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COMBIFLEX
®
-DS         výr. č. : 2 05009 

Elastický hydroizolační nátěr 
 
 
 
 

Vlastnosti: 

 hotový k přímému použití 

 na bázi bitumenů a polymerů 

 vodonepropustný 

 ekologický - bez obsahu rozpouštědel 

 lze aplikovat nátěrem nebo nástřikem 

 do interiéru i exteriéru 

 protiradonová zábrana 

 

 

Oblasti použití: 

COMBIFLEX-DS se používá jako ochranný nátěr proti 

netlakové a tlakové prosakující vodě na hutný beton 

nebo omítku, např. pro suterénní stěny, základy, šachty 

apod. Dále slouží jako horizontální izolace proti 

kapilárně vzlínající vlhkosti, aplikovaná pod potěry na 

separační nebo izolační vrstvě. 

 

 

Technické údaje: 

Báze: bitumen-latexová emulze  

Barva: černohnědá 

Hustota: cca 1,05 kg/dm
3
 

Penetrace: COMBIFLEX-DS : voda  

= 1 : 10 

Teplota při zpracování/ 

teplota podkladu: +5 °C až +30 °C 

Dodávané balení: nádoby po 28 l  

Skladování: chránit před mrazem, 

12 měsíců v originálním 

uzavřeném obalu, po otevření 

obsah zpracovat za krátkou 

dobu 

Čištění: nářadí ihned po použití očistit 

vodou nebo pomocí přípravku 

AQUAFIN-Reiniger 

Spotřeba: min. 1,0 l/m
2
 při aplikaci proti 

zemní vlhkosti a netlakové 

vodě 

 min. 1,5 l/m
2
 při aplikaci na 

hutný beton proti tlakové vodě  

 
 
 
 
 

Podklad: 

Izolovaný podklad musí být suchý, únosný, rovinný, 

s otevřenými póry, na povrchu zbavený hnízd, lunkrů, 

otevřených trhlin, ostrých výčnělků a látek snižujících 

přilnavost, jako jsou např. prach, olej, mastnota nebo 

staré nátěry s nedostatečnou adhezí. Cementovou kaši 

a uvolněné částice je třeba odstranit mechanicky, hrany 

zaoblit resp. zkosit, zděné plochy zhotovit s plně 

promaltovanými spárami. Štěrková hnízda v betonu a 

případné prohlubně po distančních prvcích hloubky cca 

2 cm vyspravit vyrovnávací maltou ASOCRET-RN nebo 

cementovou maltou třídy MG III s přidáním 

ASOPLASTu-MZ. 

 

Do oblasti přechodu základová deska/podlaha, rohů a 

hran nejprve naneste AQUAFIN-1K a metodou „čerstvé 

do čerstvého“ vytvořte z ASOCRETu-RN příp. 

z cementové malty (MG III) s přidáním ASOPLASTu-MZ 

fabion o poloměru zakřivení > 4 cm. Po úplném 

proschnutí přepracujte celou oblast včetně 10-15 cm na 

čelní straně COMBIFLEXem-DS. 

 

Silně nasákavé podklady napenetrujte COMBIFLEXem-

DS (COMBIFLEX-DS : voda = 1 : 10).  

Plochy zdiva předem opatřete cementovou omítkou 

(MG III). 

 

 

Zpracování: 

Před aplikací COMBIFLEX-DS krátce promíchejte a 

naneste na připravený podklad štětcem, kartáčem, 

válečkem nebo vhodným stříkacím přístrojem v min. 2 

pracovních krocích. Druhou izolační vrstvu aplikujte až 

po důkladném proschnutí první vrstvy, když už je 

dostatečně stabilní a nehrozí její poškození v důsledku 

aplikace dalšího nátěru.  
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Drenážní a ochranné desky: 

Izolaci je nutno chránit před silným slunečním zářením a 

mechanickým poškozením vhodnými opatřeními nebo 

vrstvami, např. ochrannými a drenážními deskami.  

V případě hutněné zeminy se ochranné a drenážní 

desky kladou celoplošně a na sraz a lepí se 

COMBIDICem-2K. Ochranné vrstvy nesmějí vyvolávat 

bodový ani lineární tlak na izolaci, proto nejsou vhodné 

nopové pásy a vlnité ochranné desky. Drenáž se 

zhotovuje dle příslušných stavebních norem. 

Drenážní a ochranné desky a obvodová izolace se lepí 

COMBIDICem-2K. 

 

Důležitá upozornění: 

 Chraňte neošetřované plochy před působením 

COMBIFLEXu-DS. 

 Materiál nezpracovávejte za deště, při přívalových 

srážkách nebo při teplotě vzduchu či podkladu pod 

+5 °C. 

 Izolace na bázi bitumenů nechrání před tlakem vody 

z negativní strany. Proto je nutno oblasti, kde lze 

očekávat negativní tlak vody, nejprve izolovat 

AQUAFINem-1K.  

 Chraňte korunu zdiva a otevřené okenní parapety 

před pronikáním vody.  

 Chraňte izolaci na bázi bitumenů před 

povětrnostními vlivy, např. před silným slunečním 

zářením, mrazem, větrem apod. 

 

 

Dodržujte pokyny uvedené v platném bezpečnostním listu 

dle směrnic ES! 

 

GISCODE: BBP 10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


