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Všechny materiály použité pro systém BLUTOP® 
(povrchová ochrana DUCTAN®, AQUACOAT®, 
epoxid, elastomery, mazací pasta a opravné sady) 
jsou v souladu s evropskými i českými požadavky 
pro styk s pitnou vodou.



Extended service life
Durable solutions thanks to our new ZINALIUM®

and DUCTAN® coatings.

Eco-design
Energy requirements reduced by 30% 
over 15 years.

Responsible manufacturing
Signi� cant investment in EHS (more than
20% in France) and ISO 14001 certi� cation for
all plants since 2001.

Green transportation
65% of raw materials used in the production
process are carried by river, rail and/or sea.

PAM ECOPOSE
Fewer � ller materials and less transport for 
enhanced economic and environmental
performance!

Recycling
All iron is recyclable and 80% of our waste is 
recovered.

Corporate commitments
Safety, statutory compliance and commitment
are core values for Saint-Gobain PAM.

Design and production in France
The company has a strong industrial base in 
France, backed by an engineering culture and 
high-quality solutions.
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–

ochranám BioZinalium® a DUCTAN®

BioZinalium®

CO TO JE BIOKOROZE?
Mikrobiologicky ovlivněná koroze 
(MIC), také známá jako mikrobiální 
koroze nebo biologická koroze, je 
zhoršení kvality různých materiálů 
v důsledku metabolické aktivity mik
roorganismů.

KDY DOCHÁZÍ K BIOKOROZI?
V případech, kdy do
jde k poškození trub
ního materiálu (lokální 
poškození od manipu
lace, od montáže, při 
zásypu apod.) je toto 
poškození vystaveno 
možnosti napadení 
mikroorganismy.

KDE SE S BIOKOROZÍ MŮŽEME SETKAT? 
Může jít o oblasti, které odhalí geo
logický průzkum, ale i o oblasti s lo
kálním výskytem. Jedná se hlavně 
o anaerobní půdy, půdy bohaté na 
SO

4
2  –, půdy bohaté na organické lát

ky apod.

JAKÉ JE ŘEŠENÍ 
SAINT-GOBAIN PAM?
Řešení jsme nalezli v obohacení slitiny Zn/Al o měď Cu. Touto 
novou slitinou je žárově pokovena každá trubka BLUTOP®. 
Měď je antibakteriální a díky jejímu přidání do nanášené 
ochranné slitiny dochází v případě napadení poškozeného 
místa bakteriemi k jejich zničení. Měď se tímto procesem na
spotřebovává a zůstává dál k dispozici.

CO JE BioZinalium®?
Inovativní ochranná vrstva trubek 
PAM. Ta je tvořena vrstvou žáro-
vě nanášené slitiny Zn/Al (Cu) 
o hmotnosti 400 g/m2, která je 
opatřena ochranným nátěrem 
akry lové modré barvy AQUA-
COAT®.

VNěJŠÍ POVRCHOVÁ OCHRANA TRUBEK BLUTOP® BioZinalium®

Společnost SAINTGOBAIN PAM pokračuje ve výzkumu a vývoji povrchových ochran potrubí z tvárné litiny, využívá zkušeností 
s povrchovou ochranou ZINALIUM®, kterou nadále rozvíjí, zvyšuje její univerzálnost například v půdách s rizikem biokoroze 
a současně zavádí kvalitní, bezpečné a vodou ředitelné ochranné povlaky. Představujeme Vám inovovanou povrchovou ochranu 
trubek BLUTOP® – BioZinalium®.
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Díky Saint-Gobain PAM jsem si jistý,



Životnost aktivní ochrany (roky)
Norma

Zinek 200

Zinek

Zinalium®    

  

Axiální vůle

Maximální úhlové 
vychýlení
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®

Trubky, tvarovky a spoje BLUTOP ® jsou vyráběny v tlakové třídě 
C25 (PFA = 25 barů). Destrukční zkoušky potrubí DN/OD 110 
prokazují, že destrukci dochází při tlaku vyšším než 150 barů. 
Každá trubka je ve výrobě testována na tlak 40 barů, po na
nesení vnitřní povrchové ochrany následuje zkouška těsnosti 
pomocí vzduchu.
BLUTOP ® trubky mají vysokou kruhovou pevnost, která brání 
ovalizaci (snížení průtočného profilu potrubí způsobené tla
kem okolní zeminy).

Potrubí z tvárné litiny je dobře známo svojí odolností vůči ko
rozivním vlastnostem půdy. Nový vnější ochranný povlak Bio  
Zinalium® na bázi slitiny zinku, hliníku s příměsí mědi o hmot
nosti 400 g/m2 krytý modrým epoxidem nebo akrylovým ná
těrem, představuje průlom v technologii povrchových ochran.

BioZinalium®

Úhlové vychýlení (spoj BLUTOP® zámkový i nezámkový).

Cílem tohoto renovačního programu je snížení ztrát ve vodovodním potrubí a zvýšit 
efektivnost dodávky vody v našich sítích, která se v současnosti pohybuje okolo 70 %. 
Systém BLUTOP ®, který má veškeré hygienické atesty na styk s pitnou vodou, je vyráběn 
v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a byl poprvé představen v roce 2009.
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BLUTOP ®

Tlaková odolnost

Spoj
PFA

Přípustný 
provozní tlak 

PMA
Maximální
provozní

tlak 

PEA
Maximální
zkušební

tlak

Těsnící spoj 
Blutop

25 barů 30 barů 35 barů

Zámkový spoj 
Blutop Vi

16 barů 19 barů 20 barů

ochrana: BioZinalium®

Délky uzamčení, uvedené v tabulce, jsou v metrech. Hodnoty délek uzamčení jsou platné pro přisypané trubky a odkrytá hrdla 
(viz Montážní postupy). Při použití dodatečné ochrany PE rukávcem se délky uzamčení přepočítají koeficientem 1,9.
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Systém BLUTOP ® poskytuje maximální 

spolehlivost a je vhodný pro všechny 

typy vodovodních sítí.
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Více informací k pokládce systému BLUTOP ® je uvedeno 
v Montážních postupech. 
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Portugalsko BrazílieBenátky, Itálie

Česká Republika

Španělsko

Maďarsko

Thonne La Long, Francie

Bordeaux, FrancieEstonsko

Paříž, Francie
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4 050 CZK

8

62

pokládány trubky BLUTOP ® o profilu 110 mm,



PE 100 90x5,4 
SDR 17 (PN 10)

79,2 mm

Průřez 
4926 mm2

)
Blutop 90 

PFA 25

83 mm

Průřez 5410 mm2

+10 % / PE

PE 100 110x6,6 
SDR 17 (PN 10)

96,8 mm

Průřez 
7359 mm2

6 
)

Blutop 110 
PFA 25

103 mm

Průřez 8332 mm2

+13 % / PE

PE 100 160x9,5
SDR 17 (PN 10)

141 mm

Průřez 
15614 mm2

5
)

Blutop 160 
PFA 25

152 mm

Průřez 18145 mm2

+16 % / PE
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PE 100 90x8,2 PN 16 BLUTOP DN/OD90 PFA 25 +27 %
PE 100 110x10 PN 16 BLUTOP DN/OD110 PFA 25 +31 %
PE 100 160x14,6 PN 16 BLUTOP DN/OD160 PFA 25 +35 %

POROVNÁNÍ HYDRAULICKÉHO PRŮŘEZU TRUBEK BLUTOP A TRUBEK Z HDPE
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®

Hodnoty v tabulce jsou uvedeny v mm, trubky PVC dle normy ČSN EN 1452, trubky PEHD dle normy ČSN EN 122012.

Ztráty třením po délce jsou sníženy kombinací velkého 
hydraulického průřezu potrubí a perfektně hladkého vnitřní
ho povrchu DUCTAN ®.

PEHD
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Pro naši rodinu je důležité, abychom 

mohli pít kvalitní pitnou vodu.



18
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(slitina Zn/Al (Cu) v množství 400 g/m2 + krycí nátěr).
Vnější ochranná vrstva BioZinalium ®



19
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Vnější povrchová ochrana BioZinalium ®

400 g/m2 slitiny Zn/Al (Cu)
s krycím nátěrem.



ATEC 17/11-243
187-243

D
I1 O
D
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Těsnicí kroužek BLUTOP/IZIFIT

Zámkový kroužek BLUTOP Vi
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Spojka pro navrtávku BLUTOP (částečně přesuvná)
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se zámkem

2.40
2.80
3.40
4.30
4.30
5.70

MAL75DBCH
MAL90DBCH
MAM11DBCH
MAM12DBCH
MAM14DBCH
MAM16DBCH
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®

polyamidu

PŘIZPŮSOBENÉ PRO POTRUBÍ Z TLT BLUTOP I POTRUBÍ 
Z PEHD A PVC

140
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Opravný nátěr BLUTOP®

AQUACOAT®

nátěru.
Jednosložkový vodou ředitelný nátěr pro lokální opravy povrchu.

* PFA závisí na použitém plastovém potrubí (PE 80, PE 100, PE RC, PVC-U, PVC-O), konzultujte.

Zámkový spoj IZIFIT Vi pro napojení PVC/PE

PFA*
bary
10-16
10-16
10-16
10-16

0,1
0,1
0,1
0,2

JIL75CA
JIL90CA
JIM11CA
JIM12CA
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TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY POVRCHOVÉ OCHRANY BioZinalium®
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Povlak tvarovek a příslušenství BLUTOP®
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Maximální výška krytí trubek BLUTOP® s vlivem dopravy.

Poznámka: Výše uvedené případy uložení se týkají pokládky bez přítomnosti 
podzemní vody. V ostatních případech (pokládka pod vodou, speciální 
geologické prostředí..) postupujte dle výpočtové metody FASCICULE 70 
nebo konzultujte s technickým oddělením SG PAM CZ.



Montážní
postupy

DODÁVKY TRUBEK
TRUBKY BLUTOP
• dodávky ve svazcích

• skladování naležato
• používat textilní popruhy
• vždy ovázat celý svazek
• používat zdvihací zařízení dostatečné únosnosti
• trubky jsou dodávány proložené dřevěnými hranoly
• hladké konce trubek jsou opatřeny ochranným obalem

DN/OD Počet Hmotnost
(mm) trub svazku (kg)

75 40 1224
 90 30

20110
125 20
160 15 1125

900
1032

1098

TVAROVKY BLUTOP

• baleny na paletách
• konce tvarovek ochráněny proti poškození pěnovým obalem

TĚSNÍCÍ A ZÁMKOVÉ KROUŽKY BLUTOP

• baleny v balících
- po 40ti ks (DN/OD 75), po 30ti ks (DN/OD 90)
- po 20ti ks (DN/OD 110 a 125) a po 15ti ks (DN/OD 160)

• kroužky nevystavujte dlouhodobě slunečnímu záření
• v případě zmrznutí kroužků je umístěte do prostředí s teplotou vyšší

než 10°C, aby se jim navrátila pružnost (teplá voda, stavební buňka,
kabina bagru...).

DODÁVKY TVAROVEK A SPOJŮ

Těsnící kroužek Blutop Zámkový kroužek Blutop Vi

NAVRTÁVKY

Navrtávací pas HAWEX (obj.č.5270)
- pro potrubí DN/OD 75, 90, 110 a 160 mm
- tělo z tvárné litiny s epoxidovou vrstvou
- šrouby, matice a podložky z nerez. oceli A 2

Pozn.: Společnost HAWLE ARMATURY spol. s r.o bude dodávat 
i adapter na navrtávací soupravu pro korunkový vrták.

DODÁVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Navrtávací pas HOD (typ 506, 507, 510, 515 a 516)
- pro potrubí DN/OD 75, 90, 110, 125 a 160 mm
- tělo z tvárné litiny s epoxidovou vrstvou
- šrouby, matice a podložky z nerez. oceli

Pozn.: Společnost Jihomoravská armaturka spol. s r.o. doporučuje 
pro navrtávání použít navrtávací soupravu VODOREGULA.

- pro potrubí DN/OD 75, 90, 110, 125 a 160 mm
- tělo z tvárné litiny s epoxidovou vrstvou
- šrouby, matice a podložky z nerez. oceli

Pozn.: Společnost AVK VOD-KA a.s. doporučuje pro navrtávání použít 
navrtávací soupravy UNIMAL, UNIVEL nebo VODOREGULA.

Navrtávací pasy PLASTIK, ROCKY, RAPIDO a TREPI
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POUŽITÍ SLITINY
Používáme již drát ze slitiny zinku a hliníku v poměru 85/15 
s přídavkem mědi. Tento drát roztavíme a nástřikem nanese
me na vnější povrch trubky. Vrstva BioZinalium® je v součas
né době ten nejúčinnější způsob základní ochrany povrchu 
trub. Důležitá je struktura ochranné vrstvy, která v případě 
nanesení slitiny vytváří homogenní a rovnoměrnou vrst-
vu po celém vnějším povrchu trubky, zinek s hliníkem 
tvoří celistvou ochrannou bariéru. Nanášení slitiny po-
dle normy ČSN EN 545 má svoje funkční opodstatnění, 
každý prvek má svůj význam a nejvyšší protikorozní 
parametry má slitina v poměru 85/15.

ŽÁROVÉ NANÁŠENÍ
Již od 50tých let minulého století používáme žárové nanáše
ní jako nejlepší způsob ochrany povrchu trubek. Tento způ
sob nanášení jako jediný přináší to správné navrstvení slitiny 
BioZinalium® na povrch trubky.  

GALVANICKÁ OCHRANA
Žárově nanesená vrstva slitiny BioZinalium® (Zn/Al (Cu) 
v množství 400 g/m2) vytvoří vrstvu o tloušťce cca 70 µm. 
Zinek s vyšším elektrochemickým potenciálem zajišťuje gal
vanickou ochranu tvárné litiny. Při uložení potrubí do země 
umožní mikroporéznost vnějšího povlaku, díky zemní vlhkos
ti a dotyku s okolní zeminou, postupnou proměnu zinku na 
oxidy, uhličitany, chloridy atd. V tu chvíli se vytváří stabilní 
a nepropustná vrstva produktů přeměny zinku rovno-
měrně po celém povrchu trubky. Hliník funguje jako zpo
malovač reakce a díky tomu je dosaženo až trojnásobné 
životnosti vrstvy slitiny oproti klasicky ochráněným 
povrchům pouze zinkem.

FUNKCE LÉČENÍ
Jednou z hlavních výhod, kterou nabízí galvanické pokove
ní povrchu trubek, je schopnost následně obnovit ochranu 
v místech lokálního poškozením (škrábance, odřeniny …). 
Díky zinkovým iontům v rekombinaci s anionty z okolní půdy 
dochází k pokrytí odhaleného místa a jeho samozaho-
jení. Vyléčené místo je stabilní a nově vzniklá ochrana 
má dlouhodobou životnost.

OCHRANA PROTI BIOKOROZI
Biokoroze je elektrochemický proces, který může být způso
ben nebo urychlen bakteriemi nebo jinými mikroorganismy. 
Mezi půdní prostředí, které je potencionálně nebezpečné 
z hlediska možného napadení biokorozí, patří anaerobní 
půdy (těžké půdy, mokré jíly – tyto půdy jsou charakteristic
ké svým modrým až zeleným zabarvením) a půdy bohaté 
na SO

4
2  – nebo na organické látky. Tento typ půd se může 

vyskytovat i ve větším měřítku a geologický průzkum ho do
káže identifikovat. Je ale daleko pravděpodobnější, že výskyt 
půd s možným mikrobiologic
kým dopadem je lokální a při 
základním průzkumu prakticky 
nezjistitelný.
Reakce mědi vůči baktériím se 
projevuje ve dvou krocích:
1.  Nejdříve Cu+ ionty perforu-

jí membránu těla baktérie.
2.  Následně vnikají dovnitř, 

blokací enzymů napadají 
metabolismus baktérie 
a tím ji zabíjí.

KRYCÍ POVLAK AQUACOAT®

V rámci nových trendů přichází PAM s krycím nátěrem 
AQUACOAT®, který je ekologický a při jeho aplikaci ne-
hrozí nadýchání a do atmosféry uvolnění zdraví škod-
livých výparů. Jedná se o vodou ředitelnou jednosložkovou 
akrylátovou barvu, při práci s ní a při jejím zasychání se do 
ovzduší uvolňuje pouze voda. Neobsahuje zdraví škodlivé 
látky jako bisfenoly, toluen atd. Její výhodou při použití 
ve výrobě nebo přímo na stavbě je, že nepotřebujeme ře-
didlo, lehce se roztírá a lépe zasychá a je nehořlavá.

Evropská norma pro trubky a tvarovky z tvárné litiny EN 545 ve své Příloze D (Annex D) uvádí jako jednu z možných vnějších 
ochran trubek – slitinu zinku a hliníku s nebo bez jiných kovů s minimální hmotností 400 g/m2 s krycí vrstvou. Tuto 
progresivní ochranu ZINALIUM® aplikujeme již více než 10 let na trubkách NATURAL nebo BLUTOP, nyní v inovované verzi 
s mědí  BioZinalium®.

Vnější ochrana BioZinalium®

produkty
přeměny zinku

ionty Zn++ proud I

vrstva porézního
nátěru
vrstva pokovení

tvárná litina
škrábnutí

ionty Cu+

membrána baktérie
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SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.

Sídlo společnosti a výrobní závod:
tovární 388
267 01 Králův dvůr

obchodní zastoupení  
ČeSká rePuBlIkA

obchodní kancelář PrAHA:
Smrčkova 2485/4
180 00 praha 8
+420 220 406 645
pam.obchod.cechy@saint-gobain.com

obchodní kancelář BrNO:
Železná 15
619 00 brno-horní heršpice
+420 543 250 362 
pam.obchod.morava@saint-gobain.com

CEntrÁlní SKlad PrAHA:
Ke Kablu 971
102 00 praha 10-hostivař
+420 272 654 979

havárie – non Stop SluŽba
+420 602 322 980

obchodné zastúpenie  
SlOveNSká rePuBlIkA

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
paM Service department
dlhá 1780/6a 
900 31 Stupava
tvarnaliatina@saint-gobain.com
+421 265 456 961

www.saint-gobain-pam.cz
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