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Predhovor 
Inštalatérske a kurenárske firmy sa neustále stretávajú s problémami spôsobenými napríklad chybou človeka pri 
realizácii vykurovacích rozvodov, vody, plynu, kanalizácie a sú postavené pred voľbu, akým spôsobom opäť uviesť 
tieto rozvody do normálnej prevádzky. 
Ďalším dôvodom vzniku problémov môže byť vada materiálu, jeho starnutie, poškodenie vplyvom vzniku galvanického 
článku, nedodržanie technologického postupu, alebo pohyby budovy vplyvom teplotnej rozťažnosti, či poškodenie 
rozvodu pri realizácii ďalších následných technológií na stavbe. 
Pri prevádzke zariadenia môže dochádzať aj k usadzovaniu rôznych substancií na stenách alebo teplovýmenných 
plochách a tým dochádza k zhoršovaniu účinnosti systému.  
 

Tieto a ďalšie problémy sa snažíme riešiť bez toho, aby bolo nutné čokoľvek búrať, kopať, vymieňať a následne opäť 
zamurovávať, prípadne maľovať a natierať. 
Technológia BCG je využívaná už viac ako 35 rokov a je preverená realizovaním viac ako 1.200.000 úspešných 
aplikácií. 
Na základe potreby riešiť tieto problémy vznikla v spolupráci s ČSTZ táto podniková norma, ktorá poskytuje ucelený 
návod, ako v danom prípade postupovať, na čo si dať pozor a čoho sa prípadne vyvarovať. 
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7.2.7. Potom sa systém doplní a niekoľkokrát je potrebné ho odvzdušniť. Ak nebude systém správne odvzdušnený, 
môže dochádzať k reakcii kremičitanu s oxidom uhličitým (CO2), pričom vzniknú nerozpustné kryštáliky, ktoré môžu 
spôsobovať problémy s armatúrami a obehovými čerpadlami. 
7.2.8. Uvedie sa do prevádzky obehové čerpadlo, aby nedochádzalo k usadzovaniu celulózového vlákna 
v kľudových zónach. 
7.2.9. Rozvod sa natlakuje na 5-7 bar. Tento tlak sa musí udržiavať po celú dobu zatesňovania. K tomu slúži 
expanzná nádoba. 
7.2.10. Ak by došlo k poklesu tlaku, je potrebné doplniť kvapalinu, prípadne dopustiť vodu. 
7.2.11. Prílišné riedenie kvapaliny predlžuje dobu utesňovania. 
7.2.12. Prípravok BCG 84 musí na netesných miestach vystúpiť, aby mohol kryštalizovať mimo potrubia. 
7.2.13. Prípravok BCG 84 potrebuje dobu styku minimálne 1 deň (24 hodín). Vo veľmi vlhkom prostredí musí byť 
doba kontaktu predĺžená na 2 až 3 dni. 
7.2.14. Pretože sa u potrubia obalenom plastovým plášťom nemôže k netesnému miestu dostať vzduch, dochádza 
k utesneniu len podmienečne.  
7.2.15. Po vykonaní utesnenia sa prípravok vypustí a zachytí späť do kanistra. 
7.2.16. Rozvod sa dôkladne prepláchne. Kontrola sa vykoná podľa článku 7.3. 
7.2.17. Rozvod sa uvedie znova do prevádzky. 
7.2.18. Pracovné nástroje sa po použití riadne opláchnu čistou vodou. 
7.2.19. Nie je vhodné tento postup uponáhľať, pretože ak bude prípravok vypustený veľmi skoro, nemusí dôjsť 
k vytvoreniu vnútorného uzáveru netesného miesta, ktoré sa môže nachádzať v mieste, kde je vlhko a je obmedzený 
prístup oxidu uhličitého (CO2). 
 

7.3. Kontrola pH 
7.3.1. Po vypustení a vypláchnutí systému sa musí vykonať kontrola pH, aby bolo zaručené, že je systém riadne 
vypláchnutý. Táto kontrola sa vykonáva buď lakmusovými papierikmi, alebo pH-metrom. 
7.3.1.1. Pri meraní pH lakmusovými papierikmi sa odoberie vzorka vody, ponorí sa do nej lakmusový papierik 
a porovnaním s farebnou škálou sa stanoví pH roztoku. 
7.3.1.2. Pri meraní pH elektronickým pH-metrom sa do vzorky kvapaliny ponoria elektródy pre stanovenie pH a na 
displeji sa priamo odčíta hodnota pH. 
Ak by pH bolo vyššie, než je pH čistej vody, je nutné systém znovu vypláchnuť 
 

7.4. Doba pôsobenia prípravku BCG 
7.4.1. Pri utesňovaní je potrebné dodržať stanovené časy pôsobenia. 
7.4.2. Prípravok sa ponechá v systéme 2-3 dni. 
7.4.3. Ak by bol prípravok vypustený príliš skoro, nemuselo by dôjsť k zatesneniu a proces by sa musel opakovať 
7.4.4. Po uplynutí tejto doby sa rozvod vody uvedie do normálnej prevádzky. 
 

8.   Bezpečnostný list pre prípravky BCG 
 

8.1.  Bezpečnostný list pre prípravky BCG 84 – viď Príloha č.3. 
8.2.  Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami! 
8.3.  Originály bezpečnostných listov sú k dispozícii u dodávateľa prípravkov BCG. 
 

9.   Odovzdávací a preberací protokol 
 

9.1.  Po vykonaní zatesnenia sa vyplní Odovzdávací a preberací protokol – viď Príloha č.1. 
Odovzdávajúci a preberací protokol je aj pomôckou pre vykonávajúceho technika. 
 

10.  Likvidácia 
 

10.1. Po vykonaní zatesnenia je možné prípravky BCG, v riedení 1:100, vypustiť do kanalizácie. 
10.2. Bližšie údaje uvádzajú bezpečnostné listy - viď príloha č.3. 
 

11.  Zloženie 
 

11.1. Silikónová protipenová emulzia, farbivo, Mesolat M, kremičitany alkalických kovov, celulózové vlákna, prídavné 
látky chránené obchodným tajomstvom. 
 

12.  Zmiešavací pomer 
 

12.1. Prostriedky BCG 84 sa používajú neriedené alebo riedené v pomere max 1:1. 
12.2. Zachytený BCG 84 sa dá znovu použiť. 
 

13.  Skladovanie a manipulácia s prípravkami BCG 
 

13.1. Prípravky BCG musia byť skladované v originálnych obaloch až do okamžiku ich použitia. 
13.2. Pred použitím je potrebné skontrolovať neporušenosť obalu. 



 

 

13.3. Prípravky BCG nesmú byť skladované vo vonkajšom prostredí a nesmú byť vystavené priamemu slnečnému 
žiareniu, ani teplotám pod +5 °C. 
13.4. Pred aplikáciou prípravku je potrebné vykonať homogenizáciu obsahu podľa článku 7.2.4., pretože jednotlivé 
zložky majú tendenciu usadzovať sa. 
13.5. Skladovateľnosť kremičitanových výrobkov je 5 rokov od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na obale. 
 

14.  Vlastnosti zatesneného miesta 
 

14.1. Zatesnené miesto sa nerozpúšťa inými bežnými chemikáliami. 
14.2. Zatesnené miesto je teplotne stále. Teplotná odolnosť kryštálov kremičitanov je do 1200 °C. 
14.3. Zatesnené miesto je odolné voči tlaku. 
 

15.  Balenie 
 

15.1. Prípravky sú dodávané na trh v týchto baleniach: 
a) balenie 2,5 l 
b) balenie 5 l 
c) po dohode s dodávateľom je možné dohodnúť aj iné balenia (napr. 10 a 30 l) 
 

16.  Technická pomoc 
 

16.1. Za účelom zlepšenia informovanosti o spôsobe a základných princípoch používania produktov BCG sú 
spoločnosťou TRJ s.r.o. organizované školenia. Po ich absolvovaní obdržia účastníci osvedčenie, oprávňujúce 
k používaniu prípravkov BCG – viď Príloha č.1. 
16.2. V prípade nejasností kontaktujte dodávateľa:  
 Spoločnosť: TRJ s.r.o. 
    Jána Psotného 2225, 911 05  TRENČÍN 
 Mobil:  0905 153 360 Tel.: 032-658 6565 
 e-mail: trj@trj.sk  www.bcgsk.sk   www.vykurovanie-eshop.sk 
 

17.  Použité podklady 
 

17.1. Pre vytvorenie tejto normy boli použité nasledujúce podklady 
a) technická dokumentácia BaCoGa GmbH, Nemecko 
b) Podniková technická norma BCG Technik, ČR 
 

18.  Záverečné ustanovenia 
 

Činnosti a zariadenia uvedené podľa tohoto predpisu odpovedajú stavu vedeckých a technických poznatkov, skúšok 
a skúseností výrobcu prípravkov BCG. Pri odchýlení sa od týchto postupov je vylúčená zodpovednosť výrobcu, či 
dodávateľa prípravkov v zmysle príslušných predpisov. 
 

Prílohy: 
Príloha č.1 Osvedčenie o absolvovaní školenia o použití prípravkov BCG 
Príloha č.2 Odovzdávací a preberací protokol 
Príloha č.3 Bezpečnostný list prípravkov BCG 
 
 
 
 


