
SCHOMBURG Slovensko, s. r. o. 
Rybničná 38/F 
Sk-831 06 Bratislava 
tel. 02-32400502-3 
fax 02-32400501 
http://www.schomburg.sk  

                                                TECHNICKÝ LIST 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Za kvalitu našich materiálov ručíme v rámci našich predajných a dodacích podmienok. K zodpovedaniu ďalších dotazov je 
Vám naše technická poradenská služba kedykoľvek k dispozícii. S novým vydaním tohoto prospektu stráca starý svoju 
platnosť. 
 

 

COMBIDIC®-1K 
Výr. č.: 205011 

 
Jednozložková bitúmenová hustá hmota k utesneniu povrchu  
 
 
Vlastnosti: 
COMBIDIC-1K je polystyrénom obohatená 1- 
zložková bitúmenová hustá hmota neobsahujúca 
rozpúšťadlá a odolná voči všetkým obvyklým 
agresívnym látkam, obsiahnutých v zemine.    
 
Oblasti použitia: 
• vonkajšie izolácie stavieb proti zemnej vlhkosti, 

netlakovej a tlakovej vode v oblasti zeminy 
• lepenie drenážnych a izolačných dosiek 
 
Technické údaje: 
Báza:  1-zložková bitúmenová 

hustá hmota obohatená 
polystyrénom 

Teplota pri spracovaní: + 5°C až +30°C 
Teplota podkladu: + 5°C až +30°C 
Stav podkladu:  únosný, rovný, bez 

otvorených špár, 
vylámaných kúskov atď.; 
bez zvyškov oleja, tukov 
a prachu, suchý,  nesmie 
byť vystavený mrazu  

Preklenovanie trhlín: > 3 mm 
Úradné skúšky:  certifikácia TAZÚS  
Dodávané balenie: 28 l nádoby 
Skladovanie:  bez mrazu, 12 mesiacov 
Čistenie:  náradie ihneď po použití 

opláchnuť vodou alebo 
očistiť prostriedkom ASO-
Kaltreiniger; 
zaschnutý materiál 
možno odstrániť už len 
ťažko 

 
Spotreba materiálu/hrúbka suchej vrstvy:  
zemná vlhkosť min. 4 l/m2 cca. 3 mm  
netlaková voda min. 5 l/m2 cca. 4 mm 
tlaková voda min. 6 l/m2 cca. 5 mm 
Väčšia spotreba materiálu pri nerovnostiach 
podkladu nie je zohľadnená. 
 
 
 
 
 

Pokyny ku spracovaniu: 
1. Podklad: 
Podklad je treba pred spracovaním COMBIDICu-1K 
odborne pripraviť. Všetky podklady musia byť 
pevné, únosné a bez oddeľujúcich sa vrstiev. 
Murivo ako podklad je treba pripraviť s plnými 
špárami. Prípadné nerovnosti ako maltové kapsy 
alebo vylámané kúsky je treba minerálne vyrovnať.  
 
2. Vnútorné rohy, napojenie u steny / podlahy: 
ASO-Dichtband-2000-S prilepiť  AQUAFINom-2K/M a 
prepracovať. 
Alternatívne napenetrovať vopred AQUAFINom-1K. 
Čerstvé do čerstvého vytvoriť fabión z ASOCRETu-
RN príp. cementovej malty (MG III) s prímesou 
ASOPLASTu-MZ a min. dĺžkou ramena 4 cm. Po 
vytvrdnutí prepracovať túto oblasť vrátane čelnej 
strany pätky AQUAFINom-1K.        
 
3. Utesnenie špár na priebežnej základovej doske: 
ASO-Dichtband-2000-S vložiť v sľučkovitom tvare do 
špáry, zalepiť AQUAFINom-2K/M a prepracovať. Pri 
zaťažení tlakovou vodou vložiť ešte povraz z 
penovej hmoty a ešte raz ASO-Dichtband-2000-S 
zalepiť AQUAFINom-2K/M a prepracovať.  
 
4. Spracovanie: 
Nespracovávať za dažďa, začínajúceho dažďa 
alebo pri teplote vzduchu a podkladu menší než 
+5°C.  
Aby bolo dosiahnuté dostatočnej priľnavosti k 
podkladu, musí byť napenetrovaný ASOLom-FE 
zriedeným 1 : 5 vodou. Po úplnom preschnutí 
vytvorenej penetrácie môže byť na odborne 
pripravený podklad, ako je popísané pod bodom 
1, nanesená izolačná vrstva COMBIDICu-1K 
hladkou stierkou alebo stierkou s ozubom, 
minimálne v dvoch vrstvách. Pritom prvú vrstvu 
môže tvoriť škriabaná stierka nanesená v krycej 
vrstve. Na čerstvú izolačnú vrstvu COMBIDICu-1K 
položiť bez presahov COMBIFLEX-C2 ochrannú 
textíliu a vyrovnať pomocou hladidla.     
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5. Drenážne a ochranné dosky: 
Izolácie je treba chrániť pred silným slnečným 
žiarením a mechanickým poškodením pomocou 
vhodných opatrení, napr. COMBIFLEXom-C2 
ochrannou textíliou a ochranným a drenážnym 
prvkom INA. Pri naplnení súdržnou zeminou nalepiť 
INA ochranný a drenážny prvok COMBIDICom-1K 
až po úplnom preschnutí izolačnej vrstvy. 
Ochranné vrstvy nesmú pôsobiť tlakom 
v jednotlivých bodoch ani lineárnym tlakom na 
izoláciu. Nopové pásy a vlnité ochranné dosky nie 
sú tak vhodné. Drenáž sa prevedie podľa DIN 4095.  
Ochranné a drenážne dosky s uzavretými bunkami 
(obvodová izolácia) nalepiť pomocou lepidla na 
drenážne dosky COMBIDIC-2K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Upozornenie: 
Negatívny tlak vody nemôže byť pohltený 
bitumenovými izoláciami. V miestach, v ktorých to 
možno očakávať (viď bod. 2, fabión) musí byť 
vopred prevedené odizolovanie AQAFINom-1K. 
Taktiež pomúrne vence a otvorené okenné 
parapety chrániť pred prenikajúcou vodou.  
 
V zmysle všeobecne uznávaných technických 
pravidiel sa oblasti základovej dosky pod stenami / 
murivom zaizolujú pomocou AQUAFINu-2K alebo 
AQUAFINu-2K/M. 
Neošetrované plochy chrániť pred účinkom 
COMBIDICu-1K.  
COMBIDIC-1K chrániť pred silným slnečným 
žiarením!  
 


