LEPENKA V KÝBLU

Charakteristika v˘robku
DvousloÏková, trvale pruÏná hydroizolaãní hmota
sestávající se ze suché sloÏky na anorganické bázi
a vodou fieditelné modifikované polymerní disperze.
• V˘bornû zpracovatelná - naná‰í se ‰tûtcem
nebo váleãkem
• v˘bornû pfiilne k podkladu (vãetnû umakartu,
staré dlaÏby apod.)
• trvale odolává vysokému vodnímu pfietlaku
• vysoce pruÏná s del‰í Ïivotností ve srovnání
s asfaltovou lepenkou
• je odolná vÛãi kombinovanému úãinku mrazu
a posypov˘ch solí
• chrání beton pfied naru‰ujícími vlivy prostfiedí
• odolává trvalému pÛsobení kysel˘ch roztokÛ do
pH 1,5 a zásadit˘ch roztokÛ do pH 13,0 odolává
olejÛm i motorové naftû
• vytváfií úãinnou bariéru vÛãi prÛniku radonu,
odolává biodegradaci.

Hydroizolaãní a protiradonov˘ nátûr - hydroizolaãní stûrka vhodná i pro kontakt s pitnou vodou. Plnohodnotná náhrada
izolací na bázi bitumenov˘ch pásÛ. Lze na ni pfiímo lepit dlaÏby a obklady bûÏn˘mi lepidly.
TùSNICÍ PÁS

3D VNIT NÍ ROH

3D VNùJ·Í ROH

PRUÎNÉ PRÒCHODY

Pro pfieklenutí dilataãních spár a styku vodorovn˘ch a svisl˘ch ploch je nezbytné pouÏít prvky TùSNICÍHO SYSTÉMU.

PouÏití

LEPENKA V K¯BLU je dvousloÏková, trvale pruÏná, polymercementová tûsnicí hmota urãená pro hydroizolaci nejrÛznûj‰ích betonov˘ch
a Ïelezobetonov˘ch konstrukãních prvkÛ. PouÏívá se k utûsnûní povrchu betonov˘ch konstrukcí v hydrotechnick˘ch stavbách, ve vodárenství a jako
tûsnicí vrstva pod keramické obklady nebo jiné ná‰lapné vrstvy v koupelnách, bazénech, balkónech a vodních nádrÏích. Má dobrou pfiilnavost ke
kovov˘m podkladÛm, které je schopna svou alkalitou chránit pfied rozbûhem korozních procesÛ. Lze ji pouÏít jako trvale úãinnou protiradonovou
ochranu. Je pouÏitelná pro nátûry nádrÏí a potrubí na pitnou vodu. Nátûr LEPENKA V K¯BLU není urãen˘ pro finální povrch s mechanickou zátûÏí (otûr,
odûr, obrus).

Fyzikální a mechanické parametry
barva nátûru **)
sypná hmotnost suché sloÏky (kg/m3)
su‰ina kapalné sloÏky
minimální filmotvorná teplota kapalné sloÏky
pfiídrÏnost k podkladu v (MPa)
pevnost v tahu (MPa)
prÛtaÏnost (%) <<
difúzní odpor SD H2O (m)
vodotûsnost (pfii negativním i pozitivním pÛsobení vodního tlaku)
souãinitel difúze radonu D (m2/s) *)

‰edá / bílá
1 550 +- 50
43 +- 1 %
>1 °C
min. 1,5
min. 1,5
> 30
<4
> 0,8 MPa (80 m vodního sloupce)
9,4.10-12 +- 0,5.10-12

*) srovnateln˘ difúzní odpor, jako napfi. u folie PENEFOL LITHOPLAST 20 z vysokohustotního PE
**) v závislosti na savosti podkladu se u vût‰ích ploch mohou vyskytnout odchylky v probarvení

Zku‰ební atesty

V˘robek je certifikován podle zákona ã. 22/1997 Sb. a nafiízení vlády ã. 163/2002 Sb.

Pokyny pro zpracování

Podklad: Z povrchu podkladu musí b˘t odstranûn ve‰ker˘ nesoudrÏn˘, uvolnûn˘, zvûtral˘ ãi jinak viditelnû po‰kozen˘ beton a povrch betonu nesmí
b˘t potfiísnûn látkami negativnû ovlivÀujícími soudrÏnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Povrch betonu nesmí b˘t zejména zaprá‰en. Povrch betonu
je tfieba pfied aplikací náleÏitû provlhãit, aby neodsál z materiálu zámûsovou vodu a aby do‰lo k optimálnímu vyzrání. Povrch musí b˘t pfied aplikací
matnû vlhk˘. Voda nesmí tvofiit na povrchu leskl˘ film. Pevnost v tahu povrchov˘ch vrstev betonu musí b˘t alespoÀ 1,5 MPa. Kaverny nebo jiné
povrchové vady je tfieba vyplnit opravnou maltou SPRAVBETON. Pro zaji‰tûní dobré pfiilnavosti u velmi such˘ch (< 2 % RV) nebo velmi sav˘ch
podkladÛ, je potfieba podklad napenetrovat pfiípravkem STAVLEP nafiedûn˘m v závislosti na savosti podkladu cca 1 : 5. V pfiípadû exteriérov˘ch
aplikací je nezbytné, aby podkladní vrstvy byly mrazuvzdorné.
Pfiíprava hydroizolaãního nátûru: LEPENKA V K¯BLU je dodávána jiÏ ve stanoveném pomûru suché a kapalné sloÏky, kter˘ ãiní 2,8 : 1 hmotností
(objemovû 2 díly suché sloÏky na 1 díl kapalné sloÏky). Vlastní pfiíprava se provádí tak, Ïe k tekuté sloÏce se postupnû pfiidává za stálého míchání
pfiíslu‰né mnoÏství sloÏky suché, aÏ je dosaÏeno ka‰ovité konzistence vhodné pro naná‰ení. K míchání lze pouÏít bûÏné vrtulové míchadlo. Podle
pouÏitého zpÛsobu naná‰ení nebo úãelu pouÏití lze pfiidat aÏ 10 % vody. Pfii pfiípadném dofieìování nátûru je nutno smûs dokonale zhomogenizovat.
Doba zpracovatelnosti je pfii 20 °C a relativní vlhkosti 50 aÏ 70 % max. 60 minut. Pfiipravenou suspenzi je nutno vhodn˘m zpÛsobem chránit pfied
vysycháním.
Teplota podkladu ani okolní atmosféry nesmí b˘t niÏ‰í neÏ + 5 °C a vy‰‰í neÏ + 30 °C.
Naná‰ení hydroizolaãního nátûru se provádí ‰tûtcem nebo váleãkováním, a to nejménû ve dvou aÏ tfiech vrstvách. Naná‰ení je vhodné provádût
tzv. kfiíÏem (tahy ‰tûtce v navzájem kolm˘ch smûrech). Druhou, resp. tfietí vrstvu, je moÏno naná‰et po zatuhnutí podkladní vrstvy, tj. cca po 24
hodinách. Minimální tlou‰Èka nátûru exponovaného tlakové vodû musí ãinit 1,5 mm. V ostatních pfiípadech min. tlou‰Èka 1 mm. Ve styku s pitnou
vodou je pouÏiteln˘ pod podmínkou, Ïe bude pouÏíván u vût‰ích nádrÏí (ev. vodovodních trubek vût‰ích rozmûrÛ) tak, aby pomûr o‰etfiené plochy k
objemu vody byl minimálnû 1 : 10 (o‰etfiená plocha v cm2 : objemu vody v cm3). Ve styku s bazénovou vodou lze tento materiál pouÏít bez omezení.
Je tfieba dbát, aby ãerstv˘ nátûr pfiíli‰ rychle nevyschnul, protoÏe pak nestaãí polymerní sloÏka vytvofiit dostateãnû pevné vazby a materiál má sníÏenou
pruÏnost. Doporuãujeme proto aplikovat LEPENKU V K¯BLU pfii vhodném poãasí. Je také vylouãené po aplikaci jak˘mkoliv zpÛsobem pfiidávat
zámûsovou vodu, rosit nebo vlhãit ãerstv˘ nátûr.

Vydatnost

Pro vrstvu cca 1 mm (tj. dvû vrstvy) je potfieba v závislosti na drsnosti a savosti podkladu 1,6 aÏ 2,0 kg suché sloÏky na 1 m2.

Balení a skladování

Sada 3 kg + 1,1 l; 7 kg + 2,5 l; 15 kg + 5,4 l a 25 kg + 9 l je dodávána v PPR vûdrech a doba skladovatelnosti v neporu‰en˘ch obalech je 24
mûsícÛ. Balení 25 kg suché sloÏky je moÏné také v papírovém pytli s PE nástfiikem a má dobu skladování 12 mûsícÛ. Kapalná sloÏka dodávaná v PPR
vûdrech musí b˘t chránûna pfied mrazem.

Ochrana zdraví pfii práci

LVK 7/10

Práce s dvousloÏkov˘m hydroizolaãním nátûrem LEPENKA V K¯BLU nevyÏaduje Ïádná mimofiádná hygienická opatfiení. V˘robek (suchá sloÏka)
obsahuje alkalické sloÏky, a je tudíÏ nutno zabránit zejména kontaminaci oãí a sliznic. Po skonãení práce je vhodné o‰etfiit ruce ochrann˘m a
regeneraãním krémem NAMAÎSE. Pro v˘robek platí TL LVK 01 01 /HAS. Údaje oti‰tûné v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a informací
dostupn˘ch v˘robci v dobû vydání. Tento technick˘ list pozb˘vá platnosti vydáním nového aktualizovaného tech. listu. V pfiípadû potfieby a jak˘chkoli
pochybností ãi nejasností kontaktujte v˘robce.

V˘robce neruãí za jakékoliv ‰kody zpÛsobené nevhodn˘m pouÏitím, nesprávnou aplikací nebo nedodrÏením technologického postupu.
Husovo námûstí 48, 588 13 Polná, tel/fax: 567 212 107, e-mail: hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz

