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COMBIDIC-1K 

1 komponento polimerais modifikuota bituminė danga 

 

• Besiūlė, be jungčių, lanksti plyšius jungianti vandeniui atspari membrana 

• • Vienas komponentas 

• • Be tirpiklių 

• • Paprastas ir ekonomiškas pritaikymas 

• • Hidroizoliacinė medžiaga pagal DIN EN 15814 

• • Tinka kaip klijai izoliacinėms, apsauginėms ir drenažo plokštėms 

• • Skirtas vidaus ir išorės darbams 

 

COMBIDIC-1K 1K tinka hidroizoliuojant pastato komponentus, tiesiogiai besiliečiančius su žeme, pvz. rūsio 

sienos, pamatai, grindų plokštės 

 

Techninės charakteristikos: 

Pagrindas:   vieno komponento bituminė danga su polimerais 

Tankis   apie 0,7 kg/dm3 

Darbinė/Pagrindo temperatūra: nuo +5oC iki +30oC 

Trūkių degimas pagal EN 15812: > 2 mm (CB2) 

Atsparumas lietui pagal EN 15816: <8 val (R2) 

Vandens nelaidumas (diskas su 1mm grioveliu) pagal EN 15820 > 0,75 bar (W2A) 

Gniuždymo stipris 0,3 MN/m2 pagal EN 15815PG yra C2A 

Atsparumas ugniai pagal EN 13501-1 E klasė 

 

- Išeiga: 

- Gruntinė drėgmė, nutekantis vanduo 4 l/m2 apie 3 mm sluoksnis 

- Vanduo be slėgio   5 l/m2  apie 4 mm sluoksnis 

- Kaip apsauginis sluoknis ar klijuojant plokštes 1,3 l/m2 /mm storiui 

-  

Pakuotės:  14 ir 28 litrų 

Sandėliavimas: vėsioje, sausoje, teigiamos temperatūros vietoje mažiausiai 12 mėn. 

Valymas:  įrankius suplauti vandeniu iškart po naudojimo.  
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Paviršių paruošimas: 

Paviršiai turi būti: neperšalę, tvirti, lygūs, su atviromis poromis. Negali būti likę atviros žvyro kišenės, įvairios 

ertmės, įtrūkimai ir keteros. Švarūs be adheziją mažinančių medžiagų, dulkių. Nelygumus > kaip 5 mm, 

likusias ertmes ir pažeidimus prieš dengiant sutvarkyti naudojant remontinį mišinį ASOCRET M30, ar kitą 

panašų remontinį produktą. Sutvarkyti visus kampus, perėjimus tarp sienų ir grindų. 

 

Sienos /grindų jungtis, vidiniai kampai, siūlės: 

Kampas paruošiamas naudojant hidroizoliaciją AQUAFIN 1K ir remontinį mišinį ASOCRET M30. Pirmiausiai 

kampas gruntuojamas su AQUAFIN 1K ir šlapias ant šlapio užnešamas ASOCRET M30, iš kurio 

suformuojamas  min 4 cm spindulio užapvalinimas. Norėdami apsisaugoti nuo drėgmės migracijos iš 

apačios, AQUAFIN-1K uždenkite plotą virš pagrindo plokštės iki mažiausiai 20 cm aukščio ir virš pagrindinės 

plokštės priekinio paviršiaus iki mažiausiai 10 cm. Esant stovinčiam nuotėkio vandeniui, hidroizoliacinis 

sluoksnis turi tęstis mažiausiai 15 cm žemyn. 

Siūlės, sudūrimai – esant gruntinės drėgmei ar besiskverbiančio vandens poveikiui, sandarinami naudojant 

mineralinę, elastingą hidroizoliaciją, tarpsluoksniuose įdedamos specialios juostos. Prieš hidroizoliaciją 

kampai gali būti apvalinami specialiais mišiniais. Esant didesnėms vandens apkrovoms tokioms kai vanduo 

be slėgio ar vanduo su slėgiu, reikia naudoti specialius manžetus ir kitas įdėtines detales. 

Aptaškomos zonos, cokoliai – hidroizoliacija užnešama  min 30 cm virš grunto lygio, rekomenduojama 

naudoti mineralinę hidroizoliaciją AQUAFIN RS300 

 

Produkto paruošimas: 

Siekiant gauti patikimą hidroizoliacijos sluoksnį pirmiausiai paviršių reikia gruntuoti bitumine danga - gruntu 

ASOL-FE atskiestu vandeniu santykiu 1:5. Po grunto išdžiūvimo dengiama bituminė danga. 

Galima dengti šepečiu ar su mechaniniu įrenginiu, tipo HighPump M8 www.hightechspray.de 

Dengimo sąlygos pagal DIN 18195 – dalis 4: dengti lygia mentele mažiausiai dviem sluoksniais, sekantis 

sluoksnis dengiasi principu šlapias ant šlapio. Bendras sluoksnis sausos medžiagos 3 mm. 

Dengimo sąlygos pagal DIN 18195 – dalis 6: lygiu šepečiu padengti 2 mm sluoksniu, ant šlapio paviršiaus 

uždėti apsauginę medžiagą ASO-reinforcing fabric, leisti išdžiūti, uždėti sekantį sluoksnį bitumo taip pat 2 

mm storio sluoksniu. Bendras dangos sluoksnis 4 mm. 

 

Hidroizoliacijos sluoksnio įvertinimas: 

Visada tikrinti ir dokumentuoti hidroizoliacijos sluoksnį. Pagal dengimo sąlygas DIN 18195 dalis 5 ir 6 

privaloma matuoti drėgnos medžiagos sluoksnį, 100 m2 dengiamo ploto reikia atlikti 20 matavimų. 

Dengiant pagal DIN 18195 – dalis 6 reikia matuoti abiejų sluoksnių storį atskirai. 

http://www.hightechspray.de/
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Drenažo ir apsauginės plokštės: Hidroizoliacinė membrana turi būti apsaugota nuo atmosferos ir 

mechaninio poveikio, naudojant tinkamas pagal DIN 18195 normas plokštes. Apsauginės plokštės negali 

turėti taškinių ar linijinių apkrovų. Apsauginės ir drenažinės plokštės turi būti tvirtinamos naudojant 

COMBIDIC-2K-CLASSIC ar COMBIDIC-2K-PREMIUM tepant visu perimetru ir plotu. Drenažo plokštės 

tvirtinamos pagal DIN 4095. 

Svarbu: 

• Apsaugoti plotus, kurie nebus dengiami COMBIDIC-1K. 

• Nedirbti lyjant lietui, kada aplinkos temperatūra žemesnė kaip +5 oC 

• Bituminė hidroizoliacija nelaiko neigiamo vandens spaudimo, įrengiant hidroizoliaciją vietose kur yra 

neigiamas vandens spaudimas, pagrindo sutvirtinimui naudoti AQUAFIN-1K. 

• Apsaugoti mūro sienas ir langų ertmes nuo vandens patekimo. 

• Pagal poreikį sienų apsaugai nuo kylančios drėgmės apsaugoti naudojant AQUAFIN-2K ir AQUAFIN- 

RS300  

• Nemažinkite sluoksnių storio, kuris nurodytas techniniame produkto aprašyme. 

• Reikalaujamas šlapios medžiagos sluoksnio storis negali viršyti numatyto sluoksnio daugiau kaip 100% 

• COMBIDIC-1K džiūvimo metu apsaugoti nuo vėjo, lietaus, šalčio, tiesioginių saulės spindulių. 

Vadovautis EU galiojančiu saugos duomenų lapu! 

GISCODE: BBP10 
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