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DEGUSSA, DEHTOCHEMA BITUMAT, IZOMEX – spolehlivé fie‰ení mostních izolací:
• zpracování certifikovan˘ch materiálÛ renomovan˘ch v˘robcÛ s dlouhodobû zaveden˘m systémem fiízení jakosti
• izolaãní systém odzkou‰en˘ mimo jiné v laboratofiích státních zku‰eben v âeské rep., na Slovensku a v Polsku, provûfien˘ praktick˘mi zku‰enostmi realizo-

van˘ch stovek tisíc ãtvereãních metrÛ izolací
• aplikaãní firma Izomex disponující plnû stabilizovan˘m t˘mem technikÛ a montáÏních pracovníkÛ s referencemi odpovídajícími témûfi 1 milionu m2 prove-

den˘ch kompletních izolaãních systémÛ, z nichÏ více jak polovinu tvofií mostní pásová izolace s peãetící vrstvou
• nabídka kapacity 20 stál˘ch montáÏních pracovníkÛ po mnoho let specializovan˘ch na aplikaci mostních izolací pfii bûÏn˘ch v˘konech min. 250 m2 prove-

dené pásové izolace pfiipadající na dvojici pracovníkÛ na pracovní den
• tomu odpovídající pracovní zábûry min. 1.000 m2 na pracovní den nebo více podle nasazení kapacit
• vysoká kvalita a funkãní spolehlivost izolaãního systému aplikovaného pfiímo firmou Izomex, provûfiená v souãasné dobû jiÏ více jak 13-ti lety provozu na

extrémnû zatíÏen˘ch mostech dálnice D5
• poskytovaná záruka na funkãnost izolaãního systému v délce aÏ 10 let, podloÏená provûfiením nejen vlastní Ïivotností zabudovan˘ch materiálÛ, ale Ïivot-

nosti celého systému pfiímo v praxi
• záruka maximální profesionality celého pracovního t˘mu v˘robních firem DEGUSSA a DEHTOCHEMA BITUMAT a zhotovitelské firmy IZOMEX, v návaznosti

na dlouhodobé tradice tûchto firem a jejich závazky vÛãi nejv˘znamnûj‰ím mostafisk˘m firmám a investorsk˘m organizacím, které jsou vedením tûchto firem
chápány jako hlavní strategické cíle pro budoucnost

• s ohledem na maximální spolehlivost a flexibilitu zhotovitelské firmy velmi pfiijatelné cenové relace za kompletní dílo 
• zaveden˘ systém fiízení jakosti u fy IZOMEX a poji‰tûní firmy pro pfiípad zpÛsobení ‰kody zákazníkovi nebo tfietí osobû aÏ do v˘‰e 20 mil. Kã

IZOMEX – dal‰í aktivity spoleãnosti
• izolace Ïelezniãních a tramvajov˘ch mostÛ 
• izolace hlouben˘ch i raÏen˘ch tunelÛ
• izolace podzemních a spodních staveb
• pritiradonové opatfiení 
• izolace proti tlakové a stékající vodû
• izolace ploch˘ch a ‰ikm˘ch stfiech vãetnû stfiech provozních a stfie‰ních zahrad
• aplikace kompletních sanaãních systémÛ na stfiechách
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• vysoká pevnost a prÛtaÏnost pásu (pouÏití vysokogramáÏní netkané textilie z polyesterov˘ch vláken typu SPUNBOND)
• vysoká teplotní odolnost povlakové hmoty pásu (modifikace plastomery)
• vysoká pfiilnavost pásu k podkladu pfii nízk˘ch a zvlá‰tû vysok˘ch teplotách a dobrá zpracovatelnost v detailech izolací blíÏící se zpracovatelnosti elastome-

rov˘ch pásÛ (dal‰í modifikaãní pfiímûsi)
• vysoká pfiilnavost povlakové hmoty k nosné vloÏce pásu (impregnace nosné vloÏky modifikovan˘m asfaltem)
• vysoká odolnost pásu pfii strojní pokládce horké asfaltové smûsi – lit˘ asfalt popfi. asfaltov˘ beton (excentricky umístûná nosná vloÏka, ochrann˘ stfiednû-

zrnn˘ posyp na horním povrchu pásu, stupeÀ modifikace povlakové hmoty)
Nov˘ asfaltov˘ pás je podroben v‰em pfiedepsan˘m zkou‰kám jak materiálov˘m, tak systémov˘m a po aplikaãních zkou‰kách a zpracování pfiíslu‰ného TPP

je izolaãní systém BITUMELIT zafiazen na seznam schválen˘ch izolaãních systémÛ pro mosty na pozemních komunikacích v âeské republice a to v kombinaci
s asfaltov˘m modifikovan˘m penetraãním nátûrem kotevnû impregnaãním nátûrem a peãetící vrstvou z epoxidové pryskyfiice.

IZOMEX – první aplikace asf. pásu ãeské v˘roby BITUMELIT (1997)
Izolaãní systém BITUMELIT byl poprvé aplikován pfii rekonstrukci dálniãního mostu u LanÏhota na D2 v roce 1997.
Podle vyjádfiení ¤editelství silnic a dálnic Praha je asf. pás BITUMELIT jedním z nejlep‰ích, kter˘ byl odzkou‰en a schválen pro izolace mostÛ v âeské repub-

lice a je pouÏíván jako srovnávací materiál pfii hodnocení novû schvalovan˘ch v˘robkÛ. 
Po roce 1998 se BITUMELIT stává nejpouÏívanûj‰ím materiálem na mostech na pozemních komunikacích v âeské republice a je aplikován na nejv˘znam-

nûj‰ích a nejrozsáhlej‰ích mostních stavbách – pfiipomeÀme kupfi. estakádu ¤epy – Ruzynû o plo‰e více jak 31.000 m2 a mnoho dal‰ích.
Na vût‰inû staveb je uplatÀována ochranná vrstva ruãnû popfi. strojnû kladen˘m lit˘m asfaltem, av‰ak v˘znamné reference jsou také s ochrannou vrstvou

z asfaltového betonu (kupfi. estakáda Chomutov – Kfiimov o plo‰e cca 15.000 m2)
Zajímavou referencí je také izolace pfiesypaného mostu resp. ekologického tunelu na R 35 u Lipníka nad Beãvou nebo prozatím nejv˘znamnûj‰í zahraniã-

ní zakázka – izolace mostu Sierkowskego ve Var‰avû v rozsahu témûfi 20 tis. m2. Izolaãní systém Bitumelit byl rovnûÏ certifikován na Slovensku a první aplikace
probûhla na mostû Bratislava – Lamaã v r. 2005.

IZOMEX a DEGUSSA stavební hmoty
Izolaãní systém Bitumelit je aplikován v kombinaci s penetraãním nátûrem popfi. kotevním impregnaãním nátûrem, nejãastûji v‰ak peãetící vrstvou z nízko-

viskozní speciální epoxidové pryskyfiice. Je schválen s nûkolika typy tûchto pryskyfiic, pfiiãemÏ v roce 2000 firma IZOMEX zahájila spolupráci s firmou SKW – MBT
Stavební hmoty, dnes DEGUSSA Stavební hmoty, a po velice dobr˘ch zku‰enostech získan˘ch pfii aplikaci epoxidové pryskyfiice CONIPOX 605 (dne‰ní název
MASTERTOP® P 605) bylo rozhodnuto na ve‰ker˘ch mostních stavbách pouÏívat pro peãetící vrstvu tento koncernov˘ v˘robek.

Izolaãní systém CONIPOX (MASTERTOP®)/BITUMELIT byl v minul˘ch letech aplikován v desítkách tisíc ãtvereãních metrÛ nejen na dálniãních mostech, ale
také na stfie‰ních parkovi‰tích neboli provozních stfiechách. V této oblasti je nejv˘znamnûj‰í referencí obchodní galerie VaÀkovka v Brnû, kde bylo v prÛbûhu
roku 2004 provedeno stfie‰ní parkovi‰tû ve dvou v˘‰kov˘ch úrovních o celkové v˘mûfie témûfi 35.000 m2.

Spoleãnost Degussa Stavební hmoty s. r. o. (se sídlem v Chrudimi) je dcefiinou spoleãností nadnárodního koncernu Degussa Construction Chemicals.
Historické kofieny této spoleãnosti na trhu stavební chemie a speciálních stavebních technologií spadají do poãátku 90. let.

V souãasné dobû Degussa nabízí sv˘m klientÛm z celé âR pfies 500 produktÛ, coÏ je fiadí k pfiedním v˘robcÛm a dodavatelÛm stavebních hmot a speciál-
ních systémÛ pro stavební praxi.

IZOMEX – osvûta a legislativa v mostních izolacích
Jak jiÏ bylo v˘‰e uvedeno, fied. spoleãnosti IZOMEX Karel MatûjÛ se jiÏ na zaãátku 90-t˘ch let aktivnû podílel na zpracování âSN 736242, pozdûji pak na tvor-

bû „Technick˘ch a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací" – kap. 21 „Izolace proti vodû”, které byly vydány v r.1996 Ministerstvem dopravy âR.
Spoleãnost Izomex jiÏ od roku 1990 pofiádá kaÏdoroãní konference „Hydroizolace a vozovky na mostech”, jimÏ je pan Karel MatûjÛ odborn˘m garantem.
Na tûchto konferencích byly prezentovány ve‰keré materiály a technologie, které se objevily na na‰em trhu a rovnûÏ tak jsou zde prezentovány aktuální nor-

mové a jiné pfiedpisy t˘kající se mostních izolací.
JiÏ ‰estnáctá konference uspofiádaná v Luhaãovicích v roce 2005 s úãastí tradiãnû kolem 200 úãastníkÛ vãetnû nûkolika zahraniãních je dokladem stálé aktu-

álnosti projednávan˘ch problémÛ.

IZOMEX, DEGUSSA, DEHTOCHEMA BITUMAT – nejpouÏívanûj‰í izolaãní systém pro silniãní a dálniãní mosty
Izolaãní systém firem DEGUSSA a DEHTOCHEMA BITUMAT je v souãasné dobû nejpouÏívanûj‰ím systémem na dálniãních mostech v âeské republice. Spo-

leãnost IZOMEX v roce 2005 zahájila a v souãasné dobû pokraãuje aplikace tohoto systému na novû budovan˘ch dálniãních úsecích jako jsou D8 smûrem do
DráÏìan, kupfi. na estakádû Trmice a dal‰ích objektech, budovan˘ch zejména firmami Skanska DS a SMP-CZ. Dal‰í objekty jsou rozpracovány na dálnici D11
a zvlá‰tû pak na D47 v Ostravû, kde jsou mimo dal‰ích v realizaci dvû mostní estakády budované firmou ODS – Dopravní stavby Ostrava. 

Ve mûstû Brnû spol. Izomex bûhem roku 2006 dokonãí izolace komplexu mostních staveb na pfiíjezdu k areálu Brnûnsk˘ch veletrhÛ smûrem od dálnice
D1 tzv. PraÏskou radiálou.

Pro realizace izolaãního systému DEGUSSA – DEHTOCHEMA BITUMAT v roce 2006 jsou jiÏ nyní spoleãností Izomex smluvnû zaji‰tûny mostní stavby o cel-
kové plo‰e více jak 100.000 m2. Dal‰í zakázky v âeské republice i na Slovensku jsou v jednání.

Skladba tohoto izolaãního systému je následující:
• kotevnû impregnaãní nátûr epoxid. pryskyfiicí CONIPOX 605 (dne‰ní obch. název MASTERTOP® P 605) firmy DEGUSSA
• zdrsÀující posyp kfiemenn˘m pískem
• uzavírací nátûr MASTERTOP® 605 (peãetící vrstva)
• asf. izol. pás BITUMELIT PR 5 firmy DEHTOCHEMA BITUMAT

Souãástí dodávky spol. Izomex je bûÏnû úprava povrchu mostovky otryskáním ocelov˘mi broky popfi. brou‰ením nebo frézováním, sanace pfiípadn˘ch trh-
lin speciálními materiály fy DEGUSSA, vyrovnání záporn˘ch nerovností podkladu epoxidov˘m tmelem a realizace ochranné vrstvy izolace pod vozovkou nej-
ãastûji lit˘m asfaltem. Ochranu izolace pod fiímsami tvofií asf. izol. pás s kovovou nosnou vloÏkou Bitalbit S z v˘roby Dehtochema Bitumat a.s. Spoleãnost Izo-
mex zaji‰Èuje rovnûÏ tûsnûní ve‰ker˘ch spar na mostní konstrukci popfi. tûsnûní detailÛ izolace dal‰ím v˘robkem firmy Dehtochema Bitumat – tûsnící a zálivko-
vou hmotou ELASTIBIT S resp. prefabrikovan˘mi tûsnícími pásky ELASTIBIT S.

Samozfiejmostí je zaji‰tûní kompletního kontrolního systému ve smyslu v˘‰e uveden˘ch âSN 736242 a TKP 21, kter˘ je nadále rozpracován v tech. a pro-
vádûcích pfiedpisech spol. IZOMEX.

SPOLEHLIVÉ A DLOUHODOBù PROVù¤ENÉ ¤E·ENÍ IZOLACÍ SILNIâNÍCH A DÁLNIâNÍCH MOSTÒ
Zásadní v˘znam kvalitní a dlouhodobû funkãní izolace proti vodû (hydroizolace) pro kaÏdou mostní stavbu není uÏ dnes zapotfiebí zdÛrazÀovat. Boufiliv˘

rozvoj tohoto oboru jsme u nás zaznamenali po roce 1989 a to nejen z dÛvodu témûfi katastrofálního stavu vût‰iny tuzemsk˘ch mostních staveb, zejména zpÛ-
sobeného vadnou izolací, zaznamenaného v 80-t˘ch letech. Dal‰ím dÛvodem bylo otevfiení na‰eho trhu zahraniãním materiálÛm a technologiím, jako kone-
ckoncÛ témûfi ve v‰ech oblastech. 

Ihned na zaãátku 90-t˘ch let získala v oblasti mostních izolací rozhodující postavení spoleãnost IZOMEX z Brna, která je lídrem na ãeském stavebním trhu
v tomto oboru aÏ do souãasnosti. 

IZOMEX – od historie po souãasnost
Spoleãnost IZOMEX se mÛÏe pochlubit u nás pravdûpodobnû nejdel‰í historií aplikace hydroizolaãních systémÛ na stavbách v‰eho druhu. Tradice spoleã-

nosti sahá aÏ k roku 1875, kdy pan Václav MatûjÛ zaloÏil firmu na v˘robu a pokládku izolaãních materiálÛ. Kromû izolací v pozemním stavitelství se jeho firma
soustfiedila na provádûní hydroizolací mostÛ, Ïelezniãních tunelÛ a pfiehradních zdí.

Dal‰í generace rodiny MatûjÛ se zab˘valy touto oblastí i po znárodnûní rodinné firmy a vnuk pana Václava MatûjÛ, ing. Karel MatûjÛ, obnovil soukromou firmu
pod názvem ing. Karel MatûjÛ – IZOMEX v roce 1990. V roce 1994 byla pak firma transformována na spoleãnost s ruãením omezen˘m a v této formû funguje dodnes.

Jeden z jejich jednatelÛ a fieditel spoleãnosti ing. Karel MatûjÛ CSc. se specializoval na problematiku mostních izolací od konce 70-t˘ch let a zab˘val se fie‰e-
ním takov˘ch staveb, jako byly napfi. ve své dobû nejvût‰í soubor mostních staveb pfies Vltavu pod Barrandovem, mosty D5 v Berounû a dal‰ích. RovnûÏ stál
u zrodu aplikací modifikovan˘ch asf. pásÛ na mostech v âechách i na Slovensku, kde na nûkolika vybran˘ch stavbách byly pouÏity v˘robky firmy Izolirka Ljubl-
jana – systém dvouvrstvé pásové izolace IZOTEKT T4/IZOTEKT AL-T4 a rakousk˘ obdobn˘ systém IMMUN/COMBIRAL. 

IZOMEX – záruka progresivních technologií od zaã. 90-t˘ch let
Spoleãnost IZOMEX jako první v b˘valém âeskoslovensku uvedla na trh moderní izolaãní systém pro silniãní, dálniãní i Ïelezniãní mosty pfievzat˘ od part-

nerské celosvûtovû dobfie známé firmy GRACE. Samolepící pásy Bituthene/Bitushield dodnes chrání pfied sráÏkovou vodou a v ní rozpu‰tûn˘mi chemikáliemi
mostní konstrukce na D1 u Vy‰kova, D2 u Bratislavy, dále tramvajové mosty v Brnû a mnoho silniãních mostÛ.Na Ïelezniãních mostech byla jednou z prvních
moderních technologií izolací aplikována technologie stûrkov˘ch izolací firmy GRACE - SERVIPAK/SERVIPEK, kombinovaná s pásy BITUTHENE. 

Pan ing. Karel MatûjÛ CSc. se na zaãátku 90.t˘ch let aktivnû podílel také na pfiípravû koneãného znûní dodnes platné âSN 736242 „Navrhování a provádû-
ní vozovek na mostech pozemních komunikací”, která na základû dosavadních domácích zku‰eností v dané oblasti a zvlá‰tû s pfiihlédnutím k platné legislativû
v Nûmecku a Rakousku nastavila nová mûfiítka pro návrh a realizaci izolaãních a vozovkov˘ch systémÛ na mostech.

IZOMEX – první aplikace izolaãního systému s peãetící vrstvou v âSFR (1991)
Ve spolupráci s v˘znamn˘m v˘robcem hydroizolaãních systémÛ v Nûmecku - firmou Georg Börner spoleãnost Izomex zpracovala první ãesko-slovensk˘ tech-

nick˘ a provádûcí pfiedpis „Vodotûsné izolace mostních konstrukcí s peãetící vrstvou z epoxidové pryskyfiice PRODORAL BT a asfaltov˘m pásem PRODOFLEX OK
50”, kter˘ byl schválen ¤editelstvím dálnic Praha pro aplikaci tohoto systému na mostech v âeské republice je‰tû pfied vydáním dne‰ní âSN.

Po ukázkové aplikaci systému ve spolupráci se zahraniãním partnerem na objektu SO 202 dálnice D5 u Rokycan v roce 1991, díky dÛvûfie spoleãnosti Stav-
by mostÛ Praha (dne‰ní SMP – CZ) byla spoleãnosti IZOMEX svûfiena první rozsáhlá aplikace izolaãního systému PRODORAL/PRODOFLEX s ochrannou vrstvou
z litého asfaltu na estakádû KLABAVA u Rokycan v roce 1992. Souãástí technologického postupu byla rovnûÏ úprava podkladu pod izolaci opískováním, která
byla v dal‰ích letech nahrazena metodou tryskání ocelov˘mi broky (BLASTRAC). Zde byl také poprvé v praxi odzkou‰en zcela nov˘ normov˘ zku‰ební a kon-
trolní systém, kter˘ zahrnuje do té doby opomíjené resp. u nás neznámé postupy.

Jmenujme alespoÀ mûfiení vlhkosti a odtrhové pevnosti podkladního konstrukãního betonu a jeho lokálních vyrovnávek, odtrhové zkou‰ky na peãetící vrst-
vû, mûfiení paronepropustnosti peãetící vrstvy metodou stanovení jejího elektrického odporu, odtrhové zkou‰ky na pásové izolaci vãetnû celoplo‰né kontroly
natavení pásÛ metodou ocelové kuliãky a dal‰í.

Pfii natavování pásÛ byly poprvé pouÏity speciální agregáty firmy Georg Börner se sedmi hofiáky, krajními pak nezávisle sefiiditeln˘mi, a boãními kryty proti
vûtru pro dokonalé plnoplo‰né natavení pásÛ i v ménû pfiízniv˘ch povûtrnostních podmínkách. 

V následujících letech byla spoleãnost IZOMEX povûfiena aplikací tohoto izolaãního systému na vût‰inû mostÛ novû budované dálnice D5 z Rokycan aÏ do
Rozvadova. Jejími hlavními obchodními partnery byly nev˘znamnûj‰í ãeské mostafiské firmy jako jiÏ zmínûné Stavby mostÛ Praha, Dopravní stavby holding Olo-
mouc (dne‰ní Skanska DS) a dal‰í.

Spoleãnost IZOMEX vítûzí také ve v˘bûrovém fiízení na zhotovení izolaãního systému na zajímavé, svûtovou cenou odmûnûné stavbû zavû‰eného mostu
pfies Labe v Ústí nad Labem, kter˘ dostal pozdûji jméno Mariánsk˘ most. Zde byla dána pfiednost obdobnému systému z modifikovan˘ch pásÛ, tentokrát typu
ERGOBIT v kombinaci s úpravou povrchu ocelové mostovky epoxid. pryskyfiicí ERGOFLEX. 

Spolupráce spoleãnosti Izomex s firmou Georg Börner úspû‰nû pokraãuje a rozvíjí se také na dal‰ích silniãních a dálniãních stavbách a to vãetnû rekon-
strukcí, jako kupfi. na mostû na D1 pfies Sedlick˘ potok.

Víceménû ojedinûle Izomex na mostech aplikuje také materiály dal‰ích svûtov˘ch v˘robcÛ, jako kupfi. SIPLAST, NORD BITUMI nebo INDEX.

IZOMEX a DEHTOCHEMA BITUMAT a.s.
K podstatnému zlomu v technologické skladbû spol. IZOMEX dochází krátce po roce 1995, kdy se Karel MatûjÛ podílí na privatizaci v˘robního závodu asf.

izol. pásÛ v Oslavanech u Brna jím zaloÏenou spol. BITUMAT s.r.o. Jedná se o v˘robní kapacitu, jejíÏ základ byl kdysi vytvofien jiÏ v úvodu zmínûnou firmou pana
V. MatûjÛ. 

V roce 1996 dochází ke slouãení spol. BITUMAT a spol. Dehtochema M+M a vzniku spoleãnosti Dehtochema Bitumat a.s., která se stává nejvût‰ím ãesk˘m
v˘robcem asf. izol. pásÛ s vlastní v˘robou oxidovan˘ch, pozdûji také primárních asfaltÛ pro modifikaci.

To uÏ ale, ve spolupráci se spoleãností IZOMEX, konãí v˘voj nového mostního izolaãního pásu BITUMELIT PR4/PR5, jehoÏ název pochází z pÛvodního sor-
timentu firmy pana V.  MatûjÛ. Pfii jeho v˘voji jsou zuÏitkovány v‰echny doposud nashromáÏdûné praktické zku‰enosti získané mnohaletou aplikací rÛzn˘ch izo-
laãních materiálÛ a technologií s cílem zajistit splnûní následujících základních technicko-technologick˘ch poÏadavkÛ: 

®


