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Atypická stavba Buddhistického centra v brněnské Divišově čtvrti se částečně odkazuje na typický brněnský funkcionalismus
a zůstane dalším odkazem své doby. Dům Diamantové cesty nabízí ideální zázemí pro stále se rozšiřující komunitu občanského
sdružení Společnost Diamantové cesty. Budova nabízí zázemí pro rodiny s dětmi a další členy, kteří zde mohou využít hernu,
společenské místnosti, kanceláře, pokoje na spaní, knihovnu, meditační místnost a další potřebné prostory pro běžný provoz a další
rozmanité aktivity centra.
Jednou z hlavních a současně také největší místností centra je
meditační místnost o rozloze 180 m2. Jako podlahovina byla, vzhledem
k budoucímu využití, zvolena dřevěná třívrstvá podlaha v provedení
kouřový dub s dekorem prkno a rozměru lamel 120 x 1090 mm.
Po vyspravení a vyrovnání povrchu podkladu byly tyto podlahové
prvky lepeny na polyuretanové lepidlo SikaBond®-T54 FC.
Lepidlo se vyznačuje snadnou zpracovatelností a při pokládce byla
dodržena rovnoměrná spotřeba 1,0 kg/m2 při použití stěrky B11.
Finální podlaha je opatřena lištami z dubové dýhy v barvě podlahoviny.
Detaily a dilatace byly řešeny s použitím korkových pásků. Celkově
bylo v objektu tímto způsobem položeno 530 m2 dřevěných podlah.
Při pokládce se prokázala kvalita a vynikající vlastnosti lepidla
SikaBond®-T54 FC.
Tato výjimečná stavba obsadila 3. místo v soutěži Stavba
Jihomoravského kraje 2011 v kategorii Stavby občanské vybavenosti
a získala tak prestižní ocenění odborné poroty.

Sika řešení
- lepení dřevěné podlahy polyuretanovým lepidlem
SikaBond®-T54 FC

Investor: Společnost Diamantové cesty, o. s.
Podlaha: třívrstvé prkno, dub kouřový, kartáčovaný, fáze na všech
stranách; Princ parket s.r.o.
Lepidlo: SikaBond®-T54 FC
Pokládka podlahy: František Kotyz
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Váš partner kdekoliv na světě
Sika® je celosvětově působící společnost, specializovaná v obchodu se stavební chemií. Má pobočky vyrábějící a prodávající výrobky pod
obchodním názvem Sika® a poskytující technickou podporu ve více než 80 zemích světa. Sika® je vedoucí silou na celosvětovém trhu
v oblasti technologií řešení vodotěsnosti, lepení, tmelení, tlumení, zesilování a ochraně budov a stavebních konstrukcí. Sika® má kolem
15 000 zaměstnanců po celém světě a má proto ideální postavení k podpoře úspěchu svých zákazníků.
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Královopolský tunel
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Těsnění spár, lepení a tmelení, sanace
a ochrana betonu, zalévání a kotvení
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