
Rychlý a silný účinek.
Jemnější zpracovatelnost.   

Výrobky nové generace asfaltových polymerem modifikovaných 
tmelů pro silnovrstvé hydroizolační povlaky (známých též jako 
bitumenové stěrkové hydroizolace) fy SCHOMBURG vynikají 
jemnou konzistencí při zpracování a zaručují spolehlivý výsledek. 

Jistota řešení.

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky 

COMBIDIC® a COMBIFLEX®
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www.schomburg.cz

Zejména části konstrukce, které jsou ve styku se 
zeminou, potřebují kvalitní a správně zhotovenou 
hydroizolaci. Přitom sehrávají klíčovou roli právě 
bitumenové silnovrstvé stěrkové hydroizolace.

Bitumenová hydroizolace se obvykle skládá 
z bitumenové emulze, popř. suspenze, 
obohacené aditivy. Emulze je vytvořena z 
jemných částic asfaltu rozptýlených ve vodě za 
přítomnosti emulgátoru, který zajišťuje stabilitu. 
K tvorbě izolačního povlaku na konstrukci dochází 
zahuštěním asfaltových částic po odpaření 
vody z nanesené hmoty.

Volba bitumenové silnovrstvé hydroizolace, která je 
vhodná k utěsnění sklepního zdiva, závisí na mnoha 
faktorech. V první řadě je to zatížení vlhkostí 
působící zvenčí na podzemní stěny a základovou 
desku. Podzemní voda, která namáhá stavební díly 
na tlak z vnější strany, vyžaduje odlišný způsob 
hydroizolace než běžné zatížení zemní vlhkostí. 
Německá norma DIN 18195 rozlišuje 4 případy 
zatížení a stanovuje, jak mají být provedena 
odpovídající hydroizolační opatření. 
Nové bitumenové stěrkové hydroizolace fy 
SCHOMBURG odpovídají všem požadavkům 
normy DIN 18195 a též nově zavedenému 
standardu dle normy DIN 18533.

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky

Správně navržená bitumenová hydroizolace
spolehlivě a efektivně zachová 
hodnotu stavby.

Optimálně zvolená hydroizolace sklepních prostor, zdí a základů je nejdůležitějším 
předpokladem pro zachování hodnoty stavby v horizontu mnoha let. Řádně provedená
hydroizolace chrání konstrukci proti vlhkosti a zajišťuje příjemné klima v interiéru.

COMBIDIC®-1K

1složkový asfaltový polymerem 
modifikovaný tmel pro silnovrstvé 
hydroizolační povlaky

COMBIDIC®-2K
CLASSIC
2složkový polystyrenem plněný 
asfaltový tmel pro silnovrstvé 
hydroizolační povlaky

COMBIDIC®-2K
PREMIUM
2složkový reaktivně tuhnoucí asfaltový 
polymerem modifikovaný tmel pro 
silnovrstvé hydroizolační povlaky

aniontové

kationtové COMBIFLEX®-
C2/P
2složkový asfaltový polymerem 
modifikovaný tmel pro silnovrstvé 
hydroizolační povlaky

Bitumenové silnovrstvé stěrkové hydroizolace

COMBIFLEX®-
C2/S
2složkový asfaltový polymerem 
modifikovaný tmel pro silnovrstvé 
hydroizolační povlaky, aplikovatelný 
nástřikem

COMBIFLEX®-
EL
2složkový asfaltový polymerem 
modifikovaný tmel pro silnovrstvé 
hydroizolační povlaky



Případ č. 4: tlaková voda
Na rozdíl od případu č. 3 (zadržovaná prosakující voda) v tomto 
případě je spodní hrana základové desky nad návrhovou (nejvyšší 
očekávatelnou) výškovou úrovní podzemní vody.

Tlaková voda (spodní voda)
DIN 18195-6, oddíl 7.2.1

málo nebo silně prosákavá půda    srážková voda
(viz DIN 18130)

do hloubek založení 3 m
pod úrovní terénu

návrhová (nejvyšší očekávatelná)
výšková úroveň podzemní vody

 

   

Případ č. 3: zadržovaná prosakující voda
Občasně zadržovaná prosakující voda působí na hydroizolaci 
hydrostatickým tlakem z vnější strany. Voda se vzdouvá směrem 
odspodu nahoru skrz neporézní zeminu.

Zadržovaná prosakující voda
DIN 18195-6, oddíl 7.2.2

málo prosákavá půda       srážková voda
(viz DIN 18130)

k ≤ 10 -4 m/s
(k ≤ 0,1 mm/s)
bez drenáže

do hloubek založení 3 m
pod úrovní terénu

návrhová (nejvyšší očekávatelná)
výšková úroveň podzemní vody

4 případy zátěže

Případ č. 1: zemní vlhkost
Nejslabší zátěž, kdy přilehlé prostředí je tvořeno až do dostatečné 
hloubky pod základovou deskou z pórovitého materiálu (např. písek 
nebo štěrk), takže dešťová voda může prosakovat trvale a bez 
zadržování.

zatížení zemní vlhkostí
DIN 18195-4

silně prosákavá půda         srážková voda
(viz DIN 18130)

k > 104 m/s
(k > 0,1 mm/s)

Případ č. 2: nezadržovaná prosakující voda
Na rozdíl od případu č. 1 (zatížení zemní vlhkostí) je v tomto případě 
vždy nutno v oblasti základů a stěn zhotovit obvodovou drenáž podle 
DIN 4095.

Nezadržovaná prosakující voda
DIN 18195-4

málo prosákavá půda    srážková voda
(viz DIN 18130)

k ≤ 10 -4 m/s
(k ≤ 0,1 mm/s)
s drenáží podle DIN 4095
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Aniontové bitumenové hydroizolace SCHOMBURG vyžadují penetraci 
podkladu (viz Technický list příslušného výrobku).
Převážná část asfaltových polymerem modifikovaných tmelů pro silnovrstvé 
hydroizolační povlaky, známých též jako bitumenové stěrkové hydroizolace, 
se dnes vyrábí z aniontových emulzí. Po rozsáhlé sérii zkoušek vyvinula 
firma SCHOMBURG výrobky, které si kladou jediný cíl: zaručit zákazníkům 
maximálně možnou spolehlivost. Přitom vycházela ze svých dlouholetých 
zkušeností a trvale dosahované vysoké kvality svých výrobků.

Díky vylepšenému složení nový COMBIDIC®-2K-PREMIUM rychleji schne, 
vyniká jemnější konzistencí, mnohem lépe se zpracovává a navíc má výrazně 
vyšší odolnost vůči tlaku.

Aniontové bitumenové hydroizolace
SCHOMBURG vylepšuje to, 
co je dokonalé.

Bitumenové stěrkové hydroizolace



COMBIDIC®-1K

Spolehlivý produkt

1složkový asfaltový polymerem 
modifikovaný tmel pro silnovrstvé 
hydroizolační povlaky
Když požadujete současně jistotu a 
hospodárnost.

Oblasti použití:
jako hydroizolace stavebních částí ve styku 
se zeminou, např. sklepních stěn, základů, 
základových desek při zatížení:
 ·  zemní vlhkostí a nezadržovanou prosakující 

vodou dle DIN 18195, část 4
 ·  zadržovanou prosakující vodou dle 

DIN 18195, část 6
 ·  je vhodný k lepení ochranných a 

tepelně-izolačních desek

Vlastnosti:
 ·  bezespárová, bezešvá, flexibilní 

hydroizolace se schopností překlenout 
trhliny 

 · snadné a hospodárné zpracování
 · bez obsahu rozpouštědel

Výhody
 · vysoce stabilní
 · jemná konzistence při zpracování
 · lze zpracovávat ručně i strojově

COMBIDIC®-2K
CLASSIC

Klasický produkt

2složkový asfaltový polymerem 
modifikovaný tmel pro silnovrstvé 
hydroizolační povlaky
Když zvolíte klasické řešení a přitom ani 
trochu nechcete slevit na kvalitě.

Oblasti použití:
jako hydroizolace stavebních částí ve styku 
se zeminou, např. sklepních stěn, základů, 
základových desek při zatížení:
 ·  zemní vlhkostí a nezadržovanou prosakující 

vodou dle DIN 18195, část 4
 ·  netlakovou vodou, slabé zatížení dle 

DIN 18195, část 5
 ·  zadržovanou prosakující vodou dle 

DIN 18195, část 6
 ·  tlakovou vodou dle DIN 18195, část 6 

(Dodržujte pokyny uvedené v Technickém listu výrobku.)

 ·  je velmi vhodný k lepení ochranných, 
tepelně-izolačních a drenážních desek

Vlastnosti:
 ·  bezespárová, bezešvá, flexibilní 

hydroizolace se schopností překlenout 
trhliny 

 · plněná polystyrénem
 · rychle dosahuje odolnosti proti dešti
 · bez obsahu rozpouštědel

Výhody
 · vysoce stabilní
 · jemná konzistence při zpracování
 · lze zpracovávat ručně i strojově

COMBIDIC®-2K
PREMIUM

Šampion

2složkový reaktivně tuhnoucí 
asfaltový polymerem modifikovaný 
tmel pro silnovrstvé hydroizolační 
povlaky
Když požadujete extrémně rychle schnoucí 
izolaci nejvyšší kvality.

Oblasti použití:
jako hydroizolace stavebních částí ve styku 
se zeminou, např. sklepních stěn, základů, 
základových desek při zatížení:
 ·  zemní vlhkostí a nezadržovanou prosakující 

vodou dle DIN 18195, část 4
 ·  netlakovou vodou, slabé zatížení dle 

DIN 18195, část 5
 ·  zadržovanou prosakující vodou dle 

DIN 18195, část 6
 ·  tlakovou vodou dle DIN 18195, část 6 

(Dodržujte pokyny uvedené v Technickém listu výrobku.)

 ·  je mimořádně vhodný k lepení ochranných, 
tepelně-izolačních a drenážních desek

Vlastnosti:
 ·  bezespárová, bezešvá, flexibilní 

hydroizolace se schopností překlenout 
trhliny 

 · obsahuje reaktivní plniva
 · rychle dosahuje odolnosti proti dešti
 · rychle schne a tuhne
 · bez obsahu rozpouštědel 

Výhody
 · rychle prosychá, již po 24 hod.
 ·  rychle dosahuje odolnosti proti 

dešti
 · vysoká odolnost proti tlaku
 · lze zpracovávat ručně i strojově

INOVACE NOVINKA! NOVINKA!
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Bitumenové stěrkové hydroizolace

Základem hydroizolací COMBIFLEX®-C2/P, COMBIFLEX®-EL a COMBIFLEX®-C2/S 
je kationtová emulze bitumenů, která se chemickou reakcí aktivně zbavuje vlastní 
vlhkosti. V důsledku toho je hydroizolační vrstva velmi brzy odolná vůči dešti a má 
optimální adhezi k podkladu. Proto je možno COMBIFLEX®-C2/P, COMBIFLEX®-EL a 
COMBIFLEX®-C2/S aplikovat přímo, tj. bez nutnosti penetrace podkladu. Ve výsledku 
šetříte čas i peníze, protože tento pracovní krok odpadá.

Firma SCHOMBURG trvale vyvíjí a vylepšuje vlastnosti svých izolací na bázi 
kationtové bitumenové emulze. Výrobek COMBIFLEX®-C2/S má inovované složení a 
je určen pro hospodárné strojové zpracování.

Kationtové bitumenové hydroizolace
Snadno se zpracovávají bez 
penetrace a jsou spolehlivé.



COMBIFLEX®-EL

Malá plošná spotřeba

2složkový asfaltový polymerem 
modifikovaný tmel pro silnovrstvé 
hydroizolační povlaky

Oblasti použití:
jako hydroizolace stavebních částí ve styku se 
zeminou, např. sklepních stěn, základů, 
základových desek při zatížení:
 ·  zemní vlhkostí a nezadržovanou prosakující 

vodou dle DIN 18195, část 4
 ·  netlakovou vodou, slabé zatížení dle 

DIN 18195, část 5
 ·  zadržovanou prosakující vodou dle 

DIN 18195, část 6
 · tlakovou vodou dle DIN 18195, část 6
 ·  je vhodný k izolaci spár pomocí těsnicích 

pásů

Vlastnosti:
 ·  bezespárová, bezešvá, flexibilní 

hydroizolace se schopností překlenout 
trhliny

 · velmi malá plošná spotřeba
 · snadné a hospodárné zpracování
 · rychle dosahuje odolnosti proti dešti
 · zesíťování struktury chemickou reakcí
 · aplikovatelná bez penetrace
 · protiradonová zábrana 

Výhody
 · nejlepší vlastnosti při zpracování
 · malá plošná spotřeba
 · není nutný penetrační nátěr
 ·  rychle dosahuje odolnosti 

proti dešti
 ·  lze aplikovat i na matně vlhké 

podklady

COMBIFLEX®-C2/P

Aktivní účinek

2složkový asfaltový polymerem 
modifikovaný tmel pro silnovrstvé 
hydroizolační povlaky

Oblasti použití:
jako hydroizolace stavebních částí ve styku se 
zeminou, např. sklepních stěn, základů, 
základových desek při zatížení:
 ·  zemní vlhkostí a nezadržovanou prosakující 

vodou dle DIN 18195, část 4
 ·  netlakovou vodou, slabé zatížení dle 

DIN 18195, část 5
 ·  zadržovanou prosakující vodou dle 

DIN 18195, část 6
 · tlakovou vodou dle DIN 18195, část 6
 ·  je vhodný k izolaci spár pomocí těsnicích 

pásů

Vlastnosti:
 ·  bezespárová, bezešvá, flexibilní 

hydroizolace se schopností překlenout 
trhliny 

 · rychle dosahuje odolnosti proti dešti
 · zesíťování struktury chemickou reakcí
 · snadné a hospodárné zpracování
 · protiradonová zábrana
 ·  bez penetrace aplikovatelná i na matně 

vlhké podklady

Výhody
 · není nutný penetrační nátěr
 ·  rychle dosahuje odolnosti 

proti dešti < 4 hod.
 ·  lze aplikovat i na matně vlhké 

podklady

COMBIFLEX®-C2/S

Výrazná hospodárnost

2složkový asfaltový polymerem 
modifikovaný tmel aplikovatelný 
nástřikem

Oblasti použití:
jako hydroizolace stavebních částí ve styku se 
zeminou, např. sklepních stěn, základů, 
základových desek při zatížení:
 ·  zemní vlhkostí a nezadržovanou prosakující 

vodou dle DIN 18195, část 4
 ·  zadržovanou prosakující vodou dle 

DIN 18195, část 6

Vlastnosti:
 ·  bezespárová, bezešvá, flexibilní 

hydroizolace se schopností překlenout 
trhliny 

 ·  snadné a hospodárné zpracování bez 
penetrace

 · rychle dosahuje odolnosti proti dešti
 · zesíťování struktury chemickou reakcí
 · protiradonová zábrana 

Výhody
 ·  optimálně pro strojové 

zpracování
 · není nutný penetrační nátěr
 ·  rychle dosahuje odolnosti 

proti dešti
 ·  lze aplikovat i na matně vlhké 

podklady

INOVACE
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SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstrasse 2–8
D-32760 Detmold (Germany)
phone +49-5231-953- 00 
fax +49-5231- 953-108
email export@schomburg.de
www.schomburg.com

Česká republika
SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o. 
Na Univerzitním statku 2
CZ-108 00 Praha 10
telefon +420 274 781 381
fax +420 274 782 546
e-mail schomburg@schomburg.cz
www.schomburg.cz

Skupina firem SCHOMBURG se zabývá 
vývojem, výrobou a dodávkami systémů 
stavebních materiálů  
pro tyto oblasti: 

• Izolace/rekonstrukce staveb
• Pokládka obkladů/přírodního kamene/potěrů
• Ochrana povrchu
• Technologie pro lepší beton

Jíž déle než 80 let se SCHOMBURG 
vyznačuje v národním a mezinárodním měřítku 
svojí vývojovou kompetencí. Systémy stavebních 
materiálů vyráběné fou SCHOMBURG se těší 
nejvyššímu uznání po celém světě.

Odborníci oceňují kvalitu a hospodárnost našich 
systémů, technickou podporu a kompetence 
skupiny SCHOMBURG.

Protože chceme uspokojovat náročné 
požadavky neustále se vyvíjejícího trhu, 
nepřetržitě investujeme do výzkumu a vývoje 
nových a zdokonalování stávajících výrobků. 
To je zárukou vysoké kvality naší produkce ke 
spokojenosti našich zákazníků.


