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COMBIFLEX®-C2/S

Dvousložková, plastem modifikovaná bitumenová hustá hmota k utěsnění povrchu

Vlastnosti:
• bitumenová hmota k utěsnění povrchu aplikovaná

nástřikem 
• flexibilní izolace bez švů a spár, překlenující vlasové trhliny
• vhodná na všechny běžné stavební podklady
• rychle odolná vůči dešti
• zesí�ování pokračuje také za nepřítomnosti vzduchu 
• šetří životní prostředí
• snadné smíchání obou tekutých složek
• snadné a hospodárné zpracování
• lze použít bez penetrace na vlhké a suché podklady

Oblasti použití:
Vnější izolace objektů v zemní oblasti proti:
• zemní vlhkosti a nevzduté podzemní vodě
• vzduté podzemní vodě

Technické údaje:
Báze: 2-složková plastem modifikovaná

bitumenová hustá hmota
Teplota pro zpracování: +5 °C až +30 °C
Doba zpracovatelnosti: cca. 60 min
Spotřeba materiálu při:
zemní vlhkosti, nevzduté 
podzemní vodě: 4,5 l/m2=cca. 5 mm tlouš�ka

mokré vrstvy/cca. 3 mm suché
vrstvy

vzduté podzemní vodě: 6 l/m2 = cca. 6 mm tlouš�ka
mokré vrstvy/cca. 4 mm suché
vrstvy

Větší spotřeba materiálu při nerovnostech podkladu není
zohledněna.
Doba míchání: cca. 1–2 minuty
Dodávané balení: nádoby po 28, 180 a 1000 l
Skladování: bez mrazu, 6 měsíců
Čištění: nářadí okamžitě opláchnout

vodou nebo ASO-Kaltreiniger.
Zaschlý materiál lze odstranit
pouze těžko.

Podklad:
Podklad nesmí být vystaven mrazu, musí být pevný, rovný,
bez hnízd a otevřených trhlin, výstupků a škodlivých 
nečistot. Neuzavřené prohlubně větší než 5 mm, jako 
např. maltové kapsy, otevřené styčné nebo ložné spáry, 
je třeba uzavřít vhodnou maltou. Povrchy zdiva nebo 
mezerovité materiály, otevřené styčné spáry do 5 mm 
profilování povrchu příp. nerovnosti cihel (např. rýhy
v omítce u cihel nebo tvárnic z obyčejného betonu) musí 
být vyrovnány.
Okraje musí být začištěny a fabiony zaobleny. 

Pokyny ke zpracování:
Napojení u stěny/podlahy:
ASO-Dichtband-2000-S přilepit  AQUAFINem-2K nebo
AQUAFINem-2K/M a přepracovat.
Alternativně napenetrovat předem AQUAFINem-1K. 
Čerstvé do čerstvého vytvořit fabion z ASOCRETu-RN 
příp. z cementové malty (MG III) s příměsí ASOPLASTu-MZ 
a min. délkou ramena 4 cm. Po vytvrdnutí přepracovat tuto
oblast včetně čelní strany patky AQUAFINem-1K.       

Spáry na průběžné základové desce:
ASO-Dichtband-2000-S vložit ve smyčkovitém tvaru do
spáry přilepit AQUAFINem-2K/M nebo AQUAFINem-2K 
na stěny a patku. Izolaci ploch opatřit COMBIFLEXem-C2/S
s přesahy na nalepenou těsnící pásku. 

Zpracování:
Strojní zpracování:
COMBIFLEX-C2/S aplikovat nástřikem minimálně 
ve 2 pracovních krocích. 
Zpracování se provádí čerstvé do čerstvého. Tlouš�ka suché
vrstvy musí být min. 3 mm.
Na čerstvou izolační vrstvu COMBIFLEXu-C2/S položit
COMBIFLEX-C2 ochrannou a kluznou textilii bez přesahů
a pomocí stěrky nebo dehtového kartáče uhladit. 
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Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. K zodpovězení dalších dotazů je Vám naše technická poradenská služba
kdykoli k dispozici. S novým vydáním tohoto prospektu ztrácí starý svou platnost.      
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Ruční zpracování: 
COMBIFLEX-C2 nastěrkovat minimálně ve 2 pracovních
krocích. Na první čerstvou izolační vrstvu položit ztužující
vložku. Před druhým nánosem musí být první nános tak
dalece proschlý, že lze vyloučit jeho poškození následným
nánosem. 
Tlouš�ka suché vrstvy musí být min. 4 mm. Na čerstvou 
izolační vrstvu COMBIFLEXu-C2/S položit COMBIFLEX-C2
ochrannou a kluznou textilii bez přesahů a pomocí stěrky
nebo dehtového kartáče uhladit. 
Uvedená minimální tlouš�ka nesmí být na žádném místě
tenčí. Potřebná tlouš�ka vrstvy za mokra nesmí být na 
žádném místě překročena o více než 100 %. Plastem 
modifikovanou bitumenovou hustou hmotu je třeba
z oblasti stěn dotáhnout přes podlahovou desku dolů 
až na asi 100 mm na čelní stěnu podlahové desky. 

Kontrola izolace:   
Kontrola tlouš�ky vrstvy se má provést v čerstvém stavu
měřením tlouš�ky mokré vrstvy (min. 20 měření na objekt
provedení příp. min. 20 měření na 100 m2). Rozdělení
měřících bodů by mělo být provedeno diagonálně. Podle
skutečnosti na stavbě je třeba zvýšit hustotu měřících bodů,
např. v oblasti prostupů, přechodů, napojení. 
U dvou zakázek se ztužující vložkou je třeba zkontrolovat
obě tlouš�ky vrstev zvláš�. Kontrola  proschnutí musí být
provedena na referenčním vzorku destruktivně pomocí
Keilovy průsečné metody.
Referenční vzorek sestává z podkladu, který je v objektu
a který bude uložen ve stavební jámě. 

Pro dodatečné zkoušky na objektu může být tlouš�ka suché
vrstvy stanovena Keilovou 
průsečnou metodou. 
U izolace dle DIN 18195 díl 6 je třeba zdokumentovat 
kontroly tlouš�ky vrstvy.    

Drenážní a ochranné desky:
Izolace je třeba chránit před silným slunečním zářením
a mechanickým poškozením pomocí vhodných opatření,
např. COMBIFLEXem-C2 ochrannou textilií a ochranným
a drenážním prvkem INA. Při naplnění soudržnou zeminou
nalepit INA ochranný a drenážní prvek COMBIDICem-1K.
Ochranné vrstvy nesmí působit tlakem v jednotlivých
bodech ani lineárním tlakem na izolaci. Nopové pásy 
a vlnité ochranné desky nejsou tedy vhodné. Drenáž se
provede dle nejnovějších poznatků vědy a techniky. 
Ochranné a drenážní desky s uzavřenými buňkami 
(obvodová izolace) nalepit pomocí lepidla na drenážní
desky COMBIDIC-2K.

Upozornění:
Neošetřované plochy chránit před účinkem 
COMBIFLEXu-C2/S.
Negativní tlak vody nemůže být pohlcen bitumenovými 
izolacemi. V místech, ve kterých to lze očekávat musí být
předem nanesena ochranná vrstva AQAFINu-1K. Také
pozední věnce a otevřené okenní parapety chránit před
pronikající vodou. 
COMBIFLEX-C2 chránit před silným slunečním zářením! 


