravská Třebová 
I/37 Kuks – Jaroměř 
Parkoviště GEFCO Kolín 



Silniční frézování

Recyklace vozovek

Úpravy zemin

Mikrokoberce 
GRIPFIBRE®

Asfaltové emulze

Mostní hydroizolace Postřiky, penetrace, 
nátěry

Autodoprava Dopravní značení

Modifikované asfalty

Společnost EUROVIA CS, a. s., je držitelem certifikátů 
ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, 
ČSN OHSAS 18001:2008. 

Technologie Skupiny EUROVIA CS
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