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COMBIFLEX
®
-C2/S Výr. č.: 2 05017 

Dvojzložková bitúmenová hydroizolácia – aplikácia striekaním  
 
 
Vlastnosti: 

 bezškárová a bezšvová, pružná, trhliny preklenujúca 
izolácia;  

 vhodná na všetky obvyklé podklady; 

 rýchlo odolná proti dažďu; 

 rýchotuhnúca; 

 jednoduché a hospodárne spracovenie striekacím 
zariadením (napr. STC2); 

 aplikovateľná na matne vlhké a suché podklady 
bez penetrácie. 

 
Oblasti použitia: 
Vonkajšia izolácia podzemných častí stavieb proti: 

 pôdnej vlhkosti, 

 netlakovej vode, 

 tlakovej vode (pri vhodnej konštrukcii). 
 
Technické údaje: 
Báza:  2-žložková bitúmenová 

hmota modifikovaná 
polymérmi 

Teplota pri spracovaní / 
teplota podkladu: +5°C až +30°C 
Podklad: murivo, betón, omietka 
Kvalita podkladu:  rovný, bez otvorených 

škár a výlomkov a pod., 
suchý až vlhký, bez 
oleja, mastnôt, námrazy 
a prachu, únosný 

Preklenovanie trhlín: > 5 mm 
Spracovateľnosť:  cca. 60 min. 
Spotreba materiálu (hrúbka čerstvej / suchej vrstvy): 

 pri aplikácii na murivo: 
- pôdna vlhkosť, netlaková voda: 

4,0 kg/m
2
 (cca. 4,0 mm / cca. 2,5 mm) 

- tlaková voda: 
6,0 l/m

2
 (cca. 6,0 mm / cca. 4,0 mm) 

 pri aplikácii na betón: 
- pôdna vlhkosť, netlaková voda 

3,0 l/m
2
 (cca. 3,0 mm / cca. 2,0 mm) 

- tlaková voda 
4,0 l/m

2
 (cca. 4,0 mm / cca. 2,5 mm) 

Nie je tu zohľadnená zvýšená spotreba materiálu 
spôsobená nerovnosťou podkladu. 
Začiatok reakcie:  cca. 10 s 
Dodávané balenia: 28 l vedro, 180 l sud, 

1000 l kontajner 

 
Skladovanie: 6 mesiacov; 
 chrániť pred mrazom 
Čistenie: striekacie zariadenie po 

použití prepláchnuť vodou; 
 zaschnutý materiál možno 

odstrániť len veľmi ťažko. 
 
Pokyny pre spracovanie: 
1. Podklad: 
Pred nanesením COMBIFLEXu-C2/S musí byť 
podklad odborne pripravený. Všetky podklady 
musia byť pevné, únosné, bez námrazy a 
separačných vrstiev. Pri murive musia byť drážky / 
škáry v podklade vyplnené. Prípadné vylomené 
časti podkladu resp. nerovnosti sa vyrovnajú 
pomocou ASOCRETu-RN alebo cementovej malty 
(MG III) s prísadou ASOPLAST-MZ. 
 
2. Kúty, styky podlaha/stena: 
Tesniaca páska*

)
 sa vlepí do AQUAFINu-2K**

)
 

a tým istým materiálom sa prepracuje.  
Alternatívne možno prestierkovať kút AQUAFINom-1K. 
Čerstvý do čerstvého sa vytvorí fabión 
z ASOCRETu-RN resp. cementovej malty (MG III) 
s prísadou ASOPLAST-MZ, s polomerom zakrivenia 
min. 4 cm. Po vytvrdnutí sa oblasť fabiónu vrátane 
čelnej strany základovej dosky prepracuje 
AQUAFINom-1K. 
 
3. Utesnenie dilatačných škár v stenách pri 

neprerušenej základovej doske: 
Tesniaca páska*

)
 sa vlepí do AQUAFINu-2K**

)
 

a tým istým materiálom sa prepracuje.  
 
4. Spracovanie: 
Na pripravený podklad sa aplikuje COMBIFLEX-
C2/S pomocou striekacieho zariadenia STC2 
podľa návodu na použitie. Nanáša sa rovnomerne 
v potrebnej hrúbke. Na čerstvú izolačnú vrstvu 
COMBIFLEXu-C2/S odporúčame vložiť ochrannú 
a klznú textíliu ASO-Systemvlies-02 (bez presahov) 
a celoplošne zapracovať hladidlom. Pritom sa 
zahladí povrch nanesenej izolácie. Pri aplikácii 
COMBIFLEXu-C2/S na betónový podklad je vždy 
potrebné použiť ASO-Systemvlies-02. 
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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. 

51/08 BWA Ku/VS/MH 

 
5. Drenážne a ochranné dosky 
Izoláciu je potrebné vhodným opatrením ochrániť 
pred silným slnečným žiarením a mechanickým 
poškodením, napr. pomocou ochrannej a klznej 
textílie ASO-Systemvlies-02 a ochranným a 
drenážnym prvkom INA. Ochranné prvky možno 
nalepiť až po úplnom vyschnutí izolačnej vrstvy. 
Pred zásypom väzkou zeminou sa nalepí 
ochranný a drenážny prvok INA na zaizolovanú 
plochu COMBIDICom-1K alebo COMBIDICom-2K. 
Ochranné vrstvy by nemali pôsobiť na izoláciu 
bodovým ani lineárnym tlakom. Nopové pásy a 
vlnité ochranné dosky nie sú preto vhodné. 
Drenáž sa realizuje podľa DIN 4095. Ochranné 
dosky z neporézneho materiálu lepíme 
COMBIDICom-2K. 
 
*)  Vhodnou tesniacou páskou je ASO-Dichtband-2000-S. 
**)  Pri lepení tesniacich pások sa AQUAFIN-2K alebo AQUAFIN-2K/M 

zamieša len s polovičným množstvom disperzie. Vhodná 
konzistencia pre stierkovanie sa dosiahne primiešaním 
potrebného množstva vody. AQUAFIN-2K alebo AQUAFIN-2K/M 
sa nanesie na podklad pomocou 4 mm zubovej stierky, vtlačí 
sa doň tesniaca páska a táto sa následne prepracuje druhou 
vrstvou AQUAFINu-2K resp. AQUAFIN-2K/M. 

 
Upozornenia: 
 Neošetrované časti plôch je treba chrániť pred 

pôsobením COMBIFLEXu-C2/S. 
 Bitúmenové izolácie nemôžu zadržať negatívny 

tlak vody. 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 platných technických predpisov sa 
oblasti pod zvislými stenami a základy izolujú 
AQUAFINom-2K alebo AQUAFINom-2K/M. 

 Chráňte COMBIFLEX-C2/S pred silným slnečným 
žiarením. 

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

 Zahrnutie stavebného výkopu vykonať podľa 
príslušných noriem. 

 
Dodržujte prosím platnú kartu bezpečnostných 
údajov ES! 
 
GISCODE: BBP 10 

 


