
 
 
 

Technický list 06.93 Tekutá elastická hydroizolace 

 

Výrobek  Jednosložková Tekutá elastická hydroizolace určená pro zamezení pronikání 
vody a vlhkosti bez přítomnosti tlaku. Vytváří trvale elastický film s vysokou 
přilnavostí. Nelze použít jako finální vrstvu odolávající otěru. 

Vlastnosti  þ Bezspará; snadná aplikace válečkem nebo štětcem 
þ Trvale elastická, pro zvýšení účinnosti se vkládají do rohů, koutů a  
    dilatačních spár těsnící pásy a průchody. 
þ Zabraňuje pronikání vlhka a vody; 
 

Použití  - Hydroizolace pod obklady a dlažby; 
- Hydroizolace koupelen, sprchových van, toalet, prádelen – použití pouze v  
  interiéru  

Balení  Kbelík 5 kg a 13 kg 
Barva  Bílá – slonová kost 

   
Technické údaje      

Základ  - disperze 
Konzistence  - tekutá 

Hustota  g/ml cca 1,2  
Tepelný rozsah použití  °C +5 / +35  
Přídržnost k podkladu  MPa ≥ 0,8  

Tloušťka jednoho nátěru  mm cca 0,5  
Počet nátěrů  - 2, popř.3  

Spotřeba  kg/m2  0,8 – 1,0 (při tloušťce obou vrstev cca 1mm) 
Skladovatelnost  měsíce 12 (při teplotách od +5°C do +25°C) 

     
Omezení  Mimo jiné není vhodné pro aplikace za  nízkých teplot pod +5°C. Nutno 

chránit při vytvrzování před působením vlhka, a UV záření. Není vhodná pro 
použití v exteriéru. 

Podklad  Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. 
Ošetření (příprava) podkladu  Extrémně savé podklady penetrujte Penetračním a kotvícím nátěrem 

QUARTZ. Pro kritické podklady jako jsou staré obklady a dlažby použijte 
Adhesní můstek QUARTZ. 

Pokyny  V případě potřeby lehce promíchejte. Neředit! Aplikujte první vrstvu pomocí 
válečku na disperzní barvy nebo štětce. Směr aplikace je vždy směrem od 
dilatačních spár, přechodů v materiálu, podkladu nebo uložení těsnící pásky. 
Do rohů, přechodů svislých a vodorovných ploch či dilatačních spár vložte 
prvky těsnícího systému (rohy, pás nebo průchodka). Dotlačte do první vrstvy 
válečkem nebo štětcem. Po vyschnutí první vrstvy nutno aplikovat druhou 
vrstvu, nejlépe křížem k první. Po vyschnutí, cca po 12-24 hodinách možno 
zahájit lepení obkladů a dlažby. 

Upozornění  Teplota při zpracování nesmí poklesnout pod + 5°C. 
Čištění  Materiál: ihned vodou se saponátem 

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce. 
Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 06.93». 
Aktualizace  Aktualizováno dne: 07.12.2006 Vyhotoveno dne: 10.01.2004 

    
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. 

 


