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COMBIDIC®-2K-PREMIUM                výr. č.: 2 04913 
Reaktivní dvousložkový asfaltový polymerem modifikovaný tmel pro silnovrstvé 
hydroizolační povlaky (PMBC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• obsahuje reaktivní plniva 

• bezespárová a bezešvá stavební hydroizolace 

překlenující trhliny 

• vhodná na všechny běžné stavební podklady 

• bez obsahu rozpouštědel 

• snadno a hospodárně zpracovatelná 

• v krátké době po nanesení odolná proti dešti 

• rychleschnoucí 

• vysoce odolná vůči tlaku 

• hydroizolace dle DIN 18195, DIN 18533, DIN EN 15814 

• vhodná k lepení tepelně-izolačních, ochranných a 

drenážních desek 

• k použití do interiéru i do exteriéru 

• izolace proti radonu 

 

Oblasti použití: 

COMBIDIC-2K-PREMIUM se používá k izolaci stavebních 

částí ve styku se zeminou, např. sklepních zdí a 

základových desek pro třídy namáhání účinky vody dle DIN 

18533: 

• půdní vlhkost a netlaková voda (W1.1-E, W1.2-E) 

• slabé zatížení tlakovou vodou (W2.1-E) 

• netlaková voda na střechách nakrytých zeminou (W3-E) 

• odstřikující voda v oblasti soklů a kapilární voda v/pod 

obvodovými stěnami ve styku se zeminou (W4-E)  

Dále se COMBIDIC-2K-PREMIUM používá k dodatečné 

stavební hydroizolaci dle záznam. listu WTA 4-6. 

 

Technické údaje: 

Báze:  2složkový, aniontový 

hydroizolační asfaltový nátěr 

Hustota: cca 1,0 kg/dm3 

Teplota při zpracování/ 

teplota podkladu:  +5 °C až +30 °C 

Doba zpracovatelnosti: cca 60 minut 

Úplné proschnutí: po cca 24 hod. 

Schopnost překlenovat  

trhliny dle DIN EN 15812: > 2 mm (CB2) 

Odolnost proti dešti  

dle DIN EN 15816:  < 4 hod. (R3) 

Vodotěsnost (štěrbinový tlak 1 mm) 

dle DIN EN 15820:  > 0,75 bar (W2A) 

Pevnost v tlaku (0,3 MN/m2) 

dle DIN EN 15815:  C2A 

Reakce na oheň 

dle DIN EN 13501-1:  třída E 

* Uvedené údaje platí pro +23 °C a 50% relat. vzdušnou vlhkost. Uvedené 
doby se mohou měnit (prodloužit/zkrátit) v závislosti na podmínkách na 
stavbě a povětrnostních vlivech. 

 

Spotřeba materiálu:    viz tabulka na další stránce 

 

Dodávané balení: 30kg nádoba 

Skladování: v chladu a suchu, chránit před 

mrazem, nejméně 12 měsíců 

v originálním uzavřeném obalu, po 

otevření rychle zpracovat 

Čištění: ihned po použití nářadí opláchnout 

vodou, zaschlý materiál lze odstranit 

jen obtížně 
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2 04913 

DIN EN 15814 
COMBIDIC-2K-PREMIUM 

Reaktivní dvousložkový asfaltový 
polymerem modifikovaný tmel pro 
silnovrstvé hydroizolační povlaky 

(PMBC) k izolaci stavebních částí ve 
styku se zeminou 

Vodotěsnost:                                     W2A 
Schopnost překlenutí trhlin:               CB2 
Odolnost proti vodě:                   vyhovuje 
Ohebnost při nízkých teplotách: vyhovuje 
Rozměrová stálost  
při vysokých teplotách:               vyhovuje 
Reakce na oheň:                            třída E 
Pevnost v tlaku:                                 C2A 
Nebezpečné látky:            nestanovuje se 
Stálost vodotěsnosti 
a reakce na oheň:                      vyhovuje 
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Spotřeba materiálu: 
 

Třídy namáhání účinky vody  
dle DIN 18533 

Požadavky 
záznamových listů WTA 

Tloušťka suché 
vrstvy     (mm) 

Tloušťka čerstvé 
vrstvy         (mm) 

Nanášené množství 
(kg/m2) 

W1.1-E, W1.2-E  
půdní vlhkost a netlaková voda 

DIN 18195-4 
půdní vlhkost, nezadržovaná 
prosakující voda 

3,0 4,0 ≥ 4,0 

W2.1-E 
slabé zatížení tlakovou vodou 

DIN 18195-6 
zadržovaná prosakující voda 
a tlaková voda 

4,0 5,0 ≥ 5,0 

W3-E 
netlaková voda na střechách 
nakrytých zeminou 

DIN 18195-5 
netlaková voda 
slabé zatížení 

4,0 5,0 ≥ 5,0 

W4-E * 
odstřikující voda v oblasti soklů a 
kapilární voda v/pod obvodovými 
stěnami ve styku se zeminou 

Izolace soklů/obvodových 
stěn ve styku se zeminou 

3,0 4,0 ≥ 4,0 

Lepení tepelně-izolačních desek 1,0 - ˃ 1,3 

Vyrovnávací (egalizační) nátěry 1,0 - ˃ 1,3 

Je třeba zohlednit zvýšenou spotřebu materiálu v důsledku nerovností podkladu a konkrétního způsobu aplikace. 

 
* Dle DIN 18533 nejsou nátěry z asfaltových polymerem modifikovaných tmelů přípustné jako izolace příčných průřezů stavebních 

konstrukcí. 

 

 

Příprava podkladu: 
Podklad musí být bez námrazy, nosný, rovinný, 

s otevřenými póry, na povrchu uzavřený, zbavený hnízd, 

lunkrů, otevřených trhlin, ostrých hran a látek snižujících 

přilnavost, jako jsou např. prach, krusty a uvolněné 

částice. Otevřené prohlubně > 5 mm, maltové kapsy, rýhy 

v omítce u cihlového zdiva nebo betonových tvárnic, 

otevřené styčné nebo ložné spáry, výlomy, podklady 

s hrubšími póry nebo nerovné zdivo je třeba nejprve 

vyplnit správkovou maltou ASOCRET-M30. Alternativně 

lze povrch vyrovnat škrábanou/vyrovnávací stěrkou. Rohy 

a hrany se zaoblí, betonové dílce se dodatečně opatří 

fazetou. Slinuté vrstvy („sintr“) v místech přechodu 

stěna/podlaha se mechanicky odstraní. 

 

Přechod stěna/podlaha, vnitřní rohy, spáry: 
Na správně připravený podklad se nejprve nanese 

AQUAFIN-1K nebo ASOCRET-M30 tekutější konzistence 

a metodou „čerstvé do čerstvého“ se z ASOCRETu-M30 

tužší konzistence zhotoví fabion s délkou ramene 

nejméně 4 cm. Do dilatačních/konstrukčních spár ve 

stěnách, založených na průběžné nepřerušované 

základové desce, se hydroizolace zesílí vložením těsnicí 

pásky ADF-Dehnfugenband nebo ASO-Dichtband-2000-S 

a napojí se na celoplošnou izolaci.

 

Prostupy potrubí: 

Ve třídě namáhání účinky vody W1.1-E resp. W1.2-E se 

potrubní prostupy opatří těsnicími fabiony nebo pouzdry. 

Alternativně v závislosti na jmenovitém průměru lze použít 

těsnicí manžety ASO-Dichtmanschette-Boden, ASO-

Dichtmanschette-Wand nebo ADF-Rohrmanschette. 

Následná celoplošná izolace se na prostupech zhotovuje 

s nejméně 5cm přesahem.  

 

Ve třídách namáhání účinky vody W2.1-E a W3-E se 

potrubní prostupy osadí vhodnými přírubami a napojí se 

na celoplošnou izolaci. Dle DIN 18533 se v oblasti přírub 

aplikuje nátěr, který má po vyschnutí vyšší, tj. 5mm 

tloušťku vrstvy. Pomocí distančních vložek se zajistí, aby 

tloušťka vrstvy po utažení příruby neklesla pod 4 mm. 

 

Ošetření soklové oblasti proti odstřikující vodě: 

Oblast zatížená stříkající vodou se izoluje nejméně 30 cm 

nad úrovní terénu. Po konečné úpravě terénu musí 

izolace přesahovat rovinu terénu nejméně o 15 cm. 

Zpravidla se k izolaci této oblasti aplikují pružné minerální 

hydroizolační stěrky, např. AQUAFIN-RS300, aby se tak 

vytvořil vhodný podklad pro soklovou omítku. Přesah 

asfaltové izolace vůči hydroizolační stěrce činí nejméně 

10 cm. 
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Zpracování: 

Pro zajištění dostatečné přilnavosti k podkladu nejprve 

naneste penetraci z ASOLu-FE naředěného vodou 

v poměru 1 : 5. Po důkladném proschnutí penetrace 

naneste na správně připravený podklad izolaci z 

COMBIDICu-2K-PREMIUM. Silně porézní betonové 

podklady doporučujeme opatřit škrábanou stěrkou, aby se 

zabránilo tvorbě vzduchových bublin v silnovrstvé 

asfaltové izolaci. Čelní stranu základové desky zaizolujte 

do hloubky nejméně 10 cm. Ve třídě namáhání účinky 

vody W2.1 je třeba izolovat do hloubky nejméně 15 cm. 

 

K přípravě COMBIDICu-2K-PREMIUM použijte míchadlo 

(500-700 ot./min). Nejdříve krátce promíchejte asfaltovou 

složku, pak do ní přidejte beze zbytků práškovou složku a 

míchejte, dokud nevznikne homogenní směs bez žmolků. 

Doba míchání je cca 3 minuty. 

 

COMBIDIC-2K-PREMIUM se aplikuje stěrkováním nebo 

nástřikem pomocí vhodného zařízení, např. HighPump 

M8 (peristaltické čerpadlo) nebo HighPump Small resp. 

HighPump Pictor (šnekové čerpadlo). Bližší informace viz 

fa Dittmann Sanierungstechnik GmbH, Hohen Neuendorf, 

www.saniertechnik.de. 

 

Postup tř. namáhání účinky vody W1.1-E a W1.2-E: 

COMBIDIC-2K-PREMIUM se nanáší hladítkem na 

napenetrovaný podklad nejméně ve 2 pracovních krocích. 

První vrstvu může tvořit škrábaná, celoplošně aplikovaná 

stěrka. Pro dosažení rovnoměrné tloušťky se první vrstva 

„pročeše“ ozubenou stěrkou vhodné velikosti a povrch se 

pak hladkou stranou stěrky zahladí a uzavře. Druhá 

vrstva COMBIDICu-2K-PREMIUM se nanáší metodou 

„čerstvé do čerstvého“. Tloušťka suché vrstvy musí činit 

nejméně 3 mm. 

 

Postup tř. namáhání účinky vody W2.1-E a W3-E: 

COMBIDIC-2K-PREMIUM se nanáší hladítkem na 

napenetrovaný podklad nejméně ve 2 pracovních krocích. 

Do ještě čerstvé izolační vrstvy se zapracuje výztužná 

textilie ASO-Verstärkungseinlage. Druhou izolační vrstvu 

lze aplikovat až po řádném vyschnutí první vrstvy, zamezí 

se tak jejímu poškození. Tloušťka suché vrstvy musí činit 

nejméně 4 mm. 

 

 

Kontrola hydroizolace: 

Je nutno provádět důkladnou kontrolu tloušťky izolace a 

dokumentovat ji. Ve tř. namáhání účinky vody W2.1-E 

jsou tloušťka mokré izolační vrstvy a doba schnutí 

závazně stanoveny, tyto hodnoty se zaznamenávají do 

protokolu. 

Kontrola izolační vrstvy se provádí v čerstvém stavu, měří 

se tloušťka mokré vrstvy (nejméně 20 měření na objektu 

resp. nejméně 20 měření na každých 100 m2). Měřicí 

body se rozmísťují diagonálně. V závislosti na konkrétním 

stavebním objektu se počet měřicích bodů zvyšuje a body 

se uspořádají s menšími rozestupy, např. v okolí 

prostupů, přechodů, napojení apod. V případě provedení 

hydroizolace s vloženou výztužnou textilií ASO-

Verstärkungseinlage se kontroluje samostatně tloušťka 

obou izolačních vrstev. Zkouška proschnutí a tloušťky 

suché izolační vrstvy se provádí destruktivně na 

referenčním vzorku (klínku) řeznou zkouškou. Referenční 

vzorek se odebírá z podkladu shodného s materiálem 

uloženým ve stavební jámě na objektu (např. cihly, 

betonové desky apod.).  

 

Lepení drenážních a ochranných desek: 

Izolaci je nutno chránit před povětrnostními vlivy a 

mechanickým poškozením vhodnými opatřeními nebo 

ochrannými vrstvami dle DIN 18533. Ochranné vrstvy 

nesmějí vyvolávat bodový ani lineární tlak na izolaci, proto 

není vhodné používat nopové fólie a vlnité ochranné 

desky. Ochranné vrstvy se pokládají až po důkladném 

proschnutí izolace. Drenážní a ochranné desky se přichytí 

bodově pomocí COMBIDICu-1K a obvodová izolace se 

lepí celoplošně na sraz COMBIDICem-2K-PREMIUM 

nebo COMBIDICem-2K-CLASSIC. Drenáž se provádí dle 

příslušných stavebních norem. 

 

Zasypání základové jámy: 

Základová jáma se zasype až po úplném proschnutí 

silnovrstvé asfaltové izolace. Dodržujte příslušná stavební 

pravidla. Zásypový materiál se vrství postupně a 

průběžně se upěchovává. Dbejte na to, aby nedošlo k 

poškození nebo posunutí ochranných vrstev. 
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Upozornění: 

• Chraňte neošetřované plochy před působením 

COMBIDICu-2K-PREMIUM. 

• Nezpracovávejte za deště, při přívalových deštích a 

při teplotách vzduchu/podkladu pod +5 °C. 

• Asfaltové hydroizolace nechrání před tlakem vody 

z negativní strany. Proto se oblasti, kde lze očekávat 

negativní tlak vody, musí nejprve izolovat 

AQUAFINem-1K. 

• Chraňte korunu zdiva a otevřené okenní parapety 

před pronikáním vody. 

 

 

 

• Zásadně je nutno dodržovat minimální tloušťku vrstvy 

předepsanou pro konkrétní případ zatížení. 

• Požadovanou tloušťku mokré vrstvy nelze v žádném 

místě překročit o více než 100 %.  

• Chraňte COMBIDIC-2K-PREMIUM až do úplného 

vyschnutí před povětrnostními vlivy, např. před 

deštěm, mrazem, silným slunečním zářením apod. 

• Dodržujte pokyny v aktuálních stavebních předpisech. 

 

Dodržujte opatření v platném bezpečnostním listu. 

GISCODE: BBP10 (A-složka) 

          ZP1 (B-složka) 

 

 

 


