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Renovace vodojemu v obci Zdětín na Mladoboleslavsku
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Investor: VaK Mladá Boleslav, a.s.
                Čechova 1151
                Mladá Boleslav
                www.vakmb.cz 

Zakázka: Renovace vodojemu v obci Zdětín u Bakova nad Jizerou,
                Středočeský kraj, ČR
       
Termín zahájení:  14. 9. 2015
Termín ukončení: 29. 1. 2016

Realizační firma: C. Bau spol. s r.o.
                              Ploužnice 320
                              471 24 Ralsko
                              www.cbau.cz

Dodavatel a technické poradenství
na nátěrový systém ZINGA: DINO SERVIS s.r.o.
                                                Hrnčířská 772
                                                470 01 Česká Lípa
                                                 www.dinoservis.cz

Popis zakázky: kompletní renovace vodojemu v obci Zdětín u Bakova nad Jizerou.
                          Vodojem byl kompletně zkorodovaný s nutností výměny železných plátů,
                          následně provedena galvanizace zinkem za studena nátěrovým systémem ZINGA.
                          Na nátěrový systém ZINGA byl aplikován finální nátěr polyuretanovou barvou.
                          V konečné fázi byla zateplena vrchní kulová část vodojemu a pokryta hliníkovými
                          pláty. Vodojem byl postaven a připojen na vodovodní řád.

Technické specifikace: rekonstrukce byla zvolena z důvodu výhodných finančních nákladů,
                                        které představují cca pouze ½ z ceny nového vodojemu.
                                        Pro základní antikorozní ochranu, byl zvolen nátěrový systém ZINGA,
                                        který jediný splnil požadavky investora a technické požadavky:
                                        Certifikát na styk s pitnou vodou, certifikát ISO 12944 zaručující dlouhou 
                                        životnost nátěru a výbornou snášenlivost s finálovým nátěrem PUR.
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Dne 14. 9. 2015 byla zahájena akce na rekonstrukci vodojemu v obci Zdětín, položením
vodojemu a zjištěním rozsahu prací.

V první fázi byl vodojem kompletně opraven, byly odstraněny zkorodované díly
a vyměněno nefunkční potrubí a navařeny nové komponenty. 
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Celý vodojem byl kompletně otryskán technologií tlakové vody s pískem,
aby byla docílena drsnost povrchu Ra 12,5
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Na základě technických požadavků investora na kompletní galvanizační (antikorozní) 
zabezpečení a zajištění dlouhé životnosti kovového vodojemu, byla vybrána technologie
studeného zinkování belgickým nátěrovým systémem ZINGA.

Nátěrový systém ZINGA, jako jediný splnil požadované vlastnosti a parametry:

1. Možnost galvanizace zinkem (96% zinku v suché vrstvě) přímo v terénu
2. Certifikát pro styk s pitnou vodou na zvolený nátěrový systém (viz. str. 11)
3. Garantovaná životnost na základě certifikátu ISO 12944 (viz. str. 12)
4. Bezproblémová přímá aplikace následného finálního nátěru polyuretanovou barvou
    bez nutnosti dalších technických úprav.

Původně byla navržena metalizace zinkem žárovým stříkáním (šopování), ale tato technologie
nesplnila požadavky na výše uvedené body 2. a 4.
Technologie žárového zinkování nesplňuje bod č. 1 - galvanizace zinkem přímo v terénu
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Aplikace nátěru ZINGA:   1. nátěr 40 µm aplikován štětcem (doporučeno), větší plochy válečkem
                                           2. nátěr 40 µm aplikován válečkem, štětcem hůře přístupná místa
 
Celková spotřeba nátěru ZINGA: 220 kg  ( vydatnost 1 kg / 4 m  )

2

2

Plocha vodojemu:            vnitřní + venkovní plocha dohromady cca 440 m
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Listopad 2015: kompletní dokončení galvanizace vnitřních a venkovních ploch nátěrem ZINGA
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Během renovace vodojemu probíhali za přítomnosti investora, realizační firmy a dodavatele
nátěru ZINGA, kontrolní měření a zkoušky:

Měření aplikace nátěru ZINGA: otryskaný povrch -   naměřeno   0 µm
                                                   po 1. nátěru ZINGA naměřeno 40 µm
                                                   po 2. nátěru ZINGA naměřeno 80 µm 

Mřížková odtrhová zkouška na přilnavost a soudružnost nátěru s kovovým podkladem s velmi
dobrým výsledkem. Vyleštěním části povrchu nátěru ZINGA byla demonstrována galvanická
vrstva s objemem zinku 96%.



Reference ČR www.zingacr.cz

Jako finální povrch na základní nátěr ZINGA, byl aplikován polyuretanový nátěr ve dvou vrstvách.
Výhodou aplikace finálních povrchů na základní nátěr ZINGA, je velmi dobrá kompaktibilita
s různými druhy barev a možnost aplikace již za 24 hod. po posledním nátěru ZINGA.
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Po kompletní opravě, galvanizaci 
technologií ZINGA a finálním nátěru
PUR, byla kulovitá část vodojemu
zateplena minerální vatou a opláštěna
hliníkovým plechem. Po dokončení 
kompletace vodovodního rozvodu, 
byl 29. 1. 2016 vodojem opět postaven 
a zprovozněn.
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   Výhody ISO 12944: 
   •   Důvěra, že ochrana proti korozi, kterou 
     zadáte bude vhodná pro danou aplikaci 
   • Smysluplný povlak s dlouhou životností 
   • Všeobecně přijímaný standard

    

       

                                                    

Klasifikace korozního prostředí:

        CX: Pobřežní a mořské oblasti s vysokou salinitou (slanost) 

          C5: Průmyslová s vysokou vlhkostí a agresivním prostředím

ISO 12944:  - Menší tloušťka vrstvy

             

- Stejný výsledek
- Cenově výhodné

 

Více info? Zeptejte se Zinga-odborníků.

C5 HIGH C5 MEDIUM  C4 HIGH

ZINGA 2 x 90 µm ZINGA 2 x 60 µm ZINGA 2 x 60 µm

ZINGA 1 x 60 µm  Barva  450 µm Barva 440 µm
+ Alufer N 1 x 80 µm

Žárový zinek 80 µm Žárový zn 80 µm Žárový zn 80 µm
+400 µm barva +320 µm barva +320 µm barva

*

*

Standard ISO 12944: 
Nabídne projektantům, inženýrům a expertům na korozi koncepční 
rámec pro nejlepší volbu ochrany ocelových konstrukcí proti korozi.

Ref QF – ISO 12944 ENG – DEC 2011

Příklad aplikací podle CX HIGH:

           80 µm + 400 µm barva

Celková        tloušťka:         480 µm

ZINGA       2 x 90 µm

Celková        tloušťka:        180 µm

www.zingacr.cz

Životnost aplikace: HIGH nad 15 let  MEDIUM 5 - 15 let

  Žárový zinek

C4: Průmyslové a pobřežní oblasti s mírnou salinitou (slanost)

Film galvanising system

             

ISO 12944: A GLOBAL CORROSION STANDARD
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