
Technický list

AQUAMAT-ELASTIC 

Dvojzložková pružná hydroizolačná cementová stierka

Popis

AQUAMAT-ELASTIC je dvojzložková, 
dokonale pružná, hydroizolačná, cementová 
stierka. Je zložená z cementovej malty (zložka 
A) a živicovej emulzie (zložka B). Po vytvrdnutí 
vytvára hladkú, bezspojovú hydroizolačnú, 
ochrannú membránu s nasledujúcimi 
výhodami:

 Automatická výplň trhlín do 4 mm.
 Dokonalá vodotesnosť proti tlakovej vode

do 7 atmosfér podľa normy DIN 1048-5.
Takisto odolá negatívnemu tlaku.

 Ochrana betónu pred karbonatáciou.
 Paropriepustnosť.
 Použitie do nádrží s pitnou vodou, ako aj

na povrchy v priamom kontakte s
potravinami podľa W-347.

 Odolnosť proti odpadovým vodám (čističky
odpadových vôd, kanalizácie atď).

 Odolnosť proti starnutiu.
 Priľnavosť na vlhké povrchy bez nutnosti

použitia penetračnej vrstvy.
 Jednoduchá a lacná aplikácia.
 Vhodná na zelené strechy, kvetinové

záhony atď. (s certifikovanou odolnosťou
voči prerastaniu koreňom).

 Protiradónova bariéra.

Je klasifikovaná ako náter pre povrchovú
ochranu betónu podľa normy EN 1504-2. 
Certifikát č. 2032-CPR-10.11.

AQUAMAT-ELASTIC bol testovaný 
akreditovaným Nemeckým inštitútom MFPA
Lipsko a je v súlade s triedami A0 a B0
podľa technických predpisov ZDB
"Verbundabdichtungen" pre hydroizolácie
pod dosky a obklady nachádzajúce sa vo
vlhkých oblastiach domácností, ako aj
na balkónoch a strechách. 
Certifikačné čísla: P-SAC 02/5.1/11-147
hydroizolačný systém pod dosky a ob klady,
P-SAC 02/5.1/11-305 hydroizolačný systém
pre budovy.

Takisto spĺňa požiadavky nemeckej stavebnej 
normy DIN 18195-2 tab. 7 a 8 (oprava trhlín, 
lepenie, hydroizolácie, odolnosť proti 
zásadám atď.) pre hydroizolácie pod dosky a 
obklady, rovnako ako hydroizoláciu 
stavebných konštrukcií. AQUAMAT-ELASTIC 
bol testovaný a schválený Nemeckým 
inštitútom TÜV Rheinland LGA Bautechnick 
GmbH na odolnosť pri kontakte s odpadovými 
vodami. Tiež bol testovaný a schválený ako 
bariéra proti radónu technickým inštitútom pre 
výskum radiácie - Federal Budgetary 
Scientific Institution, Saint Petersburg 
Professor P.V. Ramzaev, Scientific Research 
Institute for Radiation Hygiene.  

Použitie

Používa sa na hydroizoláciu betónových 
povrchov, omietok, tehál, sadrokartónu,  
cementových tvaroviek, mozaik, dreva, kovov, 
atď. Ideálny na všetky hydroizolačné 
aplikácie, ktoré vyžadujú vysoká elasticitu a  
priľnavosť na podklad. Doporučuje sa na 
hydroizoláciu podkladov vystavených 
skracovaniu/rozťahovaniu, vibráciam a tiež na 
podklady s malými trhlinkami (terajšími aj 
budúcimi): ploché strechy, terasy, balkóny, 
nadzemné vodné nádrže, bazény, obrátené 
strechy, atď. Tiež sa používa na hydroizoláciu 
základov (z vonka aj z vnútra) proti vlhkosti a 
tlakovovej vode.

Technické údaje

    Zložka A            Zložka B 
Základ: akryl-polymérovácementový 

prášok         disperzia 

šedá, bielaFarby:            

Zmiešavací pomer:         2.5:1 hmotnostne 

Už zmiešaný produkt: 
Čas miešania: 
Doba spracovateľnosti:  
Objemová hmotnosť: 

3 min 

60 min pri +200C 

1.80 kg/l 

biela



Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia 
výskumu a vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a 
odporúčania vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo 
kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané 
použitie. Toto vydanie technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa 
rovnakého produktu.

Pevnosť v tlaku:
(EN 196-1)   

10.00  2.00 N/mm2 

Pevnosť v ťahu:       
(EN 196-1)    

  6.00 1.00 N/mm2 

Priľnavosť:         ≥ 1.0 N/mm2 

(EN 1542)      
Výplň trhlín:
(DIN 18195-2)      

      0.4 mm 

AQUAMAT-ELASTIC Šedý 

Priepustnosť CO2:         140 m        
(EN 1062-6 Metóda A, 
požiadavka: Sd > 50m) 

Kapilárna nasiakavosť 
a priepustnosť vody:      0.0594 kg/m2·h0.5 
(EN 1062-3,  
požiadavka podľa  
EN 1504-2: w < 0.1) 

Sd = 0.61m 
Paropriepustnosť: 
(EN ISO 7783-2, 
Trieda I: Sd < 5m) 

AQUAMAT-ELASTIC Biely 

Priepustnosť CO2:          129 m        
(EN 1062-6 Metóda A,  
požiadavka: Sd > 50m) 

0.009 kg/m2·h0.5 

Sd = 0.21m 

Kapilárna nasiakavosť 
a priepustnosť vody:       
(EN 1062-3,  
požiadavka podľa 
EN 1504-2: w < 0.1) 

Paropriepustnosť:  
(EN ISO 7783-2,  
Trieda I: Sd < 5 m) 

Únosnosť:

 Dážď: po cca 4 hod.
 Pochôdznosť: po cca. 1 dni.
 Pokladanie obkladov: po cca. 1 dni.
 Tlaková voda: po cca. 7 dňoch.
 Výplňový materiál: po cca. 3 dňoch.

Aplikačné inštrukcie

1. Príprava podkladu

 Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty,
sypkého materiálu, prachu atď.

 Priesaky vody je potrebné zastaviť
rýchlotvrdnúcim cementom AQUAFIX.

 Podklad dôkladne očistite a navlhčite.
Následne použite vhodnú sanačnú maltu
(DUROCRET-PLUS, RAPICRET, alebo inú
maltu zušľachtenú prísadou ADIPLAST) na
výplň všetkých dutín a vyrovnanie povrchu.

 Výstuž a debnenie zarežte do hĺbky asi 3
cm do betónu a dutiny vyplňte a zahlaďte
zvolenou sanačnou maltou.

 Jestvujúce stavebné spoje otvorte po dĺžke
v tvare pıśmena V v hĺbke asi 3 cm a
následne ich vyplňte zvolenou sanačnou
maltou.

 Rohy a prestupy stien a podlahy vyplňte
zvolenou sanačnou maltou (použite 5-6 cm
trojuholnıḱové výplne).

 Pri stenách z muriva musíte najprv
starostlivo vyplniť všetky škáry. V opačnom
prípade najprv naneste vyhladzovaciu
vrstvu z vybranej cementovej malty
zušľachtenej prísadou ADIPLAST.

 Pri izolácii základov a pivníc v starých
budovách, ako prvé odstráňte všetky
zvyšky jestvujúcej omietky do výšky 50 cm
nad hladinu vodu a až potom pokračujte
podľa vyššie uvedených krokov.

 Pre vyhľadenie a sanáciu stavebných
detajlov sa vždy odporúča obohatiť
vybranú sanačnú maltu (DUROCRET-
PLUS, RAPICRET) prísadou ADIPLAST.

2. Nanášanie
Celý obsah 25 kg vreca (zložka A) sa za 
stáleho miešania pridáva do 10 kg tekutej 
zložky B, dokým sa nevytvorí jednotná 
viskózna zmes, ktorá sa dá nanášať štetcom. 
Pred nanášaním podklad dôkladne navlhčite, 
zabránte tvorbe kalužı.́  Zmes sa nanáša 
vhodným štetcom v 2 alebo viac vrstvách 
(počet vrstiev závisí od vodného zaťaženia).
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Nenanášajte vrstvy hrubšie ako 1mm kvôli 
tomu, že materiál by mohol popraskať. Každá 
následná vrstva nasleduje potom ako 
predchádzajúca vrstva zaschla. Po nanesení  
vrstvu ochráňte pred vysokým teplom, 
dažďom a mrazom. Pre výstuž stavebných 
detajloch (rohy alebo prestupy kde 
nepoužijete trojuholníkovú výplň), použite 
pásku buď z 10 cm širokej polyesterovej 
tkaniny (30 g/m2) alebo zo sklotextilnej 
mriežky (65 g/m2).

Spotreba 

Spotreba a výsledná hrúbka závisia  od 
vodného zaťaženia podľa nasledovnej 
tabuľky:

Vodné zaťaženie Min. spotreba Min. hrúbka 

Vlhkosť 2.0 kg/m
2
 cca. 1.5 mm 

Beztlaková voda 3.0 kg/m
2
 cca. 2.0 mm 

Tlaková voda 3.5-4.0 kg/m
2
 cca. 2.5 mm 

Balenie 

 35 kg balenie (25 kg cementová malta + 10
kg emulzná živica) v šedej a bielej farbe.

 18 kg balenie (12.9 kg cementová malta +
5.1 kg emulzná živica), v bielej farbe.

 7 kg balenie (5 kg cementová malta + 2 kg
emulzná živica), v bielej farbe.

Skladovateľnosť

Zložka A: 

Zložka B: 

Poznámky 

 V prípade aplikácie na povrchy vystavené
vodnému tlaku, je potrebné odčerpávať
vodu, dokým prípravok AQUAMAT-
ELASTIC dostatočne nevytvrdne (asi 7
dní).

 Konštrukcia, na ktorú sa nanesie
hydroizolačná stierka musí byť vhodne
navrhnutá, aby mala dostatočnú únosnosť
a aby vydržala pôsobenie hydrostatického
tlaku.

 Pri aplikácii na podlahy, ktoré majú byť
pochôdzne, ochráňte povrch
hydroizolačnej vrstvy prídavnou vrstvou
cementovej malty.

 Teplota počas aplikácie musı ́ byť medzi
+5°C a +30°C.

 Zložka A obsahuje cement, ktorý pri reakcii
s vodou tvorı ́ zásady. Preto je prıṕravok
klasifikovaný ako dráždivý.

 Prečítajte si riziká a bezpečnostné
odporúčania uvedené na obale.

Prchavé organické látky  (POL)   

Podľa smernice 2004/42/CE (prıĺoha II, 
tabuľka A), maximálny povolený obsah POL 
pri výrobku podkategórie j, typ WB  je 140 g/l 
(2010) pre produkt pripravený na použitie. 
Produkt AQUAMAT-ELASTIC pripravený na 
použitie obsahuje maximálne 140 g/l POL.

12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní 
v originálnom, neotvorenom obale, na mieste 
chránenom pred vlhkosťou a mrazom.  

12 mesiacov od dátumu výroby, pri 
skladovaní v originálnom, neotvorenom obale, 
na mieste chránenom pred vlhkosťou a 
mrazom pri teplote medzi +5ºC a  +35ºC.
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VoP č.: AQUAMAT-ELASTIC ŠEDÝ/1623-01 

EN 1504-2 

Výrobok na ochranu povrchu 

Náter 

Priepustnosť CO2: Sd > 50m 

Paropriepustnosť: Trieda I (priepustný) 

Kapilárna nasiakavosť: w < 0.1 kg/m
2
·h

0.5
 

Priľnavosť: ≥ 1.0 N/mm
2
 

Reakcia na oheň: Euroclass F 

Nebezpečné látky v súlade s 5.4 
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VoP č.: AQUAMAT-ELASTIC BIELY/1624-01 

EN 1504-2 

Výrobok na ochranu povrchu 

Náter 

Priepustnosť CO2: Sd > 50m 

Paropriepustnosť: Trieda I (priepustný) 

Kapilárna nasiakavosť: w < 0.1 kg/m
2
·h

0.5
 

Priľnavosť: ≥ 1.0 N/mm
2
 

Reakcia na oheň: Euroclass F 

Nebezpečné látky v súlade s 5.4
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