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1. Úvod

ELTODO-CITELUM, s.r.o. je jedním z nejvýznam -
nějších subjekt ů v České republice, který se stará
o zkvalit ňování technické a i estetické úrovn ě

veřejného, slavnostního a historického osvětlení
v městech a obcích . První v tuzemsku ve velkém
měřítku úspěšně realizovalo projekt PPP (Public
Private Partnership), a to právě v Přenesené
Správě Veřejného Osvětlení.



2. Specifika ochrany za řízení VO

• stožáry žárov ě zinkované
• stožáry ocelové chrán ěné nátěrovým systémem
• speciální – žárov ě zinkované s extra nát ěrem nebo 

„úpravou povrchu“ z výroby



3. Jak často je nutné natírat stožáry VO 
(lokalita umíst ění)

• exponované (rychlostní silnice)

• méně exponované (parky, sídlišt ě)



4. 10 let používaní technologie „ELASTCOM“ p ři 
ochran ě VO (nejen) v Praze 

„ud ělali jsme mnoho chyb a zkušenosti“, 
které nyní zúro čujeme

• testy – levné syntetiky, akryláty, 
dvousložkové nát ěry (mnohdy nevydržely 
ani jedno zimní období)ani jedno zimní období)

• reklamace – vždy rozpor mezi 
dodavatelem prací a výrobcem NS

• kvalitní nát ěr = systém kvality aplikace NS 
garantovaný výrobcem NS



5. Nátěrový systém pro dlouhodobou 
ochranu (nejen) stožár ů VO

inteligentní nát ěrové hmoty „ELASTCOM“ na 
bázi antikorozních nano-inhibitor ů, plast ů, 

kompozit ů a kovů

� molekulární blokátor koroze „KORING 
131-1“ - unikátní podkladový antikorozní 131-1“ - unikátní podkladový antikorozní 
přípravek na ocel s obsahem speciálních 
příměsí

• přeměňuje rez/korozi na molekulární 
úrovni na stabilní produkty 
(neutralizací kysli čníků blokuje r ůst a 
vznik nové koroze) 

• prevence p řed korozi u zdravých 
povrch ů



� základní antikorozní hmota 
„ELASTCOM HS“ pro krycí 
základové nát ěry umož ňující 
snadnou aplikaci p římo na 
zkorodované povrchy

• výborné antikorozní schopnosti
• vysoce p řilnavý, elastický a • vysoce p řilnavý, elastický a 

trvanlivý produkt



� vrchní antikorozní nát ěrová hmota 
„ELASTCOM AUREL“ pro vrchní 
nátěry s vysokou odolností v ůči 
pov ětrnostním vliv ům a dlouhou 
životností

• výborné antikorozní vlastnosti
• vysoká p řilnavost k • vysoká p řilnavost k 

„ELASTCOM HS“, elasti čnost a 
stálobarevnost

• možnost pigmentace do 
barevných odstín ů dle RAL 
nebo reflexních metalíz



6.Technologický postup sanace a 
aplikace NS ELASTCOM na sloupech VO 
ve správ ě spole čnosti EC (od. roku 2008)

A. posouzení stavu korozního napadení a 
zatřídění sloup ů podle stupn ě koroze

• kategorie 1 - povrch sloup ů navržených 
na zařazení do tohoto stupn ě sice na zařazení do tohoto stupn ě sice 
nevykazuje v ětší známky viditelné koroze 
(zkorodovaný povrch s korozními 
produkty do 150 µm), stávající nát ěr 
dob ře ulpívá a neloupe se, nicmén ě 
forma a rozsah korozního napadení pod 
povrchem barvy není znám. Provádí se 
předúprava povrchu o čišt ění kartá čem.



• kategorie 2 - na sloupech se objevuje 
koroze lokální, nebo hloubková a to s 
tlouš ťkou rzi více než 150 µm. V t ěchto 
případech je nutná mechanická úprava 
povrchu, která odstraní korozní 
produkty a starou barvu tak, aby 
inhibitor koroze a ochranný nát ěr mohl inhibitor koroze a ochranný nát ěr mohl 
plnit svou p ředepsanou funkci



• kategorie 3 - degradace korozními produkty zna čně 
pokro čila, korozní produkty jsou v řádu několika mm a 
navíc nasycené s vysokým obsahem soli.



B. technologický postup obnovy ochrany povrchu stožá rů 
VO podle kategorie korozního napadení

• kategorie 1
předúprava povrchu – mechanické čišt ění kartá čem
1x základní antikorozní nát ěr „ELASTCOM HS“
1x vrchní antikorozní nát ěr „ELASTCOM AUREL“

• kategorie 2
předúprava povrchu – vybroušení lokální hloubkové předúprava povrchu – vybroušení lokální hloubkové 
koroze mechanicky, dále mechanické o čišt ění, 
(doporu čuje se) omytí tlakovou vodou do výše 
cca 4 m výšky
1x nátěr antikorozním nát ěrovým p řípravkem 
„KORING 131-1“
1x základní antikorozní nát ěr „ELASTCOM HS“
1x vrchní antikorozní nát ěr „ELASTCOM AUREL“



• kategorie 3
předúprava povrchu – kompletní obroušení částí 
napadených hloubkovou korozí, mechanické 
očišt ění, (doporu čuje se) omytí tlakovou vodou do 
výše cca 4 m výšky
1x nátěr antikorozním nát ěrovým p řípravkem 
„KORING 131 -1“„KORING 131 -1“
1-2x základní antikorozní nát ěr „ELASTCOM HS“
1x vrchní antikorozní nát ěr „ELASTCOM AUREL“



7. Klady a zápory 

Klady
+ mimo řádné funk ční spojení materiálových 

vlastností epoxid ů a polyuretan ů – přilnavost, 
pevnost, pružnost, stálobarevnost

+ snadná aplikace na všechny typy kov ů a beton
+ snížené stárnutí systému - efekt postupného + snížené stárnutí systému - efekt postupného 

vyzrávání = dlouhá životnost
+ vysoká odolnost pov ětrnostním vliv ům

Zápory
– vyšší po řizovací náklady
– odpa řování t ěkavých látek do ovzduší



8. Je investice do inteligentních nát ěrových 
hmot ELASTCOM ekonomicky výhodná? 

� garance 10 let na kvalitu výroby NS a dodržování 
technologického postupu aplikace výrobcem.

� garance dodavatele na kvalitu provedení 5 let



9. Potřeby zabránit nelegálnímu výlepu a 
znečišt ění 



10. Zkušenosti s použitím technologie 
„ELASTCOM ANTIPOSTER SYSTEM“ v Praze

� Nedávná minulost



� Moderní odstra ňování nelegálního plakátování

10. Zkušenosti s použitím technologie 
„ELASTCOM ANTIPOSTER SYSTEM“ v Praze



10. Zkušenosti s použitím technologie 
„ELASTCOM ANTIPOSTER SYSTEM“ v Praze

�ANTIPLAKÁT
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