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SOS opravy PLASTONIT

DEFINICE
• okamžité a ekonomicky výhodné zamezení zatékání

střešním plášt ěm

OKAMŽITÉ = majitel objektu potřebuje řešit problémy se
zatékáním ihned, nečekat na složité přípravy různých
variantních řešení

EKONOMICKY VÝHODNÉ = investor nemá rozpočet na
celkovou opravu střechy a potřebuje levné a efektivní
řešení



SOS opravy PLASTONIT

CÍLOVÁ SKUPINA
• majitelé nebo správci budov, kte ří čerpají pravidelné

roční dotace nebo nedisponují okamžitými volnými
prost ředky ve v ětších objemech

PŘÍKLADY TYPICKÝCH ZÁKAZNÍK ŮPŘÍKLADY TYPICKÝCH ZÁKAZNÍK Ů
• veřejný sektor – kraje, města, obce
• bytová družstva
• zemědělská družstva
• průmyslové areály
• logistické parky



SOS opravy PLASTONIT

DALŠÍ VÝHODY
• možnost opravy většiny známých druhů střešních plášťů

(plechové střechy, asfaltové pásy, pvc fólie, gumové fólie,
eternit, …)

• oprava lokální nebo celková
• opravy ploch, atik, vpustí, světlíků a dalších detailů• opravy ploch, atik, vpustí, světlíků a dalších detailů

(sourodost materiálů PLASTONIT s ONS ELASTCOM)
• není nutné likvidovat starý střešní plášť (=zvyšování

nákladů a vyšší časová a organizační náročnost)
• dokonalé spojení materiálů PLASTONIT s původním

střešním pláštěm (u neznámých možnost rychlých zkoušek)



SOS opravy PLASTONIT

DALŠÍ VÝHODY
• postupná oprava střechy vedoucí ke generální rekonstrukci
• možnost aplikace za extrémních klimatických podmínek

(mráz, déšť, vítr)
• i SOS opravou lze dosáhnout vysoké životnosti střešního

pláštěpláště
• aplikací na původní hydroizolaci PLASTONIT dochází k

rychlému a levnému oživení celého střešního pláště
• pravidelné prohlídky cca 2x ročně (jaro, podzim) včetně

předání protokolů investorům – ochrana majetku, prevence
vzniku škod na majetku investora



SOS opravy PLASTONIT

SOS OPRAVAMI KE GENERÁLNÍ OPRAV Ě
• zásadní výhodou systému PLASTONIT je možnost

postupných oprav, které povedou ke generální opravě
• na generální opravu hydroizolace střešního pláště

postupnými SOS opravami systémem PLASTONIT je
možno poskytnout plnou záruku (standardně 10 let)možno poskytnout plnou záruku (standardně 10 let)

• cílovou generální opravu lze financovat pravidelnými
ročními částkami, které jednorázově nezatíží rozpočet
investora



Příklady použití - plocha

Oslabená a degradovaná 
vrstva břidličného posypu 

Mikrotrhliny na povrchu 
modifikovaného pásu

Degradace tepelně namáhaných 
tmavých povrchů



Příklady použití - plocha

Zvlnění gumové fólie Lokální místa se stojatou 
vodou

Degradační puchýře v ploše



Příklady použití - detaily

Deformace hliníkové fólie
u světlíků

Chybné napojení asfalt. 
pásu na atiku

Špatná izolace napojení 
mezi dvěma budovami



Příklady použití - detaily

Deformace izolace kolem 
komínků vzduchotechniky

Rozpad izolace střešního 
pláště

Zanedbaný detail na 3 roky 
staré střeše



SOS opravy PLASTONIT

SOS OPRAVA FORMOU SLUŽBY
• kombinace okamžité nejnutnější opravy a postupných oprav

vedoucích ke generální opravě
• závazek investora platit pravidelné měsíční částky za

postupné opravy vedoucí ke generální opravě
• stanovení cílového data dokončení generální opravy a• stanovení cílového data dokončení generální opravy a

převzetí díla se zárukou
• investor: okamžité řešení, které nezatěžuje nadměrně jeho

rozpočet, zajištění pravidelné údržby střešního pláště
• zhotovitel: pokrytí větší části nákladů na materiál z první SOS

opravy, získání stabilního zákazníka a dlouhodobých příjmů



SOS opravy PLASTONIT

SOS OPRAVA FORMOU SLUŽBY - P ŘÍKLAD

Běžně:
• Střecha 10.000 m2, celková oprava pomocí PVC fólie,

cena 3.900.000 Kč (390Kč/m2, včetně práce)

SOS oprava formou služby:
• střecha 10.000 m2, celková degradace 10%, tj. 1.000 m2
• cena SOS opravy 1.000 m2 do 500.000 Kč včetně práce
• kontrakt např. na 5 let po 50.000 Kč/měsíčně
• celkem za 5 let zaplaceno 3.500.000 Kč



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost


