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Waterproofing kit 

Koupelnová izolace 
 
Popis výrobku 
 
Hydroizolační sada 4 kg balení s hydroizolací a všech potřebných komponentů 
k utěsnění povrchu. Pružná hydroizolační hmota  je určena jako izolace proti 
stékající vodě, na překrytí trhlin v podkladech stavebních materiálů. Lze ji použít 
jako pružnou membránu pod keramické obklady a dlažby, které lze lepit flexibilními 
lepidly. Izolace není vhodná pro použití v exteriéru a nehodí se do chemicky 
agresivního prostředí. Nelze ji použít jako finální vrstvu odolávající otěru a UV 
záření. Nelze ji také použít pro nanášení na trvale vlhké podklady a na podklady, 
které mohou uvolňovat oleje nebo plastifikátory. Pro všechny náročné aplikace, kdy 
je podklad vlhký, předpokládáme trvalé zatížení vodou nebo pro venkovní použití je 
třeba použít dvousložkovou hydroizolaci Universal bonding agent s reaktivní směsí. 
 
Charakteristika výrobku 
 
- je namíchána v ideální konzistenci a připravena k okamžitému použití  
- snadno zpracovatelná 
- má výbornou přilnavost k většině porézních stavebních materiálů 
  (sádrokarton, dřevotříska, apod.) 
 - vysoce pružná 
 - hygienicky nezávadná 
 
 
Příprava podkladu 
 
Všechny podklady musí být pevné, stabilní a dostatečně nosné, nesmí se prohýbat 
a pružit. Povrch musí být čistý, zbavené všech nesourodých částic, zejména prachu, 
a nesmí být mastný. Nepoužívejte na místa s vystupující vlhkostí.  
 
Sádra / Sádrokarton / Omítka 
 
Tyto povrchy lehce omeťte pro odstranění povrchového prachu. Nová sádra musí 
být nejméně 4 týdny stará a dostatečně suchá. Omítku nechte vyschnout nejméně 
14 dnů. U stávajících ploch je nutné vyříznout a napravit jakékoli poškozené místo. 
Nepřekračujte maximální hmotnostní limit povolený pro obklady, tj. 20 kg/m2 u sádry 
a 32 kg/m2 u sádrokartonu 

Dřevěné podklady  
Desky musí mít tloušťku minimálně 12 mm a musí být z vhodného typu 
(doporučujeme dřevotřísky, OSB desky, cementotřískové desky, hoblované desky,  
palubky pero - drážka a jíné podobné desky). Desky by se měly přišroubovat 
v rozestupech maximálně 300 mm vodorovně i svisle k podpůrným trámům či 
jinému vhodnému rámu. Deska musí být rovná, bez deformací, nesmí se prohýbat a 
pružit. Rub a okraje desky ochraňte a zatěsněte Universal Bonding Agent, aby 
nedošlo k deformaci vlivem změn atmosférické vlhkosti, to by mohlo způsobit 
zkroucení nebo zvlnění desek.  



Aplikace hmoty 
Savé podklady penetrujeme přiloženou penetrací. Po zaschnutí provádíme v dalším 
technologickém kroku první nátěr v celé ploše . Do této první souvislé vrstvy se také 
v exponovaných místech (rohy, prostupy, styk vodorovných a svislých ploch) vkládá 
páska (součástí balení). Dbejte na dokonalé proschnutí první vrstvy !  
Teprve potom (cca 24 hod) při normálních klimatických podmínkách je možné 
provést druhý nátěr – nejlépe křížem na nátěr první. Konečná úprava pod obklady a 
dlažby by měla dosahovat tloušťky cca 1 mm. Po dokonalém vyschnutí cca za 24 
hod. je možné pokládat dlažbu nebo obklad. Minimální teplota vzduchu i podkladu 
pro nanášení je + 5°C, maximální +25°C .U siln ě savých materiálů jako je např. 
porobeton, sádrokarton, apod. je penetrace nezbytná ! 
 
Příprava materiálu 
 
IZOLACE je již od výrobce namíchána do optimální hustoty. Neředit ! 
Materiál je vhodné nanášet štětcem nebo válečkem. Použité nářadí omyjte po práci 
vlažnou vodou.Vydatnost 

Technická data 
Vydatnost: 0,8 – 1 kg/m2. Spotřeba je uvedena pro dvě vrstvy nátěru. 
Balení - kbelík 4 kg  
 
Skladování 
 
Výrobek se skladuje v původních obalech při teplotách +5°C až +30°C. Záru ční 
doba je 12 měsíců ode dne výroby v neotevřeném obalu. Výrobek je třeba chránit 
před zmrznutím, při kterém dochází k nevratnému znehodnocení. 

Hygiena a bezpe čnost práce 
Obsahuje cement, reaguje alkalicky. Chraňte oči a kůži. Při kontaktu kůže omyjte 
důkladně vodou, při kontaktu očí vypláchněte důkladně tekoucí vodou a vyhledejte 
lékaře. Ve vytvrzeném stavu je hmota fyziologicky a ekologicky nezávadná. 

Váš  odborný velkoobchod 
Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktu. Naše doporučení pro zpracování 
vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze 
za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na 
podmínky na stavbě a na způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují 
všechny předchozí verze technických listu. 
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