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ztracené bednění

Vložil Anonymous - 27/01/2007 18:20
_____________________________________

Má někdo praktické zkušenosti s výstavbou bazénu z "polysterenových" tvárnic? Jak izolovat dno?
============================================================================

Izolace dna

Vložil Pavel Dostál - 28/01/2007 14:54
_____________________________________

Dobrý den, záleží na typu bazénu. Budu předpokládat, že je to betonový bazén s těžkou fólií.
Jsou 2 varianty:
1)chcete celkovou izolaci proti spodní vodě a zemní vlhkosti:
V tom případě provedete násl. skladbu dle podmínek, ideálně:
odspodu:
-rostlá zemina
-zhutněný štěrk 10-20cm ev. s drenážemi mimo bazén
-srovnávací beton 2-5cm
-ŽB deska 15-20cm
-izolace proti spodní vodě a zemní vlhkosti (folie, asf. pásy atd), přetáhnout přes venkovní rozměr
bazénu, tak aby se za stěnou mohla zvednout a navařit svislá izolace
-ŽB deska č. 2 15-20cm - armatůru vytáhnout do stěn
-na 2 ŽB postavit stěnu z polyst. tvárnic vč. provázání armatůry
-zvenku ohnout spodní izolaci a přivařit k ní svislou izolaci za stěnou
-poté přizdít přizdívku a zasypat zeminou, př. štěrkem.
2)bez izolací - v případě, že máte jistotu, že není spodní ani žádná jiná např. jarní voda
- nic neizolujete, jen provedete pro jistotu drenáže a ideálně i otvor pod bazén, pro dodatečné umístění
čerpadla s plovákem
-v tom případě ŽB deska
-postavení stěn
-z venku zasypat hlínou, nebo ideálně štěrkem
-vhodné je také použít výpust s hydrostatickým ventilem

V obou případech k izolaci proti bazénové vodě slouží bazénová fólie.
S pozdravem Dostál
============================================================================

deska

Vložil Anonymous - 03/04/2007 10:52
_____________________________________
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Je možné vynechat žb desku a postavit pouze obvod ze ztrac.bednění na základ,za předpokladu že je
podklad suchý ?
============================================================================

Re: ztracené bednění

Vložil Pavel Dostál - 03/04/2007 11:00
_____________________________________

Dobrý den, určitě bych to nedoporučil, u kvalitního bazénu z těžké fólie neznám firmu, která by Vám to
takto namontovala. Sice u montovaných bazénů z plechu a lehkou fólií se občas dno jen vysype pískem,
ale to je pak trochu jiný bazén.
Když už budete betonovat stěny, tak dno je už jednoduché a když to chcete mít pořádně, tak doporučuji
vybetonovat i dno.
============================================================================

deska

Vložil Anonymous - 03/04/2007 11:33
_____________________________________

Mám na mysli právě ten písek.Do skeletu budu vkládat vložku,podobně jako do plecháče.Známému
funguje takto bazén několik let.
============================================================================

Re: ztracené bednění

Vložil Pavel Dostál - 03/04/2007 11:39
_____________________________________

Z mého pohledu si nemyslím, že se nevyplatí investovat do podkladového betonu. Mám zkušenosti s
tím, že se po zimě dostala do bazénu voda ikdyž byla deska, natož když vůbec není.
============================================================================
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