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Innovative &
unique design

Čistička v Amsterdamu – realizace pomocí 
vyložení zahušťovacích nádrží AGRUSAFE

Obrázek: Kanalizační tunel v Singapuru

AGRU Kunststo�technik GmbH je silná a výkonná rakouská �rma, s 
celosvětovou působností ve výrobě a prodeji vysoce kvalitních 
termoplastových výrobků.

Díky 50letým zkušenostem, neustálému úsilí o maximální možnou 
kvalitu a široký sortiment dodávek, se ze společnosti AGRU stal 
jeden z předních světových hráčů v oboru plastů.

Název AGRU je přitom neodlučitelně spojen s �exibilitou , orientací 
na přání zákazníka a se snahou o zajištění optimálního řešení pro 
uživatele a zákazníky.

Systém Sure Grip® vyvinutý a patentovaný společností AGRU nabízí 
již více než 20 let kvalitní řešení pro inovativní izolace betonových 
stavebních děl a odpovídá nejvyšším požadavkům staveb odolných 
proti kyselinám.

Systémy desek na ochranu betonu AGRU Sure Grip® z PEHD, PEHD-
el, PP, PVDF a ECTFE se vyrábějí na nejmodernějších výrobních 
zařízeních a používají se na celém světě.

Systém Sure Grip® 

Worldwide Competence
in Plastics

DESKY NA OCHRANU BETONU AGRUSAFE



Hlavní výhody termoplastů
 možnost použití u řady aplikací a různých kvalit betonu

 ttvarové, mechanické ukotvení opláštění v betonu

 přemostění trhlin v betonu

 vysoká rázová houževnatost a vynikající odolnost proti oděru

 vhodné ke skladování a vedení agresivních médií

 chemicky odolné a s dlouhou životností

 snížené nároky na údržbu

 odolnost v širokém teplotním rozsahu(do 100 °C), PVDF, ECTFE(do 120 °C)

 k dodání rovněž s odolností proti UV záření 

 snadná a bezpečná montáž

  

Inovativní a
jedinečné tvary Díky jedinečným a patentovaným tvarům kotevních nopků ve tvaru 

V a střídavému uspořádání je zajištěno bezpečné mechanické 
ukotvení umělohmotné výlože v betonu.

Toto provedení zajišťuje absolutní soudržnost osazeného systému i 
přes rozdílný součinitel tepelné roztažnosti umělé hmoty a betonu.

Další výhodou pro danou aplikaci jsou tvary nopků v různém prov 
dení a s různou výškou.



Sure Grip® Typ 560

Sure Grip® Typ 571

Ultra Grip® Typ 568

Sure Grip® Typ 566

s protiskluzovým povrchem

Self Cleaning System

se signální vrstvou

Dvojitá izolace

Sure Grip® 

se signální vrstvou

Sure Grip® 

s protiskluzovým povrchem

Sure Grip®

s jednostranným kašírováním
s polyesterovou tkaninou

Sure Grip®

s ochrannou izolační vrstvou
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Montážní pro�ly, svařovací dráty a hrdla napojení do betonu u potrubních průchodek/ přípojek 

usnadňují instalaci desek na ochranu betonu Sure Grip.

ROZSAH DODÁVEK AGRUSAFE

HYDRO &+ CLICKHYDRO

Deska na ochranu betonu Sure Grip® 560 nabízí nopky s 
výškou 13 mm. Nejčastěji se používá jako ochrana betonu 
u novostaveb a při rekonstrukcích jímek, u nádrží, 
překladišť, prefabrikátů a betonových trubek a šachet.

Díky velké výšce nopků 19 mm nabízí tento nopek Sure 
Grip mimořádnou odolnost proti vytažení. Používá se 
především na ochranu betonu u novostaveb a při 
rekonstrukcích s vysokými požadavky jako např. tlakovou 
podzemní vodu.

Tato revoluční geometrie nopků je k dostání s šířkou 
desky 5 m a nabízí nejvyšší možnou odolnost proti 
vytažení s výškou nopku pouze 13 mm.

Dvojitá izolace Sure Grip® 560 je provedena ze dvou zcela 
samostatných izolačních prvků (deska na ochranu 
betonu Sure Grip® a distanční deska), které jsou spojeny 
ultrazvukovým svařením.

Deska na ochranu betonu s integrovaným povrchem 
Bionik zaručuje v kanálových systémech samočisticí 
účinky i u nízkých rychlostí průtoku.

Systémy HYDRO+: Systémy vyladěné přímo k vykládání uzavřených nádrží na pitnou vodu jsou vhodné jak pro 
novostavby tak pro rekonstrukce. Desky na ochranu betonu Sure Grip HYDRO+ k přímému vkládání do 
bednění u stavebních děl ze staveništního betonu a nově vyvinutý systém HYDROCLICK k dodatečné instalaci 
a opravám jsou připraveny vyhovět vysokým nárokům u aplikací s pitnou vodou.

K dodáni s tloušťkou
2,0 mm - 12,0 mm.

Materiály:
PEHD,PEHD-el, PP, PP černý, 
PVDF, ECTF

K dodáni s tloušťkou
2,0 mm - 12,0 mm.

Materiály:
PEHD

K dodáni s tloušťkou
2,0 mm - 4,0 mm.

Materiály:
PEHD

 
  
Materiály:
PEHD

Materiály: PE80 modrý, RAL 5012

Materiály: PEHD

Velmi vhodné k vizuálnímu rozpoznání 
poškození. Bílý povrch snižuje oteplování 
důsledkem slunečního svitu.

Protiskluzová nopková struktura pro pochozí 
vykládku dna.

Díky integrované polyesterové tkanině je velmi 
vhodný pro lepitelné látky.

Ochrana médií proti pronikání podzemní vody.



AGRUSAFE Ultra Grip®
Sure Grip s vylepšenou geometrií nopků

Self-Cleaning-System

velkoplošné 
prostorové bednění 

POVRCH BIONIK SCS

Díky inovativnímu designu nopků řady AGRUSAFE Ultra Grip® majídesky 
maximální možnou odolnost proti vytažení z betonu.

Zejména při tlaku podzemní (spodní) vody na izolační prvekchrání inova-
tivní řešení desek před uvolněním a kotevní prvkypřed vylomením z 
betonu.

Při spojování desek v šířce 5 m oproti šířce 3mdochází ke snížení 
náročnosti na svařování až o 60 %.Řada AGRUSAFE Ultra Grip® navíc 
rozšiřuje rozsah použitído mezních oblastí.

Díky nejnovějším poznatkům bionického výzkumu samočisticíchpovrchů 
se podařilo vyvinout povrchovou strukturu, která odvádíběžné usazeniny 
při přerušovaném toku splaškových voda zabraňuje tak jejich tvorbě.

Těchto pozitivních samočisticích účinků lze dosáhnout právě přinízkých 
rychlostech průtoku. V důsledku turbulencíve speciálně tvarovaných 
žebrech dochází k rozvíření sedimentů a jejichodvodu v prostoru hlavního 
bodu proudění. Tento samočisticí účinek zajišťujedlouhodobě ohromné 
úspory nákladů na čištění.

Navíc dochází ke snižování tvorby kyseliny hydrosiřičité, která jehlavní 
příčinou koroze betonových splaškových kanálů.Struktura povrchu dále 
zlepšuje přilnavost k povrchu a tedy bezpečnostpři provádění prací v 
kanálovém systému. V závislosti na jmenovité šířcelze zhotovovat úseky o 
délce až 200 m.



Sure Grip®
S dvojitým utěsněním

Použití

Vlastnosti

Kombinace desek na ochranu betonu AGRUSAFE Sure Grip®  adistanční 
desky je vhodná zejména v případě nároků na skladovánímédií 
ohrožujících vodu a životní prostředí.

Díky inovativní výrobní technologii jsou oba samostatnéizolační systémy 
spojeny v jeden. Meziprostor umožňuje trvalésledování systému.

 sledovatelný meziprostor
 vždy konstantní odstupová vzdálenost mezi deskami
      ve sledovaném meziprostoru
 vysoká mechanická namáhatelnost
 kombinace dvou samostatných izolačních systémů
 možnost kombinace různých tlouštěk desek

  

 Vykládka vybetonovaných skladovacích nádrží

 Skladování médií ohrožujících spodní vodu v záchytných vanách a objektech

 Vykládka sběrných a odtokových kanálů v chemickém průmyslu

 Systémy likvidace odpadních vod při výrobě polovodičů

 Vykládka sběrných vsakovacích nádrží
  

DVOJITÁ IZOLACE AGRUSAFE

1. Systém dvojité izolace kladený na
     bednění(před vybetonováním)
2. Příprava svarů
3. Čerpací stanice se systémem AGRU Sure
     Grip®s dvojitou izolací a připojením k
     dvoupolohovémuizolačního systému

Sledovaný meziprostor

Deska na ochranu betonu
(sekundární izolace)

Distanční deska s nopky ke svaření
(primární izolace)

1
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HYDRO &+ CLICKHYDRO

CLICK!

HYDRO+

CLICK

HYDROCLICK

Vlastnosti

CLICK!

Desky na ochranu betonu HYDRO+

SYSTÉM HYDROCLICK

Click pro�l je vyladěn na click 
nopek desky a je extrudován 
pomocí elektrovodivépolyetyleno-
vé vrstvy v zóně svařování.

Tím se výrazně usnadní zkouška 
vysokým napětím po svaření.

Na základě pozitivních zkušenostís PE 
trubkovými systémy u zásobování pitnou 
vodoua s deskami na ochranu betonu Sure 
Grip® k ochraně stavebních dělbyl vyvinut 
systém AGRUSAFE Hydro+, kterýje 
speciálně vyladěn pro zásobníky s pitnou 
vodou. (vodojemy)

Díky osazení desek přímo do bedněníu 
stavebních děl ze staveništního betonuvz-
niká tvarové, ukotvené vyložení,které 
představuje nejlepší možné řešenípři 
aplikacích s očekávanými změnami teploty 
nebou stavebních děl pod hladinou spodní 
vody.

Společně se švýcarskou společnostíEtertub 
AG, která má 30 let zkušeností v 
oblastizásobníků s pitnou vodou, bylvyvi-
nut vykládací systém HYDROCLICK.
Tento systém vykládky se vyznačuje 
bezpečnoua rychlou montáží.

Zvláště v případě oprav není nutné 
odstraňovatpodloží nebo provést jeho 
předčištění,čímž dochází k výrazné 
úspořenákladů a času.

 Rychlá montáž
 Čistá a bezpečná montáž
 Možnost předúpravy částí stavebního díla
 Zcela těsný spoj v prostoru svaru
 Minimální nároky na údržbu
 Snadné kontroly díky světlému povrchu
 Možnost přístupu k systémovým součástem
     stávajícími přístupovými otvory

 Odolnost proti mrazu
 Odolnost proti korozi
 Dobrá odolnost proti chlorování (až 5 mg/l)
 Dlouhá životnost (přes 50 let)
 Kompletní kontrola nad netěsnostmi
 Bez usazenin, vysoká jakost povrchu
 Snadné čištění a vhodné k vysokotlakému čištění
 Odolné proti mikroorganické korozi



Application areasOblasti použití

Vykládání stavebních děl
ze staveništního betonu

NOVOSTAVBY S AGRUSAFE

1. Svařování desek na ochranu betonu
2. Vykládání skladovací nádrže v oblasti průmyslu
3. Protikorozní ochrana mostních pilířů
4. Vykládání bazénů
5. Prefabrikovaná nádrž vyložená deskami Sure Grip® PEHD

 Fixace desek Sure Grip® na prvky bednění
 Montáž výztuže
 Zřízení vnějšího bednění
 Vylití a vytvrzení betonu
 Odstranění bednění
 Svaření pomocí ručního extrudéru
 Kontrola těsnosti svaru

  

 Protikorozní ochrana betonových stavebních děl,
      základů a stropů
 Vykládka vsakovacích nádrží na skládce,
      prefabrikátů,betonových trubek a šachet,
      odtokových kanálů,skladovacích šachet a nádrží
      na pitnou vodu
 Izolace tunelů a kanálů
 Záchytné vany a prostory promédia ohrožující
      vodu
 Retenční nádrže na olej, průmyslováa odkalovací
      zařízení
 Izolace manipulačních ploch propetrochemické
      produkty

1
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Lining

Application areas

Prefabrikované betonové trubky s
vnitřním vyložením z PEHD

Sure Grip® Lining

BETONOVÉ PREFABRIKÁTY

Přednosti systému Sure Grip® Lining

Systém desek na ochranu betonu Sure Grip® nabízí široké uplatněníu 
vykládání prefabrikovaných betonových prvků, betonových trubek a 
šachet.

Zvláště u betonových trubek se systém vyvinutý společností 
AGRUvyznačuje vysokou hospodárností při zhotovování a pokládce.

Deska na ochranu betonu Sure Grip® je vhodná pro hrdlové trubky,tažené 
trubky a šachty.

Uživatel má dále k bezpečnému a těsnémuspojení k dispozici různé 
svařovací technologie v závislostina požadavcích daného projektu.

 vysoká kvalita a efektivní instalace na místě
 vysoká chemická odolnost polyetylenu
 vynikající nepropustnost a odolnost proti odření
 ochrana před trhlinami v betonu a netěsnostmi
 nepropustný spoj díky svaření

  

Prefabrikáty pro výstavbu
kanálů s technologií
AGRUSAFE Sure Grip®

Průřez prefabrikované šachty
vyložené deskami na ochranu betonu
AGRUSAFE Sure Grip® 

Tažené trubky s dračím pro�lem
s vykládkou AGRUSAFE

Sure Grip



Rekonstrukce stavebních děl

Použití v případě oprav:

OPRAVY SE SYSTÉMEM AGRUSAFE

Díky vývoji rozdílných technologií lze provádět opravy a rekonstrukce 
stavebních děl z betonu nezávisle na stupni pokročilosti koroze.

 Přímé za�xování desek na ochranu betonu 

     Sure Grip® do betonu pomocí pro�lů (nezávisle

     na zbytkové statické pevnostistavebního díla)

 Montáž desek na ochranu betonu na vnitřním

      paženís následným svařením

 Vylití meziprostoru vhodnou maltou

  



ReliningSure Grip® Relining
Systém pro bezvýkopové opravy 
potrubních systémů uložených v zemi

KANALIZACE

Společnost AGRU nabízí v oblasti oprav kanalizačního potrubí 
systémová řešení umožňující vykládání nejrůznějších pro�lů a 
rozměrů.

V oblasti segmentového obložení má uživatel k dispozici několik 
variant postupů v závislosti na daném pro�lu kanálu popř. staveb-
ních rozměrech.

Prefabrikované segmentové obložení se upevňuje při kompletní 
nebo částečné rekonstrukci na dřevěné nebo monolitické prvky 
pažení v kanálu a vyplňuje se zálivkovou maltou.

Spojení osazené vnitřním vyložením se provádí svařením 
extrudéremručně nebo pomocí svařovacích automatů, které jsou k 
dispozici.

 Segmentové obložení

  

 Bezvýkopový relining

  
Desky na ochranu betonu AGRUSAFE Sure Grip® 
v délkách až 160 m jsou prefabrikovány jako 
vnitřní vyložení v rolích a natahují se do opravo-
vaného kanálu přes stávající šachty.

Vnitřní vyložení má balonové uzavření a tlakově 
se přizpůsobí opravovanému pro�lu trubky.

Tento systém byl vyvinut ve spolupráci se  
společností TROLINING® a používá se úspěšně již 
mnoho let.

Dlouhodobé zkušenosti společnosti TROLINING® 
s opravami kanálů a know-how společnosti 
AGRU nabízí optimální řešení.

Fotky kanalizace: společnost Trolining GmbH



AGRUSAFE

PALETA PRODUKTŮ AGRU

Sazečské chyby, tiskové chyby a změny vyhrazeny.
Obrázky jsou pouze ilustrační. 

Váš odborný prodejce:

AURO spol s.r.o.
Technická 2/539
CZ-664 48 Moravany u Brna
Czech Republic

E-Mail:  auro@auro.cz
Tel: +420/54/5233328
Fax: +420/54/5234753
Web: www.auro.cz


