
• Interiéry, exteriéry

• Zaručuje stejně vysokou přilnavost jako minerální gelová lepidla

• Papírový pytel 5 kg

• Inovativní technologie zajištění úplné hydrofobity a vysoké chemické 
odolnosti

• Snadno odlišitelná suchá směs zelené barvy

• Rychlá odolnost k nebezpečí poškození deštěm

VÝHODY VÝROBKU

 - Vhodná k recyklaci jako kamenivo, umožňuje předejít nákladům na likvidaci 
odpadů a dopadům na životní prostředí

ECO POZNÁMKA
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ŘADA PRO POKLÁDKU / Příprava podkladu

Certifikovaná ekokompatibilní minerální těsnící hmota pro vodotěsné utěsnění s vysokou 
přilnavostí. Ideální pro GreenBuilding. Jednosložková s velmi nízkými emisemi těkavých 
organických látek. Po ztuhnutí vhodná k recyklaci jako kamenivo.

Aquastop Fix vytváří jemnozrnnou směs s prodlouženou zpracovatelností a úplnou hydrofobitou a 
zaručuje přilnavost a vodotěsnost membrány zamezující vzniku trhlin Green-Pro včetně doplňků.

Aquastop Fix

W
ATERPROOF

100%S-P-01523

Aquastop Fix
 - Kategorie: Minerální anorganické
 - Příprava podkladu

 

SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

GREENBUILDING RATING®

rating2
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Recyclable

Velmi nízké 
emise VOC

Vhodný k 
recyklaci jako 

kamenivo

Účel použití
Utěsňování pomocí Aquastop 100 a Aquastop 120 v místě obvodových spár a spár mezi sousedními rohožemi Green-Pro.

Balkóny, terasy a venkovní vodorovné plochy libovolných rozměrů.

Nepoužívejte
K lepení obkladů a dlažeb. Na bitumenové podklady, podklady z PVC, dřeva, polykarbonátů, skla, plastových a kovových prvků.

ROZSAH POUŽITÍ

Příprava podkladu
Obecně musí být podklady čisté, bez prachu, olejů a tuků, suché, bez kapilární vlhkosti, bez volných a nedostatečně přilnavých částí, jako jsou zbytky cementu, vápna a nátěrů, 
které musí být zcela odstraněny.

Příprava
Příprava Aquastop Fix: do čisté nádoby nalijte část vody odpovídající zhruba ¾ celkového potřebného množství. Postupně do nádoby přidávejte Aquastop Fix a směs promíchávejte 
spirálovým míchačem odspodu směrem nahoru, za nízkých otáček (≈ 400/min.). Poté přilévejte zbytek vody, dokud nezískáte hmotu požadované konzistence, homogenní a bez 
hrudek. Množství vody uvedené na balení je orientační. Přidáním nadměrného množství vody se zpracovatelnost ekokompatibilní těsnicí hmoty nezlepší, ale může docházet k 
poklesu vrstvy v plastické fázi vysychání a ke zhoršení konečných vlastností, jako jsou pevnost v tlaku, pevnost v ohybu a přilnavost.

NÁVOD K POUŽITÍ



ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel  +39 0536 816 511 -  Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

Data týkající se Rating jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v březnu 2020 (ref. GBR Data Report -04.20); upozorňujeme, že v průběhu času mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace 
je možné konzultovat na webových stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s 
ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, musí být tyto údaje považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané 
použití.

- Výrobek určený k profesionálnímu použití
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro jiné účely zde neuvedené je nutno kontaktovat Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl

UPOZORNĚNÍ

KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU (IAQ) VOC - EMISE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK
Shoda EC 1 GEV-Emicode Cert. GEV 2111/11.01.02
HIGH-TECH
Absorpce vody po 30 min 0,10 g EN 12808-5
Absorpce vody po 240 min 0,18 g EN 12808-5
Vodotěsnost bez průniku EN14891-A.7
Údaje získané v teplotě +23 °C a 50% v.v. při chybějící ventilaci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled  zelená suchá utěsňovací směs
Specifická hmotnost 1,35 kg/dm3

Mineralogické složení kameniva křemičitan
Skladování ≈ 12 měsíců v původním balení na suchém místě
Balení pytle 5 kg
Záměsová voda ≈ 1,1 ℓ / 1 pytel 5 kg
Specifická hmotnost směsi ≈ 1,65 kg/dm3 UNI 7121
Zrnitost ≈ 0 – 500 μm
Zpracovatelnost (pot life) ≥ 2 h 
Pracovní teplota od +5 °C do +35 °C
Maximální celková tloušťka ≤ 5 mm
Otevřený čas ≥ 20 min.
Čekací doba na položení obkladu okamžité
Doba tuhnutí ≥ 6 h
Zprovoznění ≈ 3 dny
Vydatnost* ≈ 0,8 kg/m2

* uvedená informace je průměrná hodnota stanovená na základě praktických zkušeností na stavbě. Může se lišit podle geometrie odtoků, rozvodů, konstrukčních detailů…. 
Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL
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Dodání a certifikovaná pokládka ekokompatibilní, minerální těsnicí hmoty pro vysoce přilnavou a vodotěsnou montáž pásek typu Aquastop 100 a Aquastop 120, jednosložkové, 
GreenBuilding Rating® 2, typu Aquastop Fix od firmy Kerakoll SpA. Naneste ekokompatibilní těsnicí hmotu na stěnu a/nebo membránu Green-Pro, dbejte přitom na přesné vyplnění 
kulatých prolisů s ponecháním ucelené tenké spojité vrstvy a na osazení vodotěsné pásky do stále na čerstvého produktu podél spoje stěna-podlaha a spojů mezi rohožemi.  
Silně stiskněte a vyhlaďte pro zajištění úplného utěsnění pásky; zamezte přitom vzniku záhybů a faldů.

SPECIFIKACE POLOŽKY

Aplikace
Spáry po obvodu: hladkým hladítkem naneste ekokompatibilní těsnicí hmotu Aquastop Fix na stěnu a na membránu Green-Pro, dbejte přitom na přesné vyplnění kulatých 
prolisů a zajištění šířky cca 10 cm, poté upevněte Aquastop 100 nebo Aquastop 120 na čerstvé těsnicí hmotě podél spojů stěna-podlaha. Silně stiskněte a vyhlaďte pro zajištění 
úplného utěsnění pásky; zamezte přitom vzniku záhybů a faldů.
Spáry mezi sousedními rohožemi: hladkým hladítkem naneste ekokompatibilní těsnicí hmotu Aquastop Fix podél spojů v šířce alespoň 20 cm, dbejte přitom na přesné 
vyplnění kulatých prolisů a ponechání tenké spojité vrstvy. Upevněte Aquastop 100 nebo Aquastop 120 na čerstvé těsnicí hmotě podél spojů mezi rohožemi. Silně stiskněte a 
vyhlaďte pro zajištění úplného utěsnění pásky; zamezte přitom vzniku záhybů a faldů.

Pokládku následných prvků lze provádět ihned. V případě že do neúplně vytvrzeného produktu naprší, pečlivě zkontrolujte přilnavost pásek Aquastop 100 a Aquastop 120.

Čištění
Čištění nástrojů od zbytků přípravku Aquastop Fix se provádí čistou vodou před vytvrdnutím výrobku.

NÁVOD K POUŽITÍ


