ZAPA DROP
Charakteristika produktu
ZAPA DROP je produkt vyvinutý na mieru pre
zákazníka pre splnenie špeciálnych prevádzkových
požiadaviek. ZAPA DROP je navrhnutý tak, aby
mal
vynikajúce
odvodňovacie
vlastnosti
v kombinácii s dobrou nosnosťou. Vysoké hodnoty
vsakovacích pomerov - ukazovateľov umožňuje
aplikáciu tohoto produktu hlavne v miestach novej
výstavby, kde z dôvodu vysokých požiadaviek na
zachovanie vsakovacích ukazovateľov by bolo
nutné vybudovať zadržiavacie - retenčné nádrže.
Ďalšie uplatnenie je v okolí bazénov a všade, kde
je požiadavka na priepustnosť vody materiálom.
ZAPA DROP je vhodné použiť ako náhradu
zámkovej dlažby.
ZAPA DROP umožňuje výrazne rýchlejšiu, jednoduchšiu a pohodlnějšiu možnosť pokládky bez obmedzenia
na tvar, veľkosť a bez vzniku odpadu.
Zloženie výrobku: kamenivo Dmax 8 – 22 mm (podľa požadovanej pevnosti, vsakovacích ukazovateľov a
hrúbky výslednej konštrukcie), cement, prímesy, prísady, voda a minerálne pigmenty.
Technické vlastnosti produktu sú na všetkých betonárňach rovnaké. Zloženie produktu se líši len v detailoch
podľa miesta výroby a podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.
Použitie
ZAPA DROP je možné použiť na vodorovné konštrukcie bez vystuženia u ktorých je vysoká požiadavka na
priepustnosť vody materiálom. Vďaka vysokej vsakovacej schopnosti umožňuje ZAPA DROP priechod 90 – 95
% dažďovej vody do spodných vrstiev a to aj pri intenzívnych zrážkách. Môžeme tak zabrániť vzniku mlák a
stojatej vody. Túto vlastnosť je možné využiť hlavne pri väčších plochách, kde k odvádzaniu vody z povrchu
nie je nutné spádovanie. Vďaka pokládke v plastickom stave je možné na rozdiel od zámkovej dlažby
dosiahnúť akýkoľvek tvar konečnej konštrukcie bez vzniku odpadu pri náročnejších tvaroch. Vďaka použitiu
minerálnych pigmentov ZAPA DROP plní aj architektonickú funkciu. Zafarbenie je v celom objeme cementovej
pasty čo zabezpečí farebnú stálosť aj v prípade mechanického poškodenia.
Príklady použitia: cesty, chodníky, pešie zóny, záhradné cesty, cyklotrasy, okolie bazénov
Výhody
Bez obmedzenia pri realizácii náročnejších tvarov, nevzniká odpad ako pri zámkovej dlažbe.
Možnosť výberu farby a aj veľkosti použitého kameniva.
Jednoznačne vyššie hodnoty vsakovacích ukazovateľov ako u zámkovej dlažby.
Rýchlejšie odvádzanie veľkého množstva vody z povrchu plochy vsakováním.
Menšia náchylnosť k výskytu námrazy z dôvodu odvádzania vody z povrchu plochy vsakováním.
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Varianta z guľatého kameniva – príjemná pre chôdzu na boso, ideálna k bazénom, terasám a na záhradu.
Varianta z drveného kameniva – lepšie protišmykové vlastnosti, ideálna pre cesty.
Minimálne zmrašťovanie eliminuje nutnosť robiť dilatačné úseky na minimum (dilatačný úsek max. 10 m).
Zafarbenie
ZAPA DROP je možné zafarbiť pomocou vysoko kvalitných minerálnych pigmentov, ktoré zaručia dlhodobú
farebnú stálosť. ZAPA DROP je zafarbený v celom objeme cementovej malty, ktorá obaľuje zrna kameniva.
Vďaka tomu si ZAPA DROP zachováva svoju farebnosť aj pri mechanickom poškodení cementovej malty.
Farebný odtieň je možné vyberať zo vzorkovníka, alebo je možné farbu špecifikovať individuálne po
konzultácii s technológom. Kombináciou jednotlivých pigmentov a ich koncentrácie je možné dosiahnúť rôzne
odtiene v rôznej miere sýtosti.
Pri doprave na korbe nákladného automobilu, zafarbenie prebieha v miešacom jadre na betonárni. Pri
doprave autodomiešavačom prebieha zafarbenie priamo v bubne autodomiešavača. Pre zaručenie rovnakého
farebného odtieňa u väčších objemov ZAPA DROP se doporučuje doprava autodomiešavačmi, kde je
zaručená rovnaká farebnosť v celom objeme autodomiešavača.
Z dôvodu možnej zmeny vlhkosti v materiáloch počas výroby je možná mierna zmena vo farebnom odtieni medzi
jednotlivými zámesami / autodomiešavačmi.

Stavebná pripravenosť
Stabilné, dostatočne únosné a zhutnené podložie (tak ako pod zámkovú dlažbu).
Vhodné ošetrovanie betónu po zabudovaní.
Pri nižších teplotách prostredia (nižších ako 5 °C) se betonáž nedoporučuje, pokiaľ nie je možné zaručiť tieto
teplotné podmienky aspoň 48 hodín po zabudovaní betónu. Tieto podmienky musia býť zabezpečené aj pri
realizácii podložia na ktoré sa bude ZAPA DROP ukladať.
Pri teplotách vyšších ako 25 °C treba chrániť konštrukciu pred priamym slnečným svetlom, ochladzovať
povrch napríklad: zakryť fóliou a jej následné vlhčenie vodou.
Zabrániť prílišnému vysychaniu povrchu konštrukcie po dobu minimálne 48 hodín od zabudovania napríklad
zakrytím voľného povrchu nepriepustnou fóliou.
Udržovať vrstvu vo vlhkom stave nejmenej 7 dní od pokládky.
ZAPA DROP je treba chrániť pred zanesením zeminou a inými nečistotami aby nedošlo k zníženiu funkčných
vlastností.
Skladba podložia
Podložie pod ZAPA DROP musí býť dostatočne zhutnené, aby počas zaťažovania nedochádzalo k jeho
poklesu. Podľa priepustnosti podložia je možné k návrhu pristupovať dvoma spôsobmi:
1. Pre dostatočne priepustné podložie (s dostatočnými vsakovacími ukazovateľmi) stačí iba zhutnené
podložie a zhutnený ZAPA DROP.
2. Pre nepriepustné podložie je treba urobiť odvodňovací systém napr. pomocou drenážného potrubia,
ktorý umožní odvádzanie vody ktorú z povrchu prepustí ZAPA DROP.

Príprava podložia je podobná ako pre zámkovu dlažbu.
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Orientačná skladba podkladu podľa zaťaženia:
Pochôdzia plocha – bazény
1. ZAPA DROP 100 mm
2. Vyspádovana betónova plocha s odvodnením
3. Zemná pláň (modul pretvárnosti Edef2 ≥ 30 MPa)
Pochôdzia plocha
1. ZAPA DROP 150 mm
2. Podkladná nosná vrstva, kamenná drť (8-16 mm) 200 mm
(modul pretvárnosti Edef2 ≥ 50 MPa)
3. Zemná pláň (modul pretvárnosti Edef2 ≥ 30 MPa)
Pojazdná plocha
1. ZAPA DROP 200 mm
2. Podkladná nosná vrstva, kamenná drť (8-16 mm) 200 mm
(modul pretvárnosti Edef2 ≥ 50 MPa)
Zemná pláň (modul pretvárnosti Edef2 ≥ 30 MPa)
Doprava autodomiešavačom, alebo na korbe nákladného auta (pri vyšších teplotách prostredí sa doporučuje
prekryť korbu ochrannou plachtou).
Pokládka produktu ZAPA DROP môže býť realizovaná troma spôsobmi
 Pomocou špeciálnych finišerov, ktoré dostatočne zhutnia a uložia ZAPA DROP v rovnakej hrúbke na
celej ploche a umožňia veľmi rýchle zabudovanie (táto metóda je vhodná hlavne pro väčšie plochy,
kedy výrazne znižuje dobu potrebnú pre pokládku a zhutnenie). Vhodné sú finišery používané pre
pokládku asfaltových zmesí, alebo cementobetónových krytov (bez zhutnenia pomocou ponorných
vibrátorov).
 Pomocou gredrov, ktoré pred sebou tlačia zmes a pomocou radlice urovnávajú ZAPA DROP do
potrebnej hrúbky (táto metóda je vhodná hlavne pre väčšie plochy).
 Pomocou inej techniky alebo ručne (napríklad pomocou menších zhutňovacích valcov používaných na
tenisových kurtoch).
Dohutnenie sa realizuje pomocou hutniacich valcov bez vibrácie, dusadlom, alebo len urovnaním do
požadovaného tvaru. (Výsledná pevnosť je výrazne ovplyvnená mierou zhutnenia).
Nedoporučuje se nadmerné hladenie povrchu, ktoré môže spôsobiť zatečenie cementovej pasty do voľných špár
v kamenive a výrazne sa tým znížia odvodňovacie vlastnosti.

Ošetrovanie prebieha ihneď po zhutnení a zarovnaní výsledného povrchu. Voľný povrch sa zakryje pomocou
geotextílie, alebo nepriepustnej fólie aby bolo zamedzené nadmernému vysychaniu a zvýšila sa ochrana pred
poveternostnými podmienkami a priamym slnečným svetlom. Zároveň se tak urychlí nárast pevností. Toto
ošetrovanie by malo trvať minimálne 48 hodín od zabudovania, musí sa tiež dodržiavať minimálna a
maximálna teplota okolia a podložia počas pokládky a ošetrovania. Vrstvu treba udržovať vo vlhkom stave
nejmenej 7 dní od pokládky.
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Technické parametre produktu ZAPA DROP
Konzistence

S1,S2

Doba spracovateľnosti*

120 min

Dmax

8, 16, 22 mm

Objemová hmotnosť

1700 – 2000 kg/m

Vsakovacie pomery - ukazovatele

90 – 95 %

Objem medzier

15 – 25 %

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch

8 MPa

3

*Pri teplote prostredia v intervale + 5 až + 25 °C. (je možné predĺžiť až na 240 min pomocou špeciálnych prísad)

Obmedzenia použitia
Nedoporučuje se betónovať v zimnom období ak teplota klesne pod + 5°C, do premrznutého debnenia, alebo
výkopu, v letnom období pri teplotách vyšších ako + 25°C. Pri teplotách, ktoré sa blížia k týmto hodnotám je
nutné zaistiť vhodné opatrenia pre pokládku a následné ošetrovanie betónu. Pochôdznosť a doba pre
dosiahnutie minimálnej pevnosti pre oddebnenie je závislá hlavne na triede betónu a na vonkajších
podmienkách.
Upozornenie výrobcu
Celkové vsakovacie ukzovatele sú obmedzené vsakovacími ukazovateľmi zhutneného podložia. U
nepriepustného podložia je dôležité zaistiť dodatočný odvod vody vhodným systémom. ZAPA DROP
umožňuje odviesť vodu z povrchu k podložiu a umožňuje aj jej čiastočný transport vo vodorovnom smere pri
postupnom zaplňovaní. Pre dodržanie dostatočných vsakovacích pomerov je však rozhodujúca odvodňovacia
schopnosť podložia.
Hodnoty vsakovacích pomerov (schopnosť odvádzať vodu do podložia) sú závislé na kvalite spracovania a
samotného zhutnenia. Je nutné dodržať predpísaný spôsob pokládky a zhutnenia, aby nedošlo k uzavretiu
pórovej štruktúry cementovým tmelom a zníženie schopnosti odvádzať vodu.
Pevnosť materiálu sa odvíja od stupňa zhutnenia podkladnej vrstvy a od stupňa zhutnenia samotného ZAPA
DROP.
Funkčné vlastnosti ZAPA DROP sú závislé od jeho schopnosti odvádzať vodu do podložia. Táto schopnosť
môže býť časom zhoršená postupným zanášaním zeminou či nečistotami, ktoré uzatvárajú pórovu štruktúru.
Z tohoto dôvodu je nutné chrániť štruktúru ZAPA DROP pred jej nadmerným zanášaním. Čiastočné
odstránenie nečistôt zo štruktúry môžeme pomocou tlakovej vody. (Aj po zanesení však ZAPA DROP plní
svoju funkciu,avšak so zníženou vsakovacou schopnosťou)
Doba spracovateľnosti ZAPA DROP je ovplyvnená klimatickými podmienkami. Odberateľ zodpovedá za
vhodné uloženie produktu do konštrukcie. Údaje v tomto technickom liste sa zakladajú na súčasných
technických znalostiach a skúsenostiach výrobcu a môžu byť aktualizované v novšej verzii technického listu.
Z dôvodu možnej zmeny vlhkosti v materiáloch počas výroby je možná mierna zmena vo farebnom odtieni
medzi jednotlivými zámesami / autodomiešavačmi.
Z dôvodu používania rôznych vstupných materiálov na jednotlivých prevádzkach nie je možné zabezpečiť
rovnaký farebný odtieň z rôznych prevádziek.
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Zdravotné rizika
Produkt obsahuje cement. Štandardné vety o nebezpečnosti:
H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
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