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COMBIDIC®-2K-CLASSIC Výr. č.: 2 04912 
Hydroizolačná stierka z asfaltovej emulzie, modifikovanej polymérom 
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SCHOMBURG GmbH & Co. KG 

Aquafinstraße 2-8 

D-32760 Detmold, Nemecko 

17 
2 04912 

DIN EN 15714 
COMBIDIC-2K-CLASSIC 

Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na 
hydroizolácie (PMBC) 

Vodotesnosť: 
Schopnosť preklenutia trhlín: 
Odolnosť proti vode: 
Ohybnosť pri nízkych teplotách: 
Rozmerová stálosť pri zvýšených teplotách: 
Reakcia na oheň: 
Odolnosť proti stlačeniu: 
Nebezpečné látky: 
Trvanlivosť vodotesnosti a reakcie na oheň: 

W2A 
CB2 
vyhovuje 
vyhovuje 
vyhovuje 
trieda E 
C2A 
NPD  
vyhovuje 

 
Vlastnosti: 
• bezškárová a bezšvová, pružná, trhliny preklenujúca 

hydroizolácia konštrukcií pod terénom;  
• odskúšaná podľa EN 15814 : „Hrubé povlaky 

z asfaltov modifikovaných polymérom na 
hydroizolácie“; 

• vhodná tiež pre lepenie tepelnoizolačných, 
ochranných a drenážnych dosiek na zaizolované 
konštrukcie pod terénom; 

• vhodná na všetky obvyklé podklady; 
• bez obsahu rozpúšťadiel; 
• plnená polystyrénom; 
• jednoduché a hospodárne spracovanie; 
• minimalizovaný sklz na zvislých plochách; 
• rýchle nadobudnutie odolnosti proti dažďu; 
• pre interiér a exteriér. 
 
Oblasti použitia: 
COMBIDIC-2K-CLASSIC sa používa ako vonkajšia 
izolácia podzemných častí stavieb (obvodové 
steny pivníc, základové dosky) proti: 
• zemnej vlhkosti, 
• netlakovej vode, 
• tlakovej vode (pri vhodnej konštrukcii, ktorá 

bola staticky navrhnutá pre zaťaženie tlakovou 
vodou). 

COMBIDIC-2K-CLASSIC sa tiež používa ako 
lepidlo pre ochranné / drenážne / tepelnoizolačné 
dosky na asfaltové hydroizolácie (COMBIFLEX, 
COMBIDIC) alebo minerálne hydroizolácie 
(AQUAFIN) podzemných častí stavieb. 
 
 

Technické údaje: 
Báza:  2-zložková anionická 

asfaltová emulzia, 
s obsahom polystyrénu  

Obj. hmotnosť: cca. 0,7 kg/dm3 

Teplota pri spracovaní / 
teplota podkladu: +5°C až +30°C 
Čas spracovateľnosti: cca. 60 minút 
Preschnutie:   cca. 48 hodín 
Schopnosť preklenutia  
trhlín podľa EN 15812: > 2 mm (CB2) 
Odolnosť proti dažďu  
podľa EN 15816:  < 8 hodín (R2) 
Vodotesnosť podľa  
EN 15820 (štrbinový  
tlak 1 mm):   > 0,75 bar (W2A) 
Odolnosť proti stlačeniu  
podľa EN 15815  
(0,3 MN/m2):   C2A 
Reakcia na oheň podľa  
EN 13501-1:   trieda E 
Súčiniteľ difúzie radónu: 3,96 × 10-12 m2/s 
 
Poznámka: Uvedené hodnoty platia pri teplote +23°C a rel. vlhkosti 
vzduchu 50 %. V závislosti od objektových a poveternostných 
podmienok sa spomínané časy môžu predĺžiť alebo skrátiť. 

 
Spotreba materiálu (hrúbka suchej vrstvy): 
• hydroizolácia: 

- zemná vlhkosť: 4,0 l/m2 (cca. 3 mm) 
- netlaková voda: 4,0 l/m2 (cca. 3 mm) 
- tlaková voda: 5,0 l/m2 (cca. 4 mm) 

• lepenie ochranných dosiek: 
- 1,3 l/m2/mm hrúbky vrstvy 

 
Poznámka: V uvedených hodnotách nie je zohľadnená zvýšená 
spotreba materiálu spôsobená nerovnosťami podkladu. 

 
Dodávané balenia: 30 l vedrá  
Skladovanie: 12 mesiacov v originálne 

uzavretých baleniach; 
chrániť pred mrazom; 
otvorené balenia bez-
odkladne spotrebujte 

Čistenie: náradie sa po použití 
ihneď očistí pomocou 
vody; zaschnutý materiál 
možno odstrániť len 
veľmi ťažko 

 
 



 
 
 
 
 

  

 
 

 

 
 
 

 
 

Podklad: 
Podklad musí byť únosný, rovinný, s jemnou, 
otvorenou pórovou štruktúrou; nesmie byť zamrznutý. 
Nesmie vykazovať štrkové hniezda, otvorené 
trhliny alebo drážky, ďalej látky znižujúce prídržnosť 
ako napr. prach, cementové mlieko, uvoľnené časti.  
Nerovnosti s hĺbkou > 5 mm ako napr. drážky na 
povrchu tehál / tvárnic, otvorené drážky medzi 
jednotlivými murovacími prvkami, vylomené časti, 
drsné pórovité podklady alebo nerovné murivo sa 
musia najskôr vyrovnať ASOCRETom-M30. 
Alternatívne možno zrealizovať vyrovnávaciu vrstvu 
naškriabaním COMBIDICu-2K-CLASSIC na 
napenetrovaný podklad (pozri časť „Spracovanie“). 
Rohy a hrany sa musia zaobliť (resp. u betónových 
stavebných prvkov zošikmiť / prebrúsiť). V styku 
vodorovnej a zvislej konštrukcie (napr. styk 
základovej dosky s obv. stenou) sa mechanicky 
odstráni cementové mlieko.   
 
Kúty, styky podlaha/stena, škáry: 
Na pripravený podklad sa nanesie spojovací 
mostík z AQUAFINu-1K alebo ASOCRETu-M30 
tekutejšej konzistencie. Spôsobom „čerstvý do 
čerstvého“ sa vytvorí fabión s polomerom 
zakrivenia min. 4 cm pomocou ASOCRETu-M30 
tuhšej konzistencie. Dilatačné / konštrukčné škáry 
v stenách, ktoré sú založené na priebežnej / 
neprerušenej základovej doske, sa ošetria 
pomocou tesniacej pásky ASO-Dichtband-2000-S, 
zapracovanej do minerálnej hydroizolačnej 
náterovej látky ako napr. AQUAFIN-RS300 alebo 
AQUAFIN-2K/M. 
 
Prestupy potrubí: 
V prípade zaťaženia zemnou vlhkosťou sa v mieste 
prestupu potrubia vytvorí minerálny fabión (z vhodnej 
cementovej malty). Po jeho vytvrdnutí možno následne 
oblasť prestupu prepracovať plošnou hydroizoláciou. 
V prípade zaťaženia netlakovou a tlakovou vodou 
musia byť prestupy potrubia opatrené tanierovou 
prírubou, na ktorú možno napojiť plošnú 
hydroizoláciu. 
 
Ošetrenie soklovej oblasti proti striekajúcej 
dažďovej vode: 
Oblasť, zaťažená striekajúcou vodou, sa zaizoluje 
do výšky min. 30 cm nad úroveň terénu. Po 
konečnej terénnej úprave musí hydroizolácia 
presahovať rovinu terénu min. o 15 cm. Soklová 
oblasť sa spravidla ošetrí minerálnou 
hydroizolačnou náterovou látkou (napr. AQUAFIN-

RS300), ktorá tiež predstavuje vhodný podklad 
napr. pre soklové omietky. Pod úrovňou terénu sa 
na vytvrdnutú minerálnu hydroizolačnú náterovú 
látku napojí plošná hydroizolácia COMBIDIC-2K-
CLASSIC s presahom min. 10 cm.  
 
Spracovanie: 
Za účelom získania dobrej prídržnosti sa podklad 
nepenetruje prípravkom ASOL-FE, zriedeným 
vodou v pomere 1:5. K aplikácii samotnej hydro-
izolačnej vrstvy COMBIDIC-2K-CLASSIC na odborne 
pripravený podklad možno pristúpiť po úplnom 
preschnutí penetrácie. V prípade silne pórovitých 
betónových podkladov sa na napenetrovaný 
podklad najskôr hladkou stranou stierky „naškriabe“ 
tenká vrstva COMBIDICu-2K-CLASSIC, aby sa 
zamedzilo riziku tvorby bublín v hydroizolácii. 
 
Pre miešanie asfaltovej hydroizolačnej stierky 
COMBIDIC-2K-CLASSIC sa použije miešacie 
zariadenie s 500 – 700 otáčkami / minútu 
a vhodnou miešacou vrtuľou. Najskôr sa krátko 
premieša asfaltová zložka A. Následne sa pridá 
prášková zložka B a celá zmes sa premiešava až 
do získania homogénnej hmoty bez žmolkov. Čas 
miešania predstavuje 3 minúty. 
 
COMBIDIC-2K-CLASSIC sa nanáša stierkovaním 
alebo striekaním pomocou vhodného zariadenia 
ako napr. peristaltické čerpadlo HighPump M8 
alebo šnekové čerpadlá HighPump Small, 
HighPump Pictor. Bližšie informácie k týmto 
zariadeniam sú dostupné u spoločnosti HTG HIGH 
TECH Germany GmbH, Berlín / Nemecko 
(www.hightechspray.de). 
• Spracovanie v prípade zaťaženia zemnou 

vlhkosťou: 
COMBIDIC-2K-CLASSIC sa aplikuje v min. 2 
pracovných krokoch. Pritom môže celoplošne 
súvislá vrstva „naškriabaného“ materiálu (pozri 
vyššie) predstavovať prvý pracovný krok. 
Druhú vrstvu možno v tomto prípade realizovať 
spôsobom „čerstvý do čerstvého“. Pritom sa 
pre dosiahnutie potrebnej hrúbky vrstvy nanesie 
COMBIDIC-2K-CLASSIC pomocou zubovej 
stierky vhodnej veľkosti a následne sa zahladí 
hladkou stranou. Celková hrúbka hydroizolácie 
po preschnutí materiálu by mala byť min. 3 mm. 

• Spracovanie v prípade zaťaženia netlakovou 
vodou: 
COMBIDIC-2K-CLASSIC sa aplikuje v min. 2 
pracovných krokoch. V oblasti hrán a kútov  



 
 
 
 
 

  

 
 

 

 
Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré prekračujú 
rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému potvrdeniu. V prípade 
akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť.            23/17 SF/KD/KK/MH 
 
 

s fabiónmi sa do prvej vrstvy zapracuje 
výstužná mriežka ASO-Verstärkungseinlage.  
Pred realizáciou druhého pracovného kroku 
musí prvá vrstva vyschnúť do tej miery, že sa 
pri nanášaní nového materiálu nepoškodí. 
Celková hrúbka hydroizolácie po preschnutí 
materiálu by mala byť min. 3 mm. 

• Spracovanie v prípade zaťaženia tlakovou 
vodou: 
COMBIDIC-2K-CLASSIC sa aplikuje v min. 2 
pracovných krokoch. Do prvej vrstvy sa 
celoplošne zapracuje výstužná mriežka ASO-
Verstärkungseinlage. Pred realizáciou druhého 
pracovného kroku musí prvá vrstva vyschnúť 
do tej miery, že sa pri nanášaní nového materiálu 
nepoškodí. Celková hrúbka hydroizolácie po 
preschnutí materiálu by mala byť min. 4 mm. 

Plošná hydroizolácia sa vyvedie tiež na čelnú 
stranu základovej dosky – min. 10 cm v prípade 
zemnej vlhkosti, min. 15 cm pri uvažovanom 
zaťažení netlakovou a tlakovou vodou.  
 
Kontrola hydroizolácie: 
Odporúčame kontrolovať a zadokumentovať hrúbku 
nanesených vrstiev. V prípade realizovania izolácie 
proti netlakovej a tlakovej vode sú kontrola a 
zaprotokolovanie nanesenej hrúbky bezpodmienečne 
potrebné. Kontrolu nanesenej hrúbky vrstiev možno 
previezť na čerstvo nanesenej izolácii (min. 20 
meraní na stavebný objekt resp. min. 20 meraní 
na 100 m). Kontrolné body by sa mali rozložiť 
v diagonálnom smere. Podľa podmienok na stavbe 
sa počet kontrolných meraní zvýši v okolí prestupov 
potrubí, napojení, prechodov. V prípade hydroizolácie 
proti tlakovej vode sa hrúbka jednotlivých vrstiev 
skontroluje samostatne. 
Skúška preschnutia, ako aj hrúbky suchej vrstvy 
sa vykoná deštruktívne (vyrezaním vzorky materiálu) 
na referenčnej skúšobnej vzorke. Táto referenčná 
skúšobná vzorka sa nanesie na typovo podobný 
podklad so samotnou stavebnou konštrukciou 
(tvárnica, betónová platňa) a skladuje sa na 
stavbe, na mieste realizácie. 
 
Drenážne a ochranné dosky 
Izoláciu je potrebné vhodným opatrením resp. 
vrstvou ochrániť pred poveternostnými vplyvmi a 
mechanickým poškodením. 
Ochranné vrstvy by nemali pôsobiť na izoláciu 
bodovým ani lineárnym tlakom. Nopové pásy a 
vlnité ochranné dosky nie sú preto vhodné. 

Ochrannú vrstvu možno nalepiť až po úplnom 
vyschnutí hydroizolácie. Spôsob lepenia: 
• Ochranné a drenážne dosky možno nalepiť na 

terče. 
• Pokiaľ ochranné dosky plnia tiež tepelnoizolačnú 

funkciu, osádzajú sa tesne vedľa seba a lepia 
sa celoplošne. 

Ako lepidlo možno použiť COMBIDIC-2K-
CLASSIC alebo COMBIDIC-2K-PREMIUM. 
V zmysle platných stavebných noriem a smerníc 
sa zrealizuje drenáž. 
 
Zásyp stavebného výkopu: 
Zásyp stavebného výkopu sa prevedie po úplnom 
preschnutí asfaltovej hydroizolácie. Samotný zásyp 
sa vykonáva podľa relevantných smerníc. Realizuje 
sa po vrstvách, pričom každá vrstva sa zhutní. 
Pritom treba zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu 
alebo skĺznutiu / posunutiu ochrannej vrstvy. 
 
Upozornenia: 

• Neošetrované časti plôch je treba chrániť pred 
pôsobením COMBIDICu-2K-CLASSIC. 

• Materiál sa nemôže aplikovať v prípade 
blížiaceho sa alebo pretrvávajúceho dažďa, ani 
pri teplotách ovzdušia či podkladu pod +5°C. 

• Asfaltové izolácie neodolávajú tzv. negatívnemu 
tlaku vody (pôsobiacemu z podkladu). Preto je 
v oblastiach, kde výskyt takého tlaku očakávame, 
potrebná izolácia AQUAFINom-1K.  

• Taktiež vence a okenné parapety sa musia 
ochrániť pred prenikajúcou vodou.  

• V zmysle zavedenej stavebnej praxe sa oblasti 
pod zvislými stenami a základy izolujú 
AQUAFINom-RS300 alebo AQUAFINom-2K/M. 

• Nanášaná hrúbka čerstvej vrstvy nesmie byť 
na žiadnom mieste prekročená o 100 %. 

• Výsledná hrúbka hydroizolácie nesmie na 
žiadnom mieste klesnúť pod min. predpísané 
hrúbky. 

• Chráňte COMBIDIC-2K-CLASSIC až do úplného 
vytvrdnutia pred poveternostnými vplyvmi ako 
napr. dážď, mráz, silné slnečné žiarenie. 

 
Dodržujte prosím platnú kartu bezpečnostných 
údajov ES! 
 
GISCODE:  BBP 10 (zložka A) 
  ZP 1 (zložka B) 

 

 

 
 


