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AQUAFIN
®
-TC07                 výr. č. : 2 04212 

Dvousložková elastifikovaná těsnicí malta 
 
 

Vlastnosti: 

 vytváří bezespárový a bezešvý flexibilní ochranný 

nátěr 

 vhodná na všechny běžné únosné podklady 

 hydraulicky tuhnoucí 

 snadné a hospodárné zpracování 

 lze aplikovat ručně štětcem, špachtlí nebo nastříkat 

pomocí vhodného přístroje 

 dobrá přilnavost na vlhkých podkladech bez 

předchozí penetrace 

 difuzně otevřená, odolná vůči mrazu, posypovým 

solím, UV záření a stárnutí 

 vysoce odolná vůči opotřebení a obrusu 

 vodotěsná až do 5 bar 

 odolná vůči vodám se silně agresivními účinky na 

beton 

 

Oblasti použití: 

AQUAFIN–TC07 se používá jako vodotěsný nátěr k 

ochraně stavebních konstrukcí z betonu, zdiva, omítek 

nebo potěru proti vlhkosti. Aplikuje se na svislé i 

vodorovné plochy, např. u nádrží na vodu, základů atd., 

proti pozitivnímu i negativnímu tlaku vody. 

 

AQUAFIN–TC07 je vhodný pro podklady, které nejsou 

ohroženy následným vznikem trhlin resp. pro podklady 

bez větších pohybů. 

 

Před aplikací AQUAFINu-TC07 v nádržích resp. při 

zatížení agresivní nebo měkkou vodou s tvrdostí < 30 

mg CaO/l je nutno vždy provést chemický rozbor vody. 

Stupeň agresivity vody se posuzuje dle EN 1992-1-1 

(Eurocode 2). AQUAFIN-TC07 je odolný až do stupně 

„silně agresivní“ (třída expozice XA2). 

 

Technické údaje: 

    Tekutá složka  Prášková složka 

Báze:     disperze  prášek 

Směšovací poměr 

pro aplikaci nátěrem nebo nástřikem: 

  1 váh. díl  4,0 váh. díly 

pro aplikaci nastěrkováním: 

  1 váh. díl  4,5 váh. díly

 

Dodávané balení: 6 kg   24 kg 

Barva:   bílá  šedá 

 

   Kombinovaný výrobek 

Doba míchání: cca 2-3 min.  

Hustota čerstvě namíchané malty: cca 2,0 kg/dm
3
 

Doba zpracovatelnosti *):  cca 45 min. 

Doba zpracovatelnosti při +35 °C : cca 30 min. 

Teplota podkladu/ 

teplota při zpracování:  +5 °C až +35 °C 

Přídržnost v tahu:   cca 1,0 N/mm
2 

     
po 28 dnech 

Pevnost v tahu za ohybu/ 

pevnost v tlaku:   cca 10/30 N/mm
2 

     
po 28 dnech 

 

Aplikace/spotřeba materiálu: 

Aplikace na svislé plochy nebo na plochy ve styku se 

zeminou: 

 

 

Není zohledněna zvýšená spotřeba materiálu u 

nerovných podkladů. 

 

Zatížitelnost*): 

 chůzí po cca 24 hodinách 

 tlakovou vodou po cca 7 dnech 

*) při +23 °C a 50% relat. vzdušné vlhkosti 

 

Skladování: 

Prášková složka: v suchu a chladu, 12 měsíců 

Tekutá složka: chraňte před mrazem, 12 měsíců  

v originálním uzavřeném obalu, po otevření ihned 

spotřebujte.

Hloubka 

ponoření 

(m) 

Doporučená 

minimální 

spotřeba/1 prac. 

krok 

Doporučená 

minimální 

spotřeba 

celkem 

Tloušťka suché 

vrstvy 

do 1 m 1,0 kg/m
2
 2,0 kg/m

2
 cca 1,0 mm 

1-3 m 1,5 kg/m
2
 3,0 kg/m

2
 cca 1,5 mm 

více než 3 m 2,0 kg/m
2
 4,0 kg/m

2
 cca 2,0 mm 
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Čištění nářadí:  

v čerstvém stavu vodou; zaschlý materiál se odstraní 

přípravkem ASO-R001. 

 

Podklad: 

Podklad musí být únosný, rovný, na povrchu s uzavřenou 

strukturou, bez hnízd, lunkrů, otevřených trhlin a ostrých 

hran, zbavený prachu a separačních látek, jako jsou např. 

olej, barvy, povrchové krusty nebo uvolněné částice. 

Vrstvy snižující přilnavost odstraňte vhodným postupem, 

např. očištěním vysokotlakou vodou, pískováním apod. 

Jako podklad je vhodný beton hutné struktury, cementová 

omítka, zdivo s vyplněnými spárami a cementový potěr.  

V případě podkladů s hrubšími póry nebo nerovného zdiva 

nejprve povrch vyrovnejte cementovou maltou. Podklad 

předem navlhčete tak, aby byl k okamžiku nanášení 

materiálu matně zavlhlý, zamezte tvorbě kaluží. Silně 

nasákavé podklady napenetrujte pro zlepšení přilnavosti 

ASO-Unigrundem-GE nebo ASO-Unigrundem-K.  

K vyrovnání podkladu použijte systém reprofilačních malt 

ASOCRET-M30 nebo ASOCRET-BIS. Spáry a detaily, 

např. potrubní prostupy, opatřete těsnicími prvky systému 

ASO-Dichtband (dodržujte pokyny v Technických listech 

používaných výrobků). Podklady poškozené působením 

posypových solí je nutno vhodným způsobem opracovat, 

např. frézováním, aby se odkryla nezasažená oblast.  

 

Zpracování: 

Podle požadované konzistence a konkrétního použití lze 

složky AQUAFINu-TC07 míchat v poměru 1 : 4 příp.  

1 : 4,5.  

Nalijte přibližně 80 % tekuté složky do čisté nádoby, za 

stálého míchání přidejte práškovou složku a smíchejte na 

homogenní hmotu bez žmolků. Při použití výkonného 

míchadla (cca 500–700 ot./min.) je potřebná doba 

míchání 2-3 minuty. Nakonec přidejte zbývající množství 

tekuté složky podle zvoleného postupu aplikace. 

Nepřidávejte žádnou vodu. 

AQUAFIN-TC07 se aplikuje nástřikem, štětcem nebo 

stěrkou v nejméně ve 2 pracovních krocích. Druhou a 

další vrstvy nanášejte teprve, když už nehrozí nebezpečí 

poškození první vrstvy chůzí nebo nanášením dalších 

vrstev. V jednom pracovním kroku nezpracovávejte více 

než 2 kg/m
2
 materiálu.

 

 

 

 

 

 

V průběhu 24 hodin po aplikaci chraňte vrstvu 

AQUAFINu-TC07 vhodnými opatřeními před 

povětrnostními vlivy, např. silným slunečným zářením, 

větrem apod., a také před mechanickým poškozením.  

 

 

Upozornění: 

 Neošetřované plochy chraňte před působením 

AQUAFINu-TC07. 

 Do AQUAFINu-TC07 se nesmí přidávat žádná voda. 

 AQUAFIN-TC07 je vhodný k překlenutí menších 

statických trhlin v důsledku smršťování a vlasových 

trhlinek do 0,1 mm. AQUAFIN-TC07 není určen 

k překlenování větších nebo dynamických trhlin. 

 Při vysokých teplotách se povrch může stát poněkud 

lepkavým. V takovém případě doporučujeme povrch 

dodatečně navlhčit, aby byla zaručená úplná 

hydratace. 

 Povrchová vrstva z AQUAFINu-TC07 se nesmí 

vystavovat bodovému nebo liniovému zatížení. 

 V prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu a/nebo 

nedostatečným odvětráním (např. nádrže na vodu) je 

třeba počítat s delší dobou schnutí vrstvy. 

 U nádrží na vodu se většinou počítá s teplotami okolo 

+10 °C až +15 °C. Aby byla zaručena úplná hydratace 

cementu, je nutno nátěr udržovat vlhký dostatečně 

dlouhou dobu (konstantní relativní vlhkost vzduchu > 

80 %) a chránit před vyschnutím. K tomu obecně stačí 

7 dnů. Zásadně je třeba během této doby po aplikaci 

zabránit kondenzaci vody nebo vzniku stojatého 

vodního filmu na povrchu.  

 Při nebezpečí poklesu teploty pod rosný bod, kdy 

vzniká kondenzát, je třeba až do ztuhnutí malty 

používat zvlhčovače vzduchu. V žádném případě ale 

nesmí být vháněn teplý vzduch.  

 Při intenzivním slunečním záření pracujte  

v zastíněných místech proti postupu slunce.  

 Izolace se během tuhnutí nesmí zatěžovat vodou. 

Voda působící ze spodní strany může za mrazu 

způsobit odprýskávání vrstvy.  
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 Přímý kontakt s kovy, např. s mědí, zinkem a 

hliníkem, je třeba vyloučit nanesením penetrace, která 

utěsňuje póry. K tomuto účelu se aplikuje ASODUR-

GBM ve dvou pracovních krocích. V prvním kroku se 

na očištěný a odmaštěný podklad nanese do nasycení 

ASODUR-GBM. Po cca po 3-6 hod. se aplikuje druhá 

vrstva ASODURu-GBM, která se posype křemičitým 

pískem zrnitosti 0,2–0,7 mm.  

Spotřeba ASODURu-GBM je cca 800-1 000 g/m
2
. 

 

 

 

 

 Příruby z PVC nebo ušlechtilé oceli se nejprve 

přebrousí a odmastí univerzálním prostředkem. Pak 

se nanese AQUAFIN-2K/M-PLUS a vloží se těsnicí 

manžeta ASO-Dichtmanschette příp. ADF-

Rohrmanschette tak, aby nevznikly dutiny ani záhyby. 

Po úplném proschnutí se povrch přepracuje 

AQUAFINem-TC07.  

 

Dodržujte pokyny v platném Bezpečnostním listu dle 

směrnic ES! 

GISCODE: ZP1 (prášková složka) 

GISCODE: D1   (tekutá složka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


