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COMBIDIC-2K-CLASSIC 

2 komponentų bituminė hidroizoliacinė danga 

 

- Su polistireno užpildais 

- Besiūlė, elastinga, dengianti  trūkius, struktūrinė hidroizoliacinė 

membrana 

- Tinka visiems tradiciniams konstrukcijų paviršiams dengti 

- Be skiediklių 

- Paprastas ir ekonomiškas dengimas 

- Atspari deformacijoms 

- Greitas atsparumas lietui 

- Hidroizoliacinė membrana pagal DIN 18195-2 / DIN EN 15814 

- Tinkama apsauginių ir drenažinių plokščių klijavimui 

- Vidaus ir lauko darbams 

Taikymo sritys 

COMBIDIC-2K-CLASSIC tinkama hidroizoliuoti konstruktyvinius elementus, tokius kaip: rūsio sienos, pamatai, 

grindų plokštės, pagal poveikio lygius 

- Gruntinė drėgmė ir nestovintis prasiskverbiantis vanduo pagal DIN 18195 – 4 

- Vanduo be slėgio, vidutinio poveikio DIN 18195 – 5 

- Nuolatinai purškiamas vanduo DIN 18195 – 6 

- Vanduo po spaudimu DIN 18195 – 6 (su sąlygomis) 

Techniniai duomenys: 

Bazė:             2 komponentų, su polistireno užpildais, anijoninė bituminė danga 

Tankumas:   apie 0,7 kg/dm3    

Darbo temperatūra: nuo +5oC iki +30oC 

Gyvybingumas:   apie 60 min. 

Pilnai sausa:     apie po 48 val. 

Įtrūkimų dengimas: pagal DIN EN 15812   > 2 mm (CB2) 

Atsparumas drėgmei:  pagal DIN EN 15816 < 8 val (R2) 

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

Atsparumas gniuždymui:  DIN EN 15815PG  0,3 MN/m2  (C2A) 

Degumo klasė:       E 

Duomenys pateikti prie +23oC temperatūros ir esant 50% santykiniai drėgmei 
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Produkto poreikis 

- Gruntinė drėgmė, ne stovintis prasiskverbiantis vanduo: apie 4,0 l/m2 (sausos 3 mm sluoksnis) 

- Vanduo be spaudimo vidutinio poveikio – 4.0 l/m2 (sausos 3mm sluoksnis)  

- Kartais stovintis vanduo / vanduo po spaudimu (su sąlyga) DIN 18195-6  5 l/m2 (4 mm sausos sluoksnis)  

- Panelių klijavimas 1,3 l/m2 /mm sluoksniui 

Pakuotės:           30 l talpos 

Sandėliavimas:   12 mėn. sausoje, vėsioje patalpoje, originalioje neatidarytoje pakuotėje. 

Valymo medžiagos:  darbo įrankiai valomi vandeniu iš karto po darbo. 

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.  

Deformacinių siūlių sutvirtinimui rekomenduojama naudoti ADF-Dehnfugenband ar ASO-Tape-2000-S 

sistemų produktus. 

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 išdžiūvimio dengiama bituminė danga 

COMBIDIC-2K-CLASSIC.   

Bituminės dangos maišymui naudoti mikserį (500 – 700 aps/min) su tinkamu mašimo antgaliu. Pirmiau 

permaišyti  tik bituminį komponentą vėliau sudėti birų komponentą. Maišyti iki homogeninės masės 

gavimo. Tai trunka apie 3 min. 

COMBIDIC 2K-CLASSIC galima dengti šepečiu ar su mechaniniu įrenginiu, tipo HighPump M8 

www.hightechspray.de 
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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 5 (vidutiniam poveikiui): Dengti lygia mentele minimaliai per du 

sluoksnius. Įkomponuoti audinį ASO-reinforcing ant drėgno pirmojo sluoksnio.  Sulaukus pakankamo 

išdžiūvimo, kad nebūtų pažeistas pirmasis sluoksnis, užnešti  antrąjį sluoksnį. Bendras sausos medžiagos 

sluoksnis ne mažiau 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. 

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-2K-CLASSIC. 

- 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-2K-CLASSIC džiūvimo metu apsaugoti nuo vėjo, lietaus, šalčio, tiesioginių saulės spindulių. 

Vadovautis EU galiojančiu saugos duomenų lapu! 

GISCODE: BBP10 (A-komponentas) 

                  ZP1 (B-komponentas)  
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