
 
 
 

Technický list 06.87 Tekutá asfaltová hydroizolace 

 

Výrobek  Jednosložková těsnící suspenze na bázi vodné asfaltu, modifikovaná 
kaučukovým latexem. Vytváří trvale pružnou bezešvou hydroizolační vrstvu. 

Vlastnosti  þ Trvalá pružnost; 
þ Snadná aplikace,  lehká údržba, opravitelná identickým materiálem; 
þ Po vytvrzení vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům včetně UV záření; 
þ Vysoká pružnost i za nízkých teplot, odolnost proti slunečnímu žáru; 
 

Použití  - Hydroizolační nátěry betonových podkladů, zdiva, potěrů, jádrových omítek; 
- Opravné nátěry asfaltových pásů, nátěry polystyrenu, polyuretanu, kovů  
  apod.; 
- Určený pro nové hydroizolace střech, balonů, teras, podlah, základů; 
- Ochranné nátěry proti chemickým vlivům, kyselým dešťům apod; 
 

Balení  Kbelík 5 kg a 25 kg 
Barva  Černá 

   
Technické údaje      

Základ  - asfaltová suspenze, kaučukový latex 
Konzistence  - tekutá 

Tepelná odolnost  °C +5 (při přepravě) 
Tepelný rozsah použití  °C +5 / +45  

Doba vytvoření povrch. vrstvy  hod ≈ 6 (při 20°C / 50% rel. vlhk.) 
Doba vytvrzování  dny 2 - 4 (v závislosti na teplotě při aplikaci, savosti 

podkladu a tloušťce lepidla) 
Spotřeba  kg/m2  0,5 – 0,7   

Počet nátěrů  - 3 (ploché střechy)  
  - 4 (šikmé střechy)  
  - 2-3 (podlahy a stěny) 

Skladovatelnost  měsíce 12 (při teplotách od +5°C do +25°C) 
     

Omezení  Mimo jiné není vhodné aplikovat na přímém slunci, před deštěm nebo za 
deště. 

Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. 
Ošetření (příprava) podkladu  Savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem připraveným 

z Tekuté asfaltové lepenky naředěné s vodou v poměru 1:1. Porušené zdivo 
nebo betonu nutno předem vyspravit, staré nesoudržné izolační vrstvy nutno 
odstranit. Vydutá místa – bubliny nutno odříznout nebo vypálit. 

Nanášení  Štětcem, pokrývačskými kartáči nebo válečkem – nenanášet stříkáním! 
Doporučujeme první vrstvu nanášet štětcem z důvodu zabezpečení kvalitního 
spojení s podkladem. 
Nátěr nutno v rozích vytáhnout na stěny (atiku) min 5 cm, nebo k vodorovné 
hydroizolaci proti vzlínající vodě. 

Doporučení - rekonstrukce 
střech 

 Pro vyztužení izolace doporučujeme mezi nátěry vložit skelnou tkaninu. 
Tkanina se pokládá do první (ještě nezaschlé) vrstvy. Druhá vrstva se nanáší, 
jakmile je první vrstva již dostatečně suchá. Hydroizolace se musí v rozích 
vytáhnout na kolmé stěny až do výšky min. 10 cm, musí se nanést i na 
oplechování a do střešních vpustí. Poslední vrstva se musí posypat 
křemičitým pískem nebo břidličnými šupinkami, dokud je ještě lepivá. 
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Upozornění  Aplikace další vrstvy kolmo na předchozí možno po zaschnutí předchozího 
nátěru – suchý na dotek.  
V průběhu aplikace a vytvrzení nutno nátěr chránit před deštěm a mrazem 
použitím ochranných desek, izolačních dlaždic a pod. Teprve po vytvrzení lze 
provádět betonáže vodorovných ploch a zahrnování kolmých stěn. 

Čištění  Materiál: ihned vodou se saponátem 
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce. 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 06.87». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 26.03.2006 Vyhotoveno dne: 26.11.2004 

    
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a 
naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou 
výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 

 


