
FILTERPAVE®

Vodě odolný povrch - váš příspěvek 
k zachovávání přírodních zdrojů 
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FilterPave® je velmi odolný, vodu propust-
ný a pórézní povrchový materiál vyrobený ze 
strukturálněodolných krystal. Je vysoce stabilní, 
s vysokým filtračním účinkem (dešťová voda) 
a schopností vázat škodliviny jako motorové 
oleje, zbytky pohonných hmotči uhlovodík,čímž 
podstatně přispívá k aktivní ochraněpřírodních 
zdroj. Tento inovativní a k životnímu prostředí 

přátelský materiál poskytuje vývojářm a 
investorům větší možnosti při tvorb návrhů. Je k 
dispozici v mnoha barvách a může být tvarován 
podle jejich představ. S pomocí materiálu Fil-
terPave® můžete vytvářet ideální povrchy cest i 
příjezdových cest, parkovišťa garáží - vhodných 
pro životní prostředí, výstavbu i krajinu.

Filterpave_Broschuere_Czech_092018.indd   2 11.09.18   12:39



Chcete-li dlouhodob přispět k ochraně našeho životního prostředí, měli byste zvážit použití 
systému FilterPave® při navrhování příjezdových cest, cyklistických stezek, veřejných prostranství a 
parkovacích míst.      

FilterPave® je vyroben ze 100% recyklovaného skla (odpadového skla), které s přídavkem pružného 
a vysoce odolného lepidla vytváří vysoce trvanlivý povrchový materiál (bezpečný pro životní 
prostředí a spodní vody). Jeho ekologicky funkční vlastnosti pomáhají zabraňovat ucpávání a na-
pomáhat zodpovědnému hospodaření s dešťovou vodou.  

Ekologicky funkční alternativa 
pro vaše cesty a plochy

100 %
RECYKLOVATELNÝ
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Při pokládání systému FilterPave® se na místo 
aplikuje recyklované sklo spolu s vícesložkovým le-
pidlem přátelským k životnímu prostředí.Přívalová 
voda se snadno vsákne do půdního podloží díky 
pórézní struktuře skleněného štěrku. 

Přívalová voda se cestou recyklovaným ma-
teriálem “filtruje”. Stejně jako filtr, systém Fil-
terPave® absorbuje uhlohydráty, zbytky mo-
torových a převodovkových olejů pohonných 
hmot. Testy ukázaly, že jeden krychlový metr 
systému FilterPave® (výzkum University Wis-
consin) dokáže navázat až 15 kg olejových látek.                                                                                                     
Na méně propustných plochách či v nízko ležících 
místech, kde se mohou rychle akumulovat velké 
objemy vody lze odvodňovací vlastnosti systému 
FilterPave® podpořit buď substrukturou nebo 
přídavným skladovacím/odvodňovacím systémem 
vytvořeným z propustného podložního systému.                                            

Životnost systému FilterPave® s životností jiných 
pórézních systémů. Fyzické vlastnosti systému 
FilterPave® se v průběhu jeho životnosti nemění. V 
závislosti na UV záření a opotřebovávání je možné 
potáhnout FilterPave® tenkou antiabrazivní ochra-
nou vrstvou, která po pěti až deseti letech systém 
oživí.                                                              

Clear Fluid

Vstupní uhlohydráty 
 (e.g. převodovkový olej)    

FILTERPAVE®

Systém

  Popřípadě:                                                                            
Štěrková vrstva                                      

Filtrovaná tekutina

FILTERPAVE®  

Ochrana půdy  
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Výborná strukturální stabilita
Díky vysokému stupni tvrdosti recyklovaného 
materiálu vytváří FilterPave® vysoce odolnou a 
stabilní povrchovou vrstvu, která je díky své velké 
póréznosti a pružnému vícesložkovému lepidlu 
také výjimečn elastická.       
                                                                 
Podle dopravní zátěže a existujícího podloží se 
systém FilterPave® instaluje v tloušťce přibližně6 
až 9 cm na pórézní 15 až 20 cm silnou vrstvu 
drceného kamení. Pokud je v podloží zaznamená-
na hodnota nižší než 15 MN/metr tvereční, bude 
třeba zlepšit nosnost dalším opatřením. Soukromé 
příjezdové silnice i cesty žádné dodatečné zesílení 
podložní vrstvy nevyžadují.

Aplikace systému FilterPave® podporuje ochranu přírodních zdroj, protože snižuje výrobu a užívání nových stavebních materiál. 

Opakované využití pro rezidenční oblasti
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Propouštění dešťové vody 
Propustnost dešťové vody systémem FilterPave® 
je podobná prosakování propustným podložním 
systémem. Dešťová voda je absorbována rychle 
a vsakuje se přímo do země nebo může být 
přesměrována do odvodňovacích zařízení (např. 
kanálů, retenčních nádrží nebo skladovacích nádob 
dešťové vody). 

Snížení zátěže odvodňovacích systémů
Systém FilterPave® ulehčuje odvodňovacím 
zařízením svým úložným účinkem a výhodným 
koeficientem odtoku (snížený odtok vody). 

Zrušení nepropustnosti povrchové vrstvy 
Struktura otevřených pórů systému FilterPave® 
snižuje odtok vody z povrchu (Třída 4) a umožňuje 
využití vlastností mírného odvodňování. 

Vázání škodlivin/stupeň absorpce
Filtrovací účinek systemu FilterPave® nejen 
umožňuje téměř přirozenou filtraci vody, ale 
také absorbuje uhlovodíky jako je motorový a 
převodovkový olej a zbytkové pohonné hmo-
ty. Struktura systému FilterPave® zabraňuje 
rozšiřování olejových látek po povrchu a snižuje 
riziko rozsáhlé kontaminace. Pozitivní vliv mají také 
biologické procesy jako je přeměna uhlovodíků na 
neškodné vedlejší produkty.

Udržitelnost
FilterPave® nepotřebuje po dobu 5 - 10 let žádnou 
další povrchovou úpravu. I riziko škod způsobených 
mrazem a táním a následnou nutností oprav 
trhlin a opotřebovaných míst je ve srovnání s 
konvenčními povrchy mnohem nižší. Stejně jako 
jiné pórézní povrchy, FilterPave® pomáhá snižovat 
potřebu solení silnic v případě přízemních mrazů.

Hospodaření s dešťovou vodou s pomocí systému FILTERPAVE®

OCHRANA
ZDROJŮ
K životnímu prostedí 
pátelský systém FilterPave® 
umožuje prsak témpírodní 
dešové vody do stabilních a 
pevných povrch. 

Jde o udržitelný pístup, 
který kompenzuje 
negativní úinky výstavby 
nepropustných systém.

Stabilní, neuzavřené povrchy nad zdravou podzemní vodou spolu s využitím recyklovaných materiálů, čímž 
FilterPave® přispívá k ochraně životního prostředí řadou způsobů.

OCHRANA

• Snížené narušení stavebního pozemku: vytvořením   
 propustných povrchů a instalací zařízení na záchyt dešťové  
 vody.

• Hospodaření s dešťovou vodou: vytvořením propustných  
 povrchů propouštějících dešťovou vodu a omezujících její  
 odtok.

• Efekt ostrova horka: aplikací chladnějšího povrchu   
 tvořeného pórézním systémem.

• Recyklované složky materiálu: použitím materiálů   
 obsahujících recyklované složky snižujícím negativní   
 dopady dobývání a zpracování primárních surovin.

• Regionální materiály: využitím materiálů dovážených   
 pokud možno ze vzdálenosti maximálně 500 mil (800 km)

USGBC LEED® 
ZELENÉ BUDOVY
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Systém FilterPave® je tvořen strukturálně stabilním 
agregátem barevného mozaikovitého vzhledu. V 
porovnání s konvenčními asfaltovými či betono-
vými povrchy nabízí tento dekorativní systém vyro-
bený z recyklovaného skla zajímavé možnosti.

Barevný efekt vícebarevné drti z recyklovaného 
skla se může v jednotlivých regionech lišit. 

Přidání dalších látek (pigmentů) dále změní odstín 
povrchu, který tak lze dokonale přizpůsobit budově 
či okolí a splnit představ návrhářů. 

FilterPave® je nesrovnatelný s dalšími povrchovými 
systémy také proto, že jeho pokládka je bezešvá 
a tím usnadňuje návrhářská řešení. FilterPave® 
naprosto osvobozuje vaši fantazii.   

Maximální výběr barev a tvarů materiálu

Systém FilterPave® je nabízen 
v následujících šesti různých 
odstínech.      

Jantarová 
hněď

Sedona Red Natural BlendSaf írová 
modř

Jadeitová 
zeleň

Topasová 
hněď

Zvětšit obrázek Zvětšit obrázek
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Filterpave® ist ein Produkt der 

DISTRIBUCE

FilterPave® je výrobek a obchodní značka společností SOILTECH GmbH a FILTERPAVE® PRODUCTS LLC. Tento informační materiál byl připraven pro naše zákazníky, kteří mají zájem o 
vodu propustný systém FilterPave®. Před vydáním byl materiál pečlivě zkontrolován. Nebereme na sebe žádnou odpovědnost za jeho přesnost či úplnost. Konečné rozhodnutí o vhod-
nosti jakýchkoliv informací či zvažovaných materiálů nebo jejich použití je odpovědností pouze uživatele.  ©2013 SOILTEC Germany  

EVROPA - AFRIKA - STŘEDNÍ VÝCHOD
ASIE - AUSTRÁLIE 

SOILTEC GmbH
Neue Finien 7a
28832 Achim | Germany

Phone: +49 4202 7670-0
E-Mail: filterpave@soiltec.de
Web:   www.filterpave.com

AMERIKA

FILTERPAVE® Products LLC.
555 Green Meadows Rd, Suite 9
Columbia, MO 65201, USA

Phone:  +1 573 228 9025
E-Mail:  info@filterpave.com
Web:    www.filterpave.com

Šrobárova 40/2002
101 00 Praha 10  I  Czech Republic  
T: +420 774 274 234  |  +420 603 805 070
E: planansky@smartconstruct.eu  I  technik@smartconstruct.eu
W: www.smartconstruct.eu
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