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Dobrý den,

V příloze Vám zasílám nabídku na opravu výtluků - obec Psáry metodou IThR.

S pozdravem,

lng.Radovan Hluštík
tel.:602 759 801

H & B Cz s.r.o.
Uherské Hradiště
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Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry

„Oprava výtluků na místních komunikacích o výměře cca 120m2
metodou IThR.“

1.Oprava lokálních defektů v živičném povrchu použitím infratechnologie
IThR — Silkot.

Pro doplnění chybějícího materiálu bude použita nová AB směs (ACO 8).
Po zaválcování bude opravené místo zastříkáváno asfaltovou emulzí, rovněž Po
nahřátí a zjištění suchého stávajícího povrchu (nedostatek pojiva) bude použita
asfaltová emulze.

Cena: 490,-Kč/m2 bez DPH opravené komunikace
Rozsah: cca 120m2
Cena celkem bez DPH: 58.800,-Kč

2. Opravy trhlin a pracovních spár
-modifikovanou trvale plastickou asfaltovou zálivkou

TeI./fax: 00420 572 557 735 Czech Republic

—

H&Bczs.r.o. . Větrná 1391 • 686 05 Uherské Hradiště

Cenová nabídka

Přesné zaměření je prováděno v průběhu realizace. Rozsah prací lze upřesnit při
zahájení nebo v průběhu realizace.
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H & B Cz s.r.o. • Větrná 1391 • 686 05 Uherské Hradiště

Cena: 85,-Kč/bm opravené trhliny

Popis technologie:
Technologie JST je soubor zařízení na ošetření otevřených spár a divokých trhlin.
Skládá se z profukovacího zařízení KOMP SL a zálivkového vařiče KK5O.
KOM? SL je zařízení, které pomocí stlačeného vzduchu a plynového hořáku vyčistí
spáru či trhlinu nejen od běžných nečistot, ale odhalí také mikrotrhliny v okolí a
tlakem vzduchu odstraní nesoudržné části vozovky. Horkým vzduchem také aktivuje
povrch spáry a zajistí tak lepší soudržnost zálivkové hmoty s podkladem. KK5O je
zálivkový vařič uzpůsobený pro aplikaci zálivkové hmoty do přímých i divokých
trhlin. Je opatřen aplikační botkou o šíři 30 nebo 55mm pro různé velikosti spár. Pro
opravy se používá speciální modifikovaná asfaltová zálivka dle evropských norem
SNV 164 aZTV-StB 01.

Záruka na dílo:24 měsíců, zhotovitel neručí za vady způsobené neúnosným nebo
nevhodným podkladem.
Ukázky oprav a videí je možno shlédnout na www.opravy-komunikaci.eu

Dodavatel: H & B cz s.r.o,
Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště
IČO:47910348
DIČ: CZ47910348

V Uhreském Hradišti, dne 28.3 .2016
tel:602 759 801
e-mail: hab(~o2active.cz Ing.Radovan Hluštík

Tel/fax: 00420 572 557 735 Czech Republic


