
Technický list

AQUAMAT-SR 
Náterová tesniaca suspenzia odolávajúca síranom 

Popis 

AQUAMAT-SR je náterová tesniaca 
suspenzia na  báze cementu, vhodná na 
hydroizoláciu povrchov, ktoré prichádzajú do 
styku s odpadovou vodou a podzemnou 
vodou obsahujúcou sírany. Má nasledujúce 
vlastnosti:

• Úplná vedeodolnosť proti tlakovej vode do 
7 atm, podľa EN 12390-8.

• Vysoká odolnosť proti síranom
• Jednoduchá a lacná aplikácia.
• Výborná priľnavosť na podklady ako 

betón alebo murivo, a to aj za 
nepriaznivých podmienok tlaku.

• Vhodná pre vodorovné i zvislé plochy.
• Paropriepustná.
• Ochrana betónu pred karbonatizáciou
• Vhodná na použitie v prípadoch 

pôsobenia jednoduchej vlhkosti až po 
pôsobenie tlakovej vody.

• Nemá korozívny účinok na výstuž

Je klasifikovaný ako povlak pre ochranu 
betónových povrchov, v súlade s STN EN 
1504-2.

Oblasti použitia 

Používa sa na hydroizolácie stien a podláh v 
čistiarňach odpadových vôd.
Vhodný pre obnovu stien a podlahových 
plôch, ktoré boli poškodené síranmi. 
Prípravok môže byť v prípadoch pôsobenia 
jednoduchej vlhkosti až po pôsobenie 
tlakovej vody. Umožňuje vnútornú 
hydroizoláciu podzemných priestorov, kvôli 
schopnosti vydržať negatívny tlak (voda zo 
strany podkladu) bez podpory, vzhľadom k 
jeho dokonalému priľnutiu k podkladu.

Technické údaje 

Skupenstvo: 

Farba: 

Potreba vody: 

cementový prášok 

sivá 

7.5-8.0 l/25 kg vrece 

Objemová hmotnosť 
suchej malty: 1.39 ± 0.05 kg/l 

Objemová hmotnosť 
čerstvej malty:  1.90 ± 0.10 kg/l 

Priľnavosť 
(EN 1542):   ≥ 1.0 Ν/mm2 

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

 0.04 kg·m2·h0.5  
Kapilárna nasiakavosť :   
(EN 1062-3: 
požiadavka EN 1504-2: 
w < 0.1) 

 Sd < 5 m Priepustnosť pary:  
(EN ISO 7783-2,  
paropriepustnosť trieda I 
Sd < 5 m) 

Doba spracovateľnosti: 1 h pri +20ºC 

Únosnosť: 
• Dážď: po cca. 4 hod.
• Chôdza: po cca. 1 dni.
• Tlaková voda: po cca. 7 dňoch.
• Výplňový materiál: po cca. 3 dňoch.

Návod na použitie 

1. Príprava podkladu
• Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty, 

sypkého materiálu, prachu atď.
• Unikajúcu vodu je potrebné zastaviť 

rýchlotvrdnúcim cementom AQUAFIX.



Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia výskumu a 
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• Potom, čo je povrch očistený a dobre 
navlhčený, je potrebné vyplniť a vyhladiť 
akékoľvek dutiny na povrchu betónu 
pomocou prípravkov DUROCRET alebo 
RAPICRET alebo cementovou maltou s 
pridaním prípravku ADIPLAST.

• Čakacia výstuž a debnenia by mali byť 
zarezané do hĺbky asi 3 cm do betónu a 
otvory by sa mali uzavrieť tak, ako je 
popísané vyššie.

• Existujúce pracovné škáry sú po dĺžke 
otvorené v tvare obráteného V v hĺbke asi 3 
cm a následne sú vyplnené tak, ako je 
popísané vyššie.

• Časti, ako spoje podláh so stenami je 
potrebné vyplniť a zahladiť prípravkom 
DUROCRET alebo cementovou maltou s 
pridaním prípravku ADIPAST (vytvorenie 
drážky trojuholníkového prierezu so stranami 
5-6 mm).

• V prípade murovaných stien by mali byť 
škáry starostlivo vyplnené, inak sa odporúča 
použitie cementovej malty s prídavkom 
prípravku ADIPLAST.

• Pri izolovaní suterénov v starých budovách, 
by sa najprv mala stará omietka na každej 
realizovanej stene odstrániť do výšky až 50 
cm nad hladinu vody a pokračovať ako je 
uvedené vyššie.

• Všade, kde je vyžadovaná rovná plocha 
(vyhladzovanie atď), je odporúčané použitie 
prípravkov DUROCRET, alebo RAPICRET 
alebo cementovej malty s pridaním prípravku 
ADIPLAST.

2. Použitie
AQUAMAT-SR sa postupne pridáva do vody 
za stáleho miešania, až kým sa nevytvorí 
jednotná viskózna zmes, vhodná pre 
nanášanie štetcom. Prípravkom by mala by byť 
pokrytá celá realizovaná plocha, treba sa však 
vyhnúť tomu, aby prípravok netvoril kaluže.  
Prípravok sa nanáša vo 2 alebo viacerých 
vrstvách, v závislosti od množstva vody.
Je potrebné sa vyhnúť nanášaniu vrstiev 
hrubších ako 1 mm, pretože by povrch mohol 
popraskať. Každý nový náter sa realizuje až po 
vyschnutí predchádzajúcej vrstvy. Čerstvo 
realizovaný povrch je potrebné chrániť pred 
vysokými teplotami, dažďom a mrazom.  

Elastifikácia 
Pri hydroizoláciách nestabilných podkladov 
vystavených vibráciám alebo pri materiáloch 
náchylných na zväčšovanie/zmenšovanie 
objemu, ako sú sadrokartónové dosky, 
drevotrieskové dosky, podlahy s podlahovým 
vykurovaním, terasy, balkóny atď. je 
potrebné, aby bol prípravok AQUAMAT 
elastifikovaný pridaním 5-10 kg prípravku 
ADIFLEX- B do 25 kg AQUAMAT-u s 
pridaním vody v závislosti od požadovanej 
spracovateľnosti.

Spotreba 

Minimálna spotreba materiálu a príslušná 
hrúbka, v závislosti od pôsobenia vody:

Pôsobenie 
vody 

Minimálna 
spotreba mat. 

Minimálna 
hrúbka 

Vlhkosť 2.0 kg/m2 cca. 
1.5 mm 

Voda- 
beztlaková 3.0 kg/m2 cca. 

2.0 mm 
Voda- 
tlaková 

3.5-4.0 
kg/m2 

cca. 
2.5 mm 

Balenie 

25 kg vrece. 

Skladovanie 

12 mesiacov od dátumu výroby, ak sú 
skladované v originálnom neotvorenom 
balení, v miestach chránených pred vlhkosťou 
a mrazom.

Poznámky 

• V prípadoch pôsobenia vodného tlaku, je 
potrebné čerpanie vody, dokým prípravok 
AQUAMAT-SR dostatočne nevytvrdne (asi 
7 dní).
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• Konštrukcia, na ktorej je nanesená tesniaca 
vrstva (steny, podlahy atď), musí byť v 
prípadoch pôsobenia vodného tlaku 
vhodne navrhnutá,aby mala dostatočnú 
únosnosť a aby vydržala hydrostatický tlak.

• V prípade pochôdznych podláh, by mala 
byť podlahová plocha utesnená prípravkom 
AQUAMAT-SR chránená vrstvou 
cementovej malty

• Pri aplikácií prípravku AQUAMAT-SR by 
mala byť aspoň +5ºC.

• Prípravok AQUAMAT-SR obsahuje cement 
a s vodou reaguje ako zásada, preto je 
klasifikovaný ako dráždivý.

• Je potrebné si prečítať riziká a zásady 
bezpečného používania uvedené na obale.
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EN 1504-2 

Surface protection products 

Náter 

Priepustnosť CO2: Sd > 50m 

Priepustnosť vodných pár: Trieda I (priepustný) 

Kapilárna nasiakavosť: w < 0.1 kg/m2·h0.5 

Priľnavosť v ťahu: ≥ 1.0 N/mm2 

Reakcia na oheň: Euroclass A1 

Nebezpečné látky v súlade s 5.4
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