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1. Úvodní poznámka

Atiková zeďjedné přízemní výrobní haly na pozemku závodu Enke měla tloušťku 24 cm,
byla vyzděna cihlami a opláštěna zinkovým plechem. Pro nalepení tohoto zinkového
plechu na zdivo byl použit Enkolit.

Jak jižbylo uvedeno, opláštění zinkovým plechem bylo provedeno během roku 1965.
Tehdy se na povrch zdiva nanesl celoplošněEnkolit a do tétočerstvé hmoty byl zatlačen
zinkový plech.

První přezkoušení na soudržnost opláštění na zdivu bylo provedeno v únoru 1975, tedy
po 10-letém zrání. O tom bylo pojednáno v posudku 844/75 výzkumu stavebních
produktů/Baustoff-Forschung/ Buchenhof z 25.8.1975.

Druhé přezkoušení na soudržnost opláštění na zdivu bylo provedeno v červnu 1985, tedy
po 20-letém zrání. O tom bylo pojednáno v posudku 130/85 výzkumu stavebních
produktů/Baustoff-Forschung/ Buchenhof z 22.7.1985.

Nyní je opláštění atiky konečněstaré 30 let. Při obnovené posuzovací zkoušce se stanoví,
v jakém stavu se nalézá nalepení plechového opláštění po této době.

2. Soudní přezkoumání na místě

21.11.1995 byla provedena prohlídka na místěa odběr vzorků. Přítomny byly tyto osoby:

Za žadatelku - pan Claassen

Za Richard Grün Institut - pan Schäffner

Při soudním přezkoumání na místěbylo zjištěno a provedeno následující (viz také
fotodokumentace v příloze 2):

1) Ta místa, na kterých byly v letech 1975 a 1985 odebrány vzorky byly zřetelně
viditelné a uzavřené.

2) Opláštění zinkovým plechem mělo šířku 31.5 cm. Přesah vůči zdi byl na vnější
straně1,5 cm a na vnitřní straně4,0 cm.

3) Plát plechu dlouhý cca 70 cm, odpovídající 10 cihlám, byl strojněpodbroušen.
Plát plechu byl sejmut spolu s nejsvrchnější vrstvou zdiva anižby byl porušen
spoj mezi plechem a zdivem.

4) Problémové oblasti byly vyplněny maltou. Na to byla aplikována silná vrstva
Enkolitu.



5) Poklepáním bylo zjištěno, že se vyskytovalo pouze málo dutých míst, které byly
způsobeny provedením a ne selháním Enkolitu.

3. Zkouška soudržnosti

Jako důkaz trvanlivosti nalepení zinkového plechu na zdivo bez nežádoucího stárnutí
je rozhodující trvalá soudržnost mezi plechem a zdivem. Proto byla soudržnost mezi
plechem a zdivem měřena.

Spoj mezi zinkovým plechem a zdivem pomocí Enkolitu byl přezkoumán tak, že
z odejmutého vzorku byly strojněodříznuty jednotlivé segmenty o délce hrany cca 5
cm, konkrétněv oblasti okraje a také ze středu opláštění/obložení.

Soudržnost byla na segmentech otestována pomocí univerzálního zkušebního
přístroje dle DIN 51221 s posunem cca 5 cm/min. Výsledky zkoušky jsou
shromážděny v příloze 3, list 1, kde jsou vzájemněsrovnány, kroměstejným
způsobem uvedených hodnot z let 1975 a 1985.

Z výsledkůzkoušek vyplývá následující:

1) Přilnavost Enkolitu na cementovou maltu i zinkový plech byla po 30 letech stáří
spoje ve zkoušených oblastech stále ještěbez problémů. Soudržnost vykazovala
hodnoty mezi 240 a 750 kN/m2.

2) Enkolit, nanesený v silné vrstvě, vykazoval ve střední oblasti plechového
opláštění stále ještěsvou plastickou konzistenci, takže se materiál natahoval a
lom byl zcela pohromaděspolu s Enkolitem. Zda byla naměřena soudržnost od
240 do 350 kN/m2. V okrajových oblastech byl Enkolit o něco tužší, takže lom se
projevil přinejmenším částečnějako odtržení od plechu, přičemžse objevily vyšší
pevnosti od 690 do 750 kN/m2.

3) Ve srovnání nyní získaných pevnostních charakteristik spoje s údaji ze zkoušek
z let 1975 a 1985 se ukazuje, že bylo dosaženo přibližněstejných, případně
vyšších pevností vzájemné soudržnosti.

4. Shrnutí

Atiková zeďvýrobní haly na pozemku závodu Enke byla v roce 1965 opláštěna
zinkovým plechem za použití metody nalepení pomocí Enkolitu. Po 30letém stárnutí
byla provedena zkouška za účelem prokázání pevnosti soudržnosti plechu na zdivu.
Výsledky byly srovnány kromětěch nyní zjištěných také se stejnými zkouškami, které
proběhly po 10 a 20 letech, tedy v letech 1975 a 1985.



Celkovělze říci, že nalepení pomocí Enkolitu vykazuje i po 30 letech bezvadnou
soudržnost s podkladem. Soudržnost/pevnost byla vzhledem k tuhnutí Enkolitu vyšší než
po 10 a 20 letech.

V praxi se ukazuje, že nalepení Enkolitem splňuje i po 30 letech požadavky normy DIN
1055 „Zatížení staveb (zatížení větrem)“.
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