
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace firmy 

 

V rámci projektu „Inovace studijního oboru Geotechnika“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 

  je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. 



Injek�ní a kotevní systémy
Profil spole�nosti

Keeping People Safe Underground

ní a kotevní systémy
Minova Bohemia s.r.o.
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Minova Bohemia s.r.o. je spole�ností, která
materiál� a technologií pro oblasti geotechniky,
hornictví a inženýrského stavitelství.

Spole�nost Minova Bohemia s.r.o. je sou�
a díky neustálému zlepšování know-how
výzkumu a inovacím poskytuje svým partner
a odbornou podporu v souladu s novodobými

Portfolio spole�nosti:

Profil spole�nosti

Inovativní technologie v podzemním a pozemním stavitelst
inženýrských a vodohospodá�ských stavbách

Keeping People Safe Underground

• Kotvení
• Stabilizace
• Ut�s�ování
• Vypl�ování
• Zpev�ování 
• Sanace
• Speciální technologie

Zastoupení ve sv�t�:

• Austrálie
• �eská republika
• N�mecko
• Indie
• UK

• Ukrajina
• USA
• Rakousko
• Švýcarsko
• Polsko

která se specializuje na dodávky
geotechniky, podzemního stavitelství,

sou�ástí celosv�tové skupiny Orica
svých sesterských spole�ností,

partner�m technologie, materiály
sv�tovými trendy.

Inovativní technologie v podzemním a pozemním stavitelství, 
h stavbách
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• Špan�lsko
• Francie
• Jižní Afrika 
• �ína
• Rusko



Injektáže

Kompletní sortiment injek�ních materiál� na chemické a hydraulické 
bázi pro všechny typy injektáží

T�sn�ní – p�ítoky vody, poruchy izolací, odstran
st�ny, dodate�né izolace, plošné injektáže hornin

Zpevn�ní – zpevn�ní horninového masivu,
zvyšování odolnosti staveb a zemních konstrukcí

Stabilizace – do�asné zabezpe�ení smykových
ražených d�l (tunely, kolektory), apod.

Vypl�ování – sanace nadvýlom�, vypln�ní kaveren

Keeping People Safe Underground

Polyuretanové prysky�ice
� CarboPur WF, WFA, WT, WX
� CarboStop-CarboAdd 41, 101, 401  
� CarboCrackseal H
� Ongrosil 016

Organicko-minerální hmoty
� Geoflex
� WilkitFoam T
� GeoFoam

Epoxidové prysky�ice
� CarboEpox

�erpadla, p�íslušenství – injek�ní �erpadla
materiály, pakry a obturátory, manžetové trubky

ních materiál� na chemické a hydraulické 

odstran�ní vzlínající vlhkosti, podzemní
hornin a zemin

masivu, sanace stavebních konstrukcí,
konstrukcí

smykových parametr� zemin, stabilita �elby

kaveren
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Metakrylátové gely
� CarboCryl Hv
� CarboCryl Wv
� CarboCryl T
� CarboCryl Plus

Hydraulické sm�si
� Ekoment RT
� Ekoment RT Rapid
� Jetblend

Injek�ní p�íslušenství
� Pakry, obturátory
� Injek�ní manžetové trubky
� Injek�ní hadice

�erpadla pro chemické a cementové
trubky Durvinil a Durvitech



Kotvení a mikropiloty

Široký sortiment materiál� z vysokojakostních ocelí a kompozitních 
materiál�

Aplikace v geotechnice
Zavrtávací systémy, ty�ové a lanové kotvy, zeminové
a kotvy pro podzemní stavitelství, vrtací a injek�

Aplikace ve stavebnictví
sanace stavebních objekt�, dodate�né vyztužování,
b�eh�, náb�ežních zdí a mostních op�r kombinovanou

Systémy pro kotvení a mikropiloty:

Injek�ní zavrtávací ty�e – ocelové SDA MAI,
Svorníky, jehly – plné ocelové kotevní ty�e (SN kotvy)

Keeping People Safe Underground

Svorníky, jehly – plné ocelové kotevní ty�e (SN kotvy)
Ty�ové prvky – ocelové CKT, sklolaminátové
Durotene®

Hydraulicky upínané svorníky – Swellex®

Sklolaminátové kotevní profily
Lanové kotvy – systém MCA-T, MCA-P
Kotevní tmely – kotevní cementy Ekoment,
sm�si Geoflex a CarboThix
P�íslušenství kotevních systém� – vrtací
centrátory, injek�ní hadice a trubky

Ostatní materiály pro geotechniku:

Geotechnický monitoring – inklinometrické
nap�tí v kotv�
Drenáže – drenážní trubky Durvinil ®, drenážní žlábky

 z vysokojakostních ocelí a kompozitních 

zeminové h�ebíky, skalní svorníky, svorníky
injek�ní technika atd.

vyztužování, spínání objekt a most�, stabilizace
kombinovanou technologií atd.

MAI, sklolaminátové Spinmax
�e (SN kotvy)
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�e (SN kotvy)
sklolaminátové RockBolt, plastové p�íslušenství

Ekoment, lepicí ampule Lokset, chemické kotevní

vrtací korunky, spojníky, matice, podložky,

inklinometrické pažnice, ty�ové extenzometry, sníma�e

, drenážní žlábky



Sanace

Sana�ní systémy pro zpevn�ní, ut�sn�ní a reprofilaci betonových 
konstrukcí a ut�sn�ní dilata�ních spár, plastové št

Bezvýkopové sanace kanalizací – materiály
sana�ní rukávce, prysky�ice pro sanace zaúst�
metodou, injek�ní a špachtlovací prysky�ice pro

Systém zesilování konstrukcí dodate�n�
a profily na bázi sklen�ných nebo uhlíkových
Carbopree pro zesilování a bandáže betonových

Plastové št�tovnice MinSheet P – jsou
polyvinylchloridu. Nej�ast�ji jsou používány
odpadních vod a vodních t�les, pažení výkop�
výkop�, bariéry omezující filtraci podzemních

Keeping People Safe Underground

výkop�, bariéry omezující filtraci podzemních
bariéry zamezující filtraci vod v oblastech ohrožující
dalších použití.

Ucelené technologie pro sanace

Sana�ní systém CT-95 – prefabrikované sm�
s obsahem modifika�ních p�ím�sí - modifikované
mikrok�emi�itan� a syntetických vláken, které
p�ídržnost, minimální smrš�ování, odolnost
a dynamickému namáhání. Systém CT-95
konstrukcí, chladicích v�ží, komín� a konstrukcí
pro opravy balkón� a lodžií panelových dom�

Systém sanace dilata�ních spár – systém
CarboLan (pro trvale pružné uzav�ení líce
CarboCryl Wv Plus (pro ut�sn�ní vlastní spáry
která umož�uje vytvo�it trvale pružnou a mrazuvzdornou
u sanovaných i nov� realizovaných konstrukcí

� �ní a reprofilaci betonových 
ních spár, plastové št�tovnice

materiály pro krátké sana�ní vložky, inverzní
zaúst�ní p�ípojky injek�ní a kloboukovou

pro kanaliza�ní roboty.

lepenou výztuží - výztužné tkaniny
uhlíkových vláken typu Glaspree nebo

betonových konstrukcí

vyrobeny z modifikovaného tvrdého
používány jako proti erozivní ochrana nádrží

výkop� proti sesuv�m a pažení drenážních
podzemních vod a vod vodních t�les, taktéž jako
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podzemních vod a vod vodních t�les, taktéž jako
ohrožující životní prost�edí a mnoho

sm�si na bázi portlandského cementu
modifikované polymery s obsahem

které zabezpe�ují nepropustnost, vysokou
odolnost v��i agresivnímu prost�edí

95 je ur�en pro sanace mostních
konstrukcí t�žebních jam, stejn� jako
�.

sendvi�ové ucpávky, tvo�ené tmelem
líce spáry) a metakrylátovým gelem
spáry a okolního propustného betonu),
mrazuvzdornou výpl� dilata�ních spár

konstrukcí



Strojní za�ízení

Ke všem dodávaným materiál�m a technologiím nabízíme 
profesionální strojní za�ízení s komplexními službami

Vrtací technika
Hydraulicky nebo pneumaticky pohán�né a ovládané
délkami lafet a možnostmi výb�ru z nabídky
kladiv a rota�ních motor�

Hydraulická vrtací souprava MORATH -
variabilitu p�i sestavování souprav podle individuálních
použití; dodává se v ocelovém nebo hliníkovém

Pneumatické vrtací a svorníkovací soupravy
Cable Bolter

Keeping People Safe Underground

Injek�ní �erpadla
Výkonná �erpadla, ur�ená pro injektáže všech
hmot. V závislosti na objemu prací a náro�
�erpadla s odpovídajícími parametry

Pro 2C PUR a OM prysky�ice
� GX 45 
� DP 40 
� GSF 35 2 PU
� S 35-PU-01  
� DV 97

Pro 1C PUR a epoxidové prysky�ice
� CT-ET I

m a technologiím nabízíme 
ízení s komplexními službami

ovládané vrtací soupravy, s r�znými
nabídky hydraulických a pneumatických

stavebnicová konstrukce umož�uje
individuálních požadavk� a podmínek

hliníkovém provedení

soupravy - Super Turbo Bolter, Rib Bolter,
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všech typ� chemických a hydraulických
�nosti podmínek je doporu�ován typ

Pro metakrylátové gely
� Minibooster 5 U
� Booster 10 A  

Pro cementové suspenze
� IBO-REP
� M 400 NT
� G 35 ZL  
� MONO VT – 820/V

Pro formaldehydové prysky�ice
� MB Foam
� SK 90


