
AQUAFIN®-RS300

Flexibilní reaktivní  
hydroizolační stěrka

„Pool position“...

Vodotěsně.
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SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2–8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49- 52 31-953-00 
Fax +49- 52 31-953-333
www.schomburg.de

SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o. 
Na Univerzitním statku 2
108 00 Praha 10, Česká Republika
Telefon   +420 274 781 381
Fax +420 274 782 546
web www.schomburg.cz
 www.schomburg-ics.cz

Společnost SCHOMBURG GmbH & Co. KG vyvíjí a vyrábí 

inovativní systémové stavební materiály pro mezinárodní trh.

Materiály SCHOMBURG se aplikují zejména v těchto  

 oblastech:

• hydroizolace a sanace staveb

•  pokládání obkladových prvků a přírodního kamene

• potěry a povrchové úpravy podlah

• zahradní a krajinná architektura

• průmyslové podlahy a systémy ochrany spodních vod

• oprava betonu

• výrobky pro průmysl zpracování cementu

• výstavba cest a kolejových tratí

• vodní nádrže a kanalizace

• nadzemní a podzemní garáže.

SCHOMBURG GmbH je mezinárodně působící společnost 

zaměřená na prodej stavebních materiálů a na partnerství se 

specializovanými prodejci.

Odborníci oceňují současně vysokou kvalitu a hospodárnost 

našich systémových stavebních materiálů, servisní služby a tím 

i základní kompetence koncernu.

Abychom se dokázali přizpůsobit neustále se vyvíjejícímu 

trhu, investujeme nepřetržitě do výzkumu a vývoje nových  

a zdokonalování stávajících výrobků. To je trvalou zárukou 

vysoké kvality naší produkce a spokojenosti našich 

zákazníků.



Systémové stavební materiály
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AQUAFIN®-RS300

Flexibilní reaktivní hydroizolační stěrka

Výhody a vlastnosti  

Rychlost
•  bez penetrace dobrá přilnavost na vlhkých podkladech
•  lze nanášet štětcem, špachtlí nebo stříkat
•  superrychle tuhne i za extremních podmínek např. za 

nízkých teplot 
•  brzy zatížitelný - např. deštěm po cca 6 hodinách, 

prosakující vodou po cca 24 hodinách, tlakovou vodou  
po cca 72 hodinách

•  obkládat je možno již po cca 6 hodinách
•  drenážní a izolační desky je možno lepit po cca 

6 hodinách

Spolehlivost
• překlenuje trhlinky, o 60 % vyšší flexibilita

•  umožňuje difúzi vodní páry, odolný vůči mrazu, 
UV záření a stárnutí

•  vynikající pružnost v tahu a tažnost
•  vysoká odolnost v tlaku 
•  pro vlhké prostory, balkony, terasy, bazény 
•  vhodný pro třídy namáhání A a B dle DIN 18195, 

část 7 a třídy namáhání A0 a B0 dle směrnic ZDB

Vodotěsnost
•  tuhne hydraulicky, přitom dochází k zesíťování 

struktury
•  hladká „smetanová“ konzistence, výborná 

zpracovatelnost 
•  vodotěsnost odzkoušená dle DIN 1045 a v zabudovaném 

stavu dle kriterií pro minerální hydroizolace a AIV do max.  
15 m vodního sloupce (= 6 m přípustná hloubka použití)

Pro hydroizolace pod obklady/dlažbu lze 
AQUAFIN®-RS300 s výhodou použít všude tam, 
kde se v místech přechodů vyžaduje rychle tuhnutí  
i bez přístupu vzduchu (např. lepení/zatěsnění  
izolačních pásků, přírub nebo prostupů pro potrubí). 

Vysoká spolehlivost i v 
obtížně proveditelných  
detailech

Příklad:  
systém bazénové přelivové 
hrany „Wiesbadener Rinne“

Rychlost. Spolehlivost. Vodotěsnost.

Výrobky značky AQUAFIN® jsou již dlouhá léta synonymem pro kvalitní 
hydroizolace, které trvale zachovávají hodnotu stavby.
Minerální hydroizolace se schopností překlenovat trhlinky a širokým spektrem 
použití mají rozhodující význam. 

AQUAFIN®-RS300 je flexibilní reaktivní stěrka, která vznikla vývojem již 
osvědčených technologií. Touto inovací byl dosažen základní cíl – zrychlit  
a optimalizovat proces tuhnutí a to společně s významným rozšířením  
parametrů výrobku, dokonce i za ztížených podmínek přímo na stavbách!

AQUAFIN®-RS300 má vyšší tažnost díky nově vyvinutému hybridnímu 
systému, v němž pojivo neobsahuje žádné cizorodé částice např. gumovou 
moučku. Tento hybridní systém byl vyvinut v rámci tzv. „FAST-Technologie  
SCHOMBURG“, spotřeba výrobku je navíc výrazně nižší.

AQUAFIN®-RS300 odebírá chemickou reakcí ze systému vodu a 
několikanásobně urychluje vznik požadované elastické hybridní struktury:  
reaktivně indukované zesíťování struktury má za následek to, že se za  
pouhých 24 hodin dosahuje takové pružnosti, kterou klasické minerální  
hydroizolace vykazují až po 28 dnech! 

AQUAFIN®-RS300 nabízí projektantům a spotřebitelům vyšší spolehlivost 
zpracování – zejména u staveb, které musejí být provedeny v časovém presu  
a za nepříznivého (zimního) počasí. Jelikož AQUAFIN®-RS300 tuhne rychle 
a zcela nezávisle na povětrnostních podmínkách, za cca 6 hodin je  
možno lepit drenážní a izolační desky, základy lze zasypávat dokonce 
již po 24 hodinách! V případě hydroizolace uzavřených  
stavebních objektů (vodní nádrže,  
reaktory na bioplyn apod.) i při vysokém 
stupni nasycení vzduchu vodní párou se 
významně snižuje resp. zcela odpadá 
potřeba nucené ventilace.

Pole position...
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AQUAFIN®-RS300 (85,60 %)

srovnatelné systémy (52,05 %)

standardní hydroizolační stěrky (33,89 %)


