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 pro novostavby, sanace  a  ošetření spár

 1. penetrační nátěr PRIMER K

 2. BÖRFUGA® BVE, typ N1, elastická, pro pojížděné plochy

 3. BÖRFUGA® TTS, dělící pásek s lichoběžníkovým profilem 

 Přístroj BÖRNER pro pokládku pásku TTS

… stavět se systémem »z jedné ruky«

Systém spárování  BÖRFUGA® DICHT 9
dle ZTV-ING díl 7 a ZTV-Fug StB 15



   

Systém spárování  BÖRFUGA® DICHT 9
dle ZTV-ING díl 7 a ZTV-Fug StB 15

Výhody na první pohled

 pro novostavby, sanace a ošetření spár

 provádění dle norem na všech plochách, ZTV – Fug StB 15 
 a  ZTV – ING Díl 7 Mostní povrchy 2.4.2

 Systémová skladba - penetrace, separační pásek s   
 lichoběžníkovým profilem a odpovídající zálivková hmota

 optimální oddělení jednotlivých vrstev pro pozdější opravy  
 povrchů

Se systémem spárování BÖRFUGA® DICHT 9
dáváme správcům komunikací, projektantům 
a prováděcím firmám do rukou jeden systém,
který můžeme použít pro novostavby i  
sanace.

Současně je tento systém také skvělé řešení 
pro naše jednovrstvé nebo dvouvrstvé 
hydroizolace  mostů. (Hydroizolační systémy 
BÖRNER OK 45, BÖRNER OK 50 nebo GW 
40 GG  s  GW 40 PV).  Systém spárování 
BÖRFUGA® DICHT 9  lze s úspěchem využít i 
pro navázáni jednotlivých  stavebních etap.  
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Schutzschicht2

Realizační fáze 1:
Vytvoření spáry  mezi ochrannou vrstvou
a římsou.
1. BÖRNER PRIMER K
2. BÖRFUGA® BVE asfaltová zálivková hmota  
N1, elastická (k dispozici také i v menším 
balení o objemu 12 kg)

*Rozměry v cm, minimální rozměry 
spáry v poměru 1,5: 1
Důležité:  vždy nanášet ve dvou vrstvách!

Ochranná vrstva
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Při druhé realizační fázi použijeme
BÖRFUGA® TTS. Jedná se o separační 
pásek s lichoběžníkovým profilem. Pásek 
z XPE, vyvinutý firmou BÖRNER, který
splňuje požadavky příslušných norem, 
umožní stanovené zpracování spáry. Dle 
nové TL-Fug StB 15 je zajištěna kompatibilita 
s penetračním nátěrem BÖRNER PRIMER K.

Speciálně pro pásek BÖRFUGA® TTS byl 
vyvinut vhodný přístroj pro vkládání do spáry, 
který pokládku ve složitě přístupné oblasti
 římsy značně ulehčuje.
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* Deckschicht

oder Vorleger

Gußasphalt

Bestand

Realizační fáze 2:
Vytvoření spáry mezi vrchní 
ochrannou vrstvou a římsou.

1. BÖRNER PRIMER K
2. BÖRFUGA®TTS
2. BÖRFUGA® BVE asfaltová 
zálivková hmota N1, elastická

* Rozměry v cm, minimální 
rozměry spáry v poměru 1,5: 1
Důležité: vždy nanášet ve dvou vrstvách!

Abychom zajistili dlouhodobou životnost spáry, nesmí do ní být vkládány kruhové provazce. 
Při jejich použití není většinou zachována potřebná minimální výška zálivky.

Nesprávné provedení realizační fáze 2:

Krycí vrstva  
nebo litý asfalt

První ochranná
vrstva
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Technické údaje naleznete na produktových listech www.georgboerner.de

Systém spárování  BÖRFUGA® DICHT 9
dle ZTV-ING díl 7 a ZTV-Fug StB 15

Poznámka k realizaci:
BÖRNER chce dát při realizaci 2. fáze spáry 
správcům komunikací a zpracovatelům  
možnost provést všechny pracovní spáry , 
nacházející se v různých místech mostů, říms 
a předpolí, v jednom pracovním cyklu.
To šetří čas a další cesty zpracovatele na 
staveniště. 

Díky tomu lze také teoreticky ušetřit záměnu 
zálivkové hmoty v tavícím kotli.

S uvedením zálivkové hmoty BÖRFUGA® BVE
Typ N1, elastická, dle EN DIN 14188 na trh
na přelomu tisíciletí, byla ve spolupráci 
s STUVA v Kolíně nad Rýnem provedena 
zkouška pojízdnosti s potvrzením pozitivního 
výsledku.
Zkušební zpráva č. 7049-BYBE-002 z května 
2000.

Se zavedením nové ZTV-Fug StB 15 v roce 
2016, je vyjádření, že by zálivková hmota 
typu   N1 měla být nepojížděná, pouze jen  
doporučení.

Popis svislé plochy v ZTV–Fug StB 01,
S.9 poslední odstavec, chybí ve vydání 15.  
Dále je nutné vzít na vědomí, že se jedná o 
asfaltovou hmotu! Na rozdíl od za studena 
zálivkových hmot z umělých hmot se asfalt 
dostane až na horní plochu.
Velikost spár by měla být dodržena dle 
aktuální ZTV Fug-StB 15.
Šířka a hloubka spár pro silniční povrchy z  
asfaltu je definována  na straně 30, tabulka 
4, řádek 1-3.

Asfaltové spáry v pojížděných oblastech 
nesmí překročit šířku 15 mm.

Používají se následující produkty: 

BÖRNER PRIMER K, dodáváno  v kanistrech  o objemu 5 l, 10 l a 25 l
(Penetrační nátěr na bázi syntetické pryskyřice pro spáry)

BÖRFUGA® BVE, dodáváno  v kartonech o hmotnosti 27 kg, 648 kg/paleta 
(asfaltová zálivková hmota  dodáváno v kartonech o hmotnosti  12 kg, 672 kg/paleta 
typu N 1, elastická)

BÖRFUGA® TTS, dodáváno v kartonech - balení 100 m, 1800 m/paleta 
(Separační pásek s lichoběžníkovým profilem, německý užitný vzor)

BÖRNER Verlegegerät TTS, 1 ks

Spotřeba materiálu zálivkové hmoty  BÖRFUGA® BVE: 

Délka (m) x šířka (cm) x hloubka (cm) spáry    
10

x 1,16 (hustota) = spotřeba (kg)

Spotřeba penetračního nátěru PRIMER K
Je zapotřebí cca. 3% vypočítané spotřeby asfaltové zálivky.


