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COMBIFLEX®-EL 
výrobok č. 2 05035 

hrubovrstvový bitúmenový náter 
modifikovaný plastom 
 
 
Vlastnosti: 
 

• dvojzložkový 
• katiónový 
• rýchlo odolný voči dažďu 
• k molekulovému prepojeniu dochádza 

reakciou takmer nezávisle na teplote vzduchu 
• dobrá priľnavosť na matne vlhkých a suchých 

podkladoch 
• nanášateľný bez prednáteru 
• odskúšaný podľa DIN 18195-2 
 
 
Oblasti použitia: 
 

Utesnenie proti pôdnej vlhkosti, nehromadiacej sa 
priesakovej vode, netlakovej vode, ako aj proti 
hromadiacej sa priesakovej vode, tlakovej vode na 
stavebných častiach z muriva, betónu a omietky, 
ktoré sú v kontakte so zemou.  
 
 
Technické údaje: 
 

základ: dvojzložkový 
hrubovrstvový bitúmenový 
náter modifikovaný 
plastom 

teplota spracovania/ 
teplota podkladu: +5 °C až +30 °C 
podklad: murivo, betón, omietka 
vlastnosti podkladu: rovný, bez otvorených 

škár, výlomov atď., suchý 
až vlhký, bez oleja, tukov 
a prachu, nezmrznutý, 
únosný 

doba spracovania: asi 40 – 60 minút 
 
potreba materiálu – hrúbka suchej vrstvy: 
• pôdna vlhkosť, nehromadiaci sa priesak 

3,75 l /m2 – asi 3,0 mm 
• hromadiaci sa priesak, tlaková voda 

5,00 l /m2 – asi 4,0 mm 

V údajoch nie je zohľadnený materiál navyše 
potrebný pri nerovnosti podkladu.  
 
dodávané balenie:  22 l kombinovaná nádoba 
skladovanie: chránene pred mrazom,  

6 mesiacov v originálnom 
uzavretom obale; načatý 
obal treba urýchlene 
spotrebovať 

čistiace prostriedky:  náradie ihneď 
opláchneme vodou alebo 
vyčistíme čistiacim 
prostriedkom ASO-
Kaltreiniger; prisušený 
materiál sa iba ťažko 
odstraňuje  

 
 
Podklad:  

Utesňovaný podklad musí byť suchý, únosný, čo 
najrovnejší, na povrchu nesmú byť hniezda, trhliny 
alebo výstupky, cudzie látky, oleje, tuky ani farby. 
Cementové lepidlo a odstrániteľné časti 
otryskáme. Na murivových plochách vyplníme 
škáry. Prípadné štrkové hniezda v betóne 
a rozpery vysekané asi do hĺbky 2 cm zaplníme 
napr. hmotou ASOCRET-RN alebo cementovou 
maltou MG III s prídavkom hmoty ASOPLAST-MZ.  
 
 
Spracovanie: 

Opatrne otvoríme nádobu vloženú vo vnútri 
kombinovanej nádoby a celú tekutú zložku 
vylejeme na práškovú zložku. Obidve zložky 
intenzívne premiešavame miešadlom, kým 
nemáme homogénnu zmes bez hrudiek. 
  
1. Vnútorné rohy, styky stien a podláh: 
Pomocou hmoty AQUAFIN-2K**) nalepíme 
tesniacu pásku*) a na bokoch ju zapracujeme. 
Alternatívne môžeme naniesť AQUAFIN-1K. 
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Vytvoríme fabión s dĺžou ramena aspoň 4 cm z 
materiálu ASOCRET-RN resp. cementovej malty 
(MG III) pričom pridáme ASOPLAST-MZ. Po 
vytvrdnutí tento úsek vrátane čelnej strany fabiónu  
ošetríme materiálom AQUAFIN-1K. 
*) Vhodné pásky sú ASO-Dichtband-2000-S, ADF-
Fugenband, ADF-Hohlkehlband. **) Na lepenie 
tesniacich pások namiešame AQUAFIN-2K alebo 
AQUAFIN-2K/M len s polovicou disperzie. 
Potrebnú konzistenciu vhodnú na nanášanie 
stierkovaním upravíme pridávaním vody. 
AQUAFIN-2K alebo AQUAFIN-2K/M nanesieme 
štvorzúbkovou stierkou, tesniacu pásku pritlačíme 
a prestierkujeme.    
 
2. Stierkovaním nanesieme COMBIFLEX-EL. Na 
dosiahnutie rovnomernej hrúbky vrstvy môžeme 
COMBIFLEX-EL prejsť ozubenou lyžicou (10- až 
12-zubovou) a potom vyhladiť. Ryhy v omietke, 
hrubé póry a iné ľahké nerovnosti vyrovnáme 
zaškrabaním stierkou z hmoty COMBIFLEX-EL 
a za čerstva nanesieme potrebnú hrúbku vrstvy.  
 
3. Ako dodatočné zabezpečenie odporúčame 
položiť rúno ASO-Systemvlies-02 na čerstvú 
tesniacu vrstvu. Pri betónových konštrukciách 
všeobecne pokladáme ASO-Systemvlies-02. 
V každom prípade zabraňujeme negatívnemu 
tlaku vody.  
 
4. Utesnenie chránime pred poveternostnými 
vplyvmi, ako je silné slnečné žiarenie, dážď, mráz, 
a mechanickým poškodením podľa DIN 18195 
časť 10. Ochranné vrstvy nanášame až po úplnom 
preschnutí tesniacej vrstvy. Na ochranu použijeme 
iba rovné ochranné alebo drenážne dosky, ako 
napr. ochranný a drenážny prvok INA. Drenážne 
dosky lepíme hmotou COMBIDIC-1K, obvodovú 
izoláciu hmotou COMBIDIC-2K.  
 
 

Upozornenia: 

• Bitúmenové tesnenia nemôžu odolávať 
negatívnemu tlaku vody. Miesta, na ktorých 
treba negatívny tlak vody očakávať, sa musia 
najprv utesniť hmotou AQUAFIN-1K. 

• Aj koruny muriva a otvorené okenné parapety 
musíme chrániť pred vnikaním vody.  

• Podľa uznávaných technických pravidiel je 
potrebné pomocou hmoty AQUAFIN-2K alebo 
AQUAFIN-2K/M zhotoviť utesnenie pod 
zvislými stenami a na základovej ploche.  

• Dodržiavajte príklady vyhotovenia potrubných 
prierazov, základovej a podmurovkovej časti!  

• COMBIFLEX-C2 chráňte pred silným 
slnečným žiarením! 

• Plochy, ktoré sa neutesňujú, chráňte pred 
pôsobením hmoty COMBIFLEX-EL!  

• Potrebná hrúbka mokrej vrstvy sa nikde 
nesmie prekročiť o 100 %.  

• Stavebnú jamu zasypte predpísaným 
spôsobom!  

 
Tento technický list je zostavený podľa 
podnikových predpisov SCHOMBURG. Na 
požiadanie Vám poskytneme technický list podľa 
DIN 18195.  
 
Dodržiavajte prosím platný bezpečnostný list ES! 
GISCODE: BBP 10 
 
 


