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1. Úvod:

Technologický postup je určen pro stavební firmy provádějící údržbu a
rekonstrukce krytin z asfaltových pásů střešním univerzálním hydroizolačním nátěrem
S - T4.

2. Použitelnost technolog. postupu

Platí pro:
Opravy krytin z asfaltových pásů jsou možné při minimálním sklonu 3% a narušení

povrchové asfaltové vrstvy maximálně k nosné tkanině. U pásů z nasákavých nosných
tkanin nesmí jejich vlhkost překročit 5%. Jako podklad pro Univerzální hydroizolační
nátěr S - T4 může být asfaltový pás nebo staré asfaltové hmoty, případně pozinkovaný
plech.

Neplatí pro:
Opravy bezespádových střech a opravy fólií, dále pro nadměrně narušené asfaltové

krytiny - s poškozenou nosnou tkaninou a při vlhkosti nasákavých nosných tkanin více
než 5% hmotnosti, pro opravy krytin s trhlinami způsobených vlivem dilatačních pohybů
podkladu.

3. Názvosloví

Uvedeno: v ČSN 73 1901  Navrhování střechy
v ČSN 73 3610  Klempířské práce stavební

4. Informace o pracovních předmětech a prostředcích

Pracovní předměty:

Univerzální hydroizolační nátěr S - T4:
Je akrylátová hmota pastovité konzistence cihlově červené nebo šedobílé barvy. Je
ředitelný vodou. Po odpaření vody se stává pružný a ve vodě nerozpustný. Nanáší se v
několika vrstvách podle použité výstužné tkaniny.
Technické parametry: Sušina 77-83 %

Viskozita 1000 - 7000 mPa.s  (viz. tech. list č.7.S-T4)
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Výstužná (armovací) tkanina: PL 55 (bez opředu) (viz. tech. list č. 7.PL 55)
PL 75 (s opředem) (viz. tech. list č. 7.PL 75)

Technické textilie vhodné pro plnoplošné armování nátěrů, příp. pro úpravu detailů.
Dodává firma Den Braven Czech and Slovak s.r.o..

Asfaltové pásy typu S:
V tomto technologickém postupu jsou určeny pro lokální opravy detailů nebo

vyrovnání podkladu.

Pracovní prostředky:
Kbelík s plochým dnem o obsahu 10 - 20 litrů
Zednické nářadí
Malířské štětky, smeták
Plstěný váleček
Plochá tyč na míchání, nebo mísící nástavec na el. nebo aku.vrtačku
Nůžky, stěrka
Zařízení na očištění podkladu
Stavební kolečka s pneumatikami

5. Stav a příprava podkladu

Údržba a opravy asfaltových krytin Univerzálním hydroizolačním nátěrem S - T4
lze provádět na podkladech vymezených v bodě 2.

Podklad určený k rekonstrukci musí být pevný, soudržný, opravený bez výstupků,
usazenin a jiných nečistot, které by způsobovaly sníženou přilnavost hydroizolačního
nátěru k podkladu.

Každá střešní plocha musí být zbavena od všech mechanických nečistot, sedimentů,
prorůstajícího mechu apod.. Hrubé nánosy odstraníme zametením a naložením nečistot na
kolečko. Po odstranění hrubých nečistot doporučujeme důkladné očištění tlakovou vodou.

Povrch střechy musí být opraven tak, aby nerovnosti nepřesáhly ± 5 mm. Větší
nerovnosti je nutné opravit a to směsí písku frakce 0-4 mm s S - T4 a cementu v poměru
4:1:1. Promíchaná směs se nanese na očištěný podklad, který jsme před tím napenetrovali
hydroizolačním nátěrem S - T4 ředěným s vodu v poměru 1:1. Podklad urovnáme do
požadované vrstvy dřevěnou nebo stahovací latí a uhladíme ocelovým hladítkem.
Všechno nářadí je nutné během práce oplachovat vodou, aby se zabránilo nalepování
nátěru na nářadí. Doba zatuhnutí nátěru při tloušťce 4 mm a teplotě 20°C je cca 3 hodiny.

Při opravě puchýřů u Sklobitu, Bitagitu a Glasbitu se puchýř prořízne, dutina vysuší
hořákem a pás se zataví. U asfaltových pásů typu IPA, Pebit, Arabit, Aralebit, se provede
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vyříznutí pásů puchýře včetně promáčených míst krytiny, které jsou hlavně v místech
stojících kaluží. Promočené pásy na nasákavých nosných vložkách se většinou
rozvrstvují, takže na podkladu zůstává spodní část asfaltového pásu s částí nosné vložky.
Plochu, kde jsme odstranili pásy, zaplníme vysprávkovou  hmotou, kterou připravíme dle
předchozího odstavce tak, aby rovina podkladu vyhovovala požadavkům normy na
rovinnost. Zakončení krytiny u atik a prostupujících konstrukcí upravíme tak, abychom
připravili vhodný podklad pro zaizolování těchto detailů. Opravíme odtrženou krytinu od
atik a plechového lemování, případně opravíme nerovnosti. U výpusti, kde se často drží
voda, provedeme vyrovnání podkladu předem připravenou hmotou.

6. Pracovní podmínky
Provádění prací se Univerzálním hydroizolačním nátěrem S - T4 je možné za teplot

minimálně 10°C, při teplotě podkladu minimálně 8°C. Optimální teplota pro práce je v
rozmezí 15 - 25°C. Při vyšších teplotách dochází k rychlejšímu tvoření povrchové kůry,
která stěžuje nanášení a roztírání.V případě deštivého počasí je nutné zastavit práce tak,
aby nanesený nátěr měl možnost zasychat alespoň 3 hodiny při teplotě 15°C.

7. Příprava materiálu
Univerzální hydroizolační nátěr S - T4 je nutno před použitím krátce promíchat v

dodávaném obalu pomocí ploché tyče nebo mísícím nástavcem na el. nebo aku. vrtačce.
Pro základní použití tj. hydroizolaci se nesmí ředit vodou!

8. Vlastní postup
Pokud došlo k očištění povrchu tlakovou vodou můžeme přímo provádět nátěry. V

případě, že byl povrch pouze mechanicky očištěn, je nutno provést nejprve základní -
penetrační nátěr Střešním univerzálním hydroizolačním nátěrem ředěným s vodou v
poměru 1:1.

Vlastní postup prací začínáme izolací detailů. Na podklad očištěný dle bodu 5
provedeme neředěný nátěr ve vodorovné části v pruzích šířky 30 - 40 cm a na svislou část
po úroveň hydroizolace minimálně však 15 cm. Nátěr provádíme širokou štětkou v
množství cca 0,75 kg /m². Do prvního nátěru vkládáme pás výstužné (armovací) tkaniny
tak, aby horní hrana tkaniny byla na úrovni hydroizolace nebo minimálně 15 cm nad
vodorovnou částí střechy. Doporučujeme vyvést tkaninu až po záhlaví oplechování. Po
zaschnutí provedeme krycí nátěr tak, aby výstužná tkanina byla zcela zakryta
hydroizolačním nátěrem. Izolaci výpustí provedeme tak, že do základního nátěru v ploše
cca 1 m² okolo výpusti vložíme a zatlačíme výstužnou tkaninu, v místě výpusti tkaninu
paprskovitě prostříhneme, zasuneme do výpusti s nalepením na její stěny. Po zaschnutí
provedeme krycí nátěr tak, aby krycí tkanina byla zcela zakryta.

Po ukončení nátěru detailů přistoupíme k nátěru střechy (plochy). Při aplikaci
hydroizolačního nátěru S - T4 je nutné vždy používat výstužnou (armovací) tkaninu, která
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zkvalitní výsledné vlastnosti hydroizolačního nátěru a zároveň nutí realizátora dodržovat
minimální tloušťky nátěrů.

Celoplošně armovaný nátěr
Po provedení úprav podkladu postupem popsaným výše vtlačíme do prvního nátěru

výstužnou tkaninu, následně nanášíme další vrstvy.
Doporučené spotřeby jednotlivých nátěrů:

napouštěcí nátěr 0,25 - 0,3 kg /m²
1. nátěr 0,9   - 1,1 kg /m²
výstužná tkanina
2. nátěr 1,1   - 1,3 kg /m²
3. nátěr 0,7   - 0,9 kg /m²
Spotřeba celkem 2,95 - 3,6 kg /m²

9. Dodávky, balení, skladování
Dodává se v plastových sudech o objemu 40 kg, nebo plastových kbelících o

obsahu 12 kg a 5kg. Skladovatelnost v původních neotevřených obalech v suchých a
krytých skladech, kde okolní teplota nesmí klesnout pod +5°C. Při dodržení skladovacích
podmínek má výrobek skladovatelnost 6 měsíců od data výroby.

10. Kontrola prací
Kvalita provedení hydroizolačního nátěru se kontroluje podle technických

podmínek. Zásadou při kontrole provádění prací je, aby každá vrstva byla před dalším
nátěrem převzata přejímatelem. Dále se kontroluje pracovní prostředí, podklad, který se
izoluje a tloušťky jednotlivých vrstev.

Zjištěné závady musí být bezprostředně odstraněny a všechny podstatné okolnosti
zapsány do stavebního deníku.

11. Bezpečnostní předpisy
Pracovníci musí při práci dodržovat všechny platné bezpečností předpisy uložené

vyhláškou ČÚBP č. 324/90 Sb. "o bezpečnosti práce a technických zařízeních při
stavebních pracích" a příslušné doplňující předpisy, normy a zásady uvedené v ZP a jeho
doplňcích. Univerzální hydroizolační nátěr S - T4 může mít při zanedbání pravidel osobní
hygieny nepříznivý vliv především na pokožku a sliznici. Obdobně jako jiné stavební
materiály obsahující vodné disperze, může vyvolat podráždění a poškození pokožky u
citlivých osob. Při práci je nutno chránit ruce pracovními rukavicemi, při přípravě směsi
je nutno chránit oči bezpečnostním štítkem nebo brýlemi. Po práci je nutno umýt ruce
teplou vodou a mýdlem. Nátěr je netoxický, nehořlavý a nevyžaduje proto dodržování
zvláštních bezpečnostních předpisů. Doporučuje se chránit pokožku ochranným krémem
Primalona.
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První pomoc:
• Při náhodném požití vypít 1 litr vlažné vody a drážděním hrdla vyvolat zvracení
• Při zasažení oči vymýt proudem čisté vody a vyhledat lékařskou pomoc
• Při velkém znečištění odstranit znečištěný oděv a umýt pokožku vlažnou vodou

a mýdlem.
S výše uvedenými bezpečnostními předpisy musí být příslušní pracovníci

prokazatelně seznámeni.
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