
• Utěsňuje veškeré podklady, staré i nové, suché nebo vlhké, popraskané a 
náchylné na rozměrové změny

• Kompenzuje pnutí z důvodu hydrometrického smršťování a tepelných 
deformací

• Zkracuje pracovní časy na stavbě: utěsňování a pokládka finální vrstvy bez 
čekání a s možností okamžité pochůznosti

• Představuje řešení při přenášení spár z podkladu na pokládané prvky,  
v rozloženém nebo diagonálním pokládání (seříznutí pode dveřmi)

VÝHODY VÝROBKU

Green-Pro je vynález Kerakoll s vysokou mírou inovativnosti. Membrána je 
vícevrstvý, kompozitní polymerový systém na vysoké technologické úrovní, 
jenž sestává z:

• PA - hydrofobní PA vlakna s vysokou tahovou pevností pro zajištění 
dokonalé styčné plochy s rovnoměrným rozložením vláken

• HDPE - vodotěsná a tvarovatelná struktura s proměnlivou geometrií z HDPE 
pro zajištění fyzického oddělení podkladu a pokládaných prvků

• TNT - vysoce paropropustná tkanina zaručující dobrý průchod páry z 
nevyzrálých potěrů nebo potěrů s vysokou zbytkovou vlhkostí a zajišťují 
vysokou přilnavost k podkladům

PATENT KERAKOLL

ŘADA POKLÁDÁNÍ / Příprava podkladů pro pokládku

Vodotěsná membrána zamezující vzniku trhlin, s vysokou přilnavostí, na balkóny, terasy 
a vodorovné plochy před pokládkou keramiky a přírodních kamenů; představuje utěsnění 
i na stávajících dlažebních a obkladových prvcích, na popraskaných podkladech, neúplně 
vyzrálých podkladech nebo podkladech s možným pnutím způsobeným vodní párou ze 
zbytkové vlhkosti podkladu.

Green-Pro přináší revoluci ve světě hydroizolace pod obklady a dlažby, přepisuje pevnostní standardy a 
umožňuje tak aplikace, které dřív za použití minerálních produktů nebyly možné.

Green-Pro

Účel použití
Pro vnitřní i venkovní prostředí k utěsňování, separaci a kompenzaci tlaku vodni pary před pokládkou finální vrstvy z keramických prvků nebo přírodních kamenů s uplatněním v 
bytové, obchodní a průmyslové výstavbě (například: výdejny jídel, potravinářský průmysl, sklady) a v malé městské architektuře (ověřte vhodnost formátů a tlouštěk materiálů 
k pokládce).
Podklady:
- potěry, včetně popraskaných a neúplně vyzrálých nebo s možným vznikem tlaku páry při zbytkové vlhkosti,
- existující keramické prvky, mramorové desky, přírodní kameny ukotvene k podkladu,
- vyzrálý beton
- cementovláknité a sádrovláknité desky ukotvené k podkladu.

Nepoužívejte
Na podkladech na bázi anhydritu bez použití profesionálního prostředku pro izolaci povrchu ve vodním koncentrátu Primer A Eco, na pásech asfaltové izolace, na plochách 
ponechaných jako finální, na tepelných izolacích inverzních střech provedených z izolačních panelů nebo lehčených potěrů, na stropech obytných místností bez parozábrany a 
tepelně izolačního materiálu.
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SKLADOVÁNÍ
Chraňte válečky před přímým slunečním zářením, tepelnými zdroji a deštěm, a to jak během skladování, tak i na stavbě. Během kladení rohoží, ale i nakrátko před pokládkou, 
zajistěte ochranu před slunečním zářením.

PŘÍPRAVA PODKLADU

1  Zkontrolujte parametry a povrchovou soudržnost podkladu pro 
pokládku.

2  Zkontrolujte přilnutí a čistotu předchozích prvků.

3  Odstraňte nespojitá místa v potěru, vyspravte trhliny o šířce > 1 mm: 
mechanicky zvětšete prasklinu, odstraňte z ní prach a opravte pomocí 
Kerarep.

4  Hodnota zbytkové vlhkosti potěru naměřená karbidovým 
vlhkoměrem nesmí být vyšší než 8 %.

5  Zkontrolujte rovinnost a odpovídající spády pro fungování odtoků. 
Vyspravte nerovnosti podkladu vhodnou maltou.

Poznámka

• Kontrola zbytkové vlhkosti.
 Aplikaci membrány lze provádět na potěrech zhotovených z produktů řady Keracem® Eco po uplynutí 24 hodin od zhotovení potěru (standardní podmínky); u tradičních 

cementopískových potěrů je důležité, aby měly dostatečnou mechanickou odolnost s ohledem na pochůznost a provádění dalších prací.

 V případě dešťových přeháňek během hodin před položením membrány, zkontrolujte, zda je povrch suchý a bez stojaté vody. Pokud v době několika dnů před pokládkou 
nastanou dešťové srážky, zkontrolujte, zda je alespoň horní čtvrtina tloušťky potěru suchá.

• Kontrola integrity.
 Membrána je schopná kompenzovat pohyb způsobený hydrometrickým smršťováním potěrů (pohyb ≤ 1 mm); membránu je možné pokládat na nevyzrálé potěry 

a/nebo potěry bez odpovídajících dělicích spár. V případě prasklých potěrů nebo podlah, nebo u těch se sítí dilatačních spár, aplikace membrány znamená, že vzor 
pokládky nové podlahy není vázán rozložením spár v podkladu. Konstrukční spáry: bezpodmínečně respektujte případné konstrukční spáry po celé jejich šířce, odřízněte 
membránu a připojte její okraje ke konstrukčnimu spoji.

UTĚSŇOVÁNÍ PODKLADŮ

1  Z podkladu pro pokládku odstraňte prach, oleje a tuk, volné a méně 
přilnavé části, zbytky cementu, vápna, omítek a nátěrů.

2  Nenanášejte na povrch o teplotě > +35 °C (teplota podkladu); v 
případě, že jsou savé podklady (potěry, omítky atd.) hodně rozehřáté 
sluncem, navlhčete povrch bez vytváření kaluží a stojaté vody.

3  Rozbalujte a stříhejte rohože na míru s dodržením mezer o šířce cca 
5 mm mezi rohožemi a obvodovými stěnami, obrubníky, výstupky, 
sloupy, nosníky, architektonickými prvky, odtoky atd. a mezi 
jednotlivými rohožemi.

4  Pomocí vhodného zubového hladítka aplikujte lepidlo Biogel® 
No Limits®; hladkou stranou naneste tenkou vrstvu a přitlačte pro 
dosažení maximální přilnavosti k podkladu a úpravu savosti.

NÁVOD K POUŽITÍ

2

43

1

54

21

3

Gr
ee

n-
Pr

o C
od

e: 
F1

06
5 2

02
0/

04
 - 

CZ



5  Hladítkem upravte tloušťku vrstvy; použijte k tomu jeho ozubenou 
hranu. Naneste lepidlo na plochu, na kterou jste schopni provést 
pokládku během otevřeného času lepidla (často kontrolujte 
použitelnost lepidla). Vyvarujte se nadměrnému množství lepidla, 
které by způsobilo zhoršení rovinnosti rohoží. 

6  Položte nebo rozložte rohože na čerstvé lepidlo; dbejte přitom na 
jejich správné rozprostření a zamezte vzniku záhybů nebo bublin. 

7  Vytvořte mezery o šířce cca 5 mm mezi rohožemi a obvodovými 
stěnami, obrubníky apod. a mezi jednotlivými rohožemi. 

8  Ihned zatlačte rohože do čerstvého lepidla za použití 
Aquaform R zatíženého pytlem lepidla. 

9  Zkontrolujte, zda je bílá spodní strana membrány zcela pokryta 
lepidlem; v případě potřeby zvyšte množství lepidla a pečlivě 
přitlačte. Správným stisknutím zajistěte, aby byly membrány 
napnuté. 

10  Zabraňte ušpinění válečku čerstvým lepidlem, aby byl povrch rohoží 
zachován v dobrém stavu.

11  K předchozí rohoži položte další rohož a ponechejte mezi nimi 
mezeru o šířce asi 5 mm; ihned začněte s přitlačováním; dbejte 
přitom na to, aby se váleček otáčel přes okraje rohoží.

12  Po pokládce okamžitě zajistěte ochranu povrchu membrány před 
pošlapáním a přímým otěrem pomocí dřevěného bednění nebo 
panelů.

 Poznámka

• Maximální délka souvisle použitelné membrány je cca 12 m; u větších délek seřízněte membránu v příčném směru a vytvořte mezeru mezi rohožemi o šířce cca 5 mm.

• Je-li to zapotřebí, počítejte se zatížením čerstvě přilepených okrajů.

• Pro pokládku membrány na dřevu, kovu, gumě, PVC, linoleu a laminátech ze skelného vlákna používejte Biogel® Extreme®.

UTĚSNĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ROHŮ

1  Proveďte utěsnění okrajů na obvodu s tím, že začnete od rohů. 
Ustřihněte kousek Aquastop 100 nebo Aquastop 120 v délce asi 20 
cm a rozstřihněte jej v polovině šířky. 

2  Zahněte ustřiženou část tak, aby bylo možné vytvořit vnitřní roh s 
přesahem v místě rozstřižení.

3  Hladkým hladítkem naneste těsnicí hmotu Aquastop Fix na stěnu i 
na membránu; dbejte přitom na přesné vyplnění kulatých dutin.

4  Položte speciální tvarovku na čerstvou těsnicí hmotu a silně ji 
přitlačte k pásce pro vyhlazení a zajištění úplného utěsnění pásky; 
zamezte přitom vzniku záhybů a faldů. 

5  Utěsněte přesahy okrajů rozstřihnuté části za pomocí Aquastop Fix. 

6  Odstraňte přebytečné množství těsnicí hmoty, které vyteklo zpod 
pásky, a zajistěte přilepení okrajů pásky k membráně.

7  V případě vnějších rohů zhotovte rohovou tvarovku podle popisu 
výše a jejím zahnutím vytvořte vnější otevřený roh, potom 
odstřihněte kousek Aquastop 100 nebo Aquastop 120 v délce 14 cm 
a vystřihněte čtverec 7 x 7 cm k vyrobení tvarovky ve tvaru písmene 
“L”.

8  Upevněte připravenou tvarovku na čerstvou těsnicí hmotu pro 
napojení na dříve přelepenou tvarovku; silně stiskněte a vyhlaďte 
pro zajištění úplného utěsnění; zamezte přitom vzniku záhybů a 
faldů.

 Poznámka

• Proveďte správné čištění povrchu rohoží; zkontrolujte výsledek čištění a stav omítky v obvodové oblasti.
• Nenanášejte na pásku lepidlo pro zajištění správné rovinnosti následujícího lepeného prvku.
• K přilepení pásky ke kovovým a plastovým prvkům a ke stabilním druhům dřeva použijte Aquastop Nanosil.
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OBVODOVÉ UTĚSNĚNÍ

1  Proveďte nanášení těsnicí hmoty podél obvodu u spoje stěna-
podlaha: naneste těsnicí hmotu na stěnu i na membránu v pásech 
šířky cca 10 cm..

2  Položte Aquastop 100 nebo Aquastop 120 a pozorně vyhlaďte.

3  Odstraňte přebytečné množství Aquastop Fix, které vyteklo zpod 
pásky, a zajistěte přilepení okrajů pásky k membráně. Během 
utěsňování spoje stěna-podlaha vytvořte styk s cca 10cm přesahem 
pásek Aquastop 100 nebo Aquastop 120 na speciálních tvarovkách.

 

 Poznámka

• Proveďte správné čištění povrchu rohoží; zkontrolujte výsledek 
čištění a stav omítky v obvodové oblasti.

• Nenanášejte na pásku lepidlo pro zajištění správné rovinnosti 
následujícího lepeného prvku.

• K přilepení pásky ke kovovým a plastovým prvkům a ke stabilním druhům dřeva použijte gelové lepidlo Biogel® Extreme®; vyhněte se aplikaci v teplejší denní dobu: v 
případě, že se vytvoří puchýře nebo zvlnění v důsledku vypařování rozpouštědla obsaženého v gelovém lepidle, vyhlaďte pásku hladítkem po uplynutí 10 - 20 minut od 
aplikace.

UTĚSNĚNÍ MEZER MEZI ROHOŽEMI

1  Utěsněte podélné mezery mezi rohožemi: hladkým hladítkem 
naneste těsnicí hmotu v šířce alespoň 10 cm na každou stranu podél 
spoje (spáry) a zajistěte úplné vyplnění prohloubenin membrány.

2  Připevněte pásku na čerstvou těsnicí hmotu.

3  Silně přitlačte a uhlazením odstraňte případné záhyby a faldy pro 
zajištění plné těsnosti Aquastop 100 nebo Aquastop 120.

4  Odstraňujte případný přebytek těsnici hmoty a dbejte na to, aby byly 
přilepeny okraje pásky.

5  Často kontrolujte, zda je zadní strana pásky zcela pokryta.

6  Stejným způsobem utěsněte příčné spáry (každých 10 - 12 m).

7  Po pokládce okamžitě zajistěte ochranu povrchu membrány před 
pošlapáním a přímým otěrem pomocí dřevěného bednění nebo 
panelů.

 Poznámka

• Nenanášejte na pásku lepidlo pro zajištění správné rovinnosti 
následujícího lepeného prvku.

• Proveďte utěsnění po celém obvodu a na všech spojích mezi 
rohožemi.

• K přilepení pásky ke kovovým a plastovým prvkům a ke stabilním 
druhům dřeva použijte Biogel® Extreme®.

UTĚSNĚNÍ SPÁRY POD PRAHEM

1  Naneste těsnicí hmotu Aquastop Fix pod prahem pro upevnění pásky, 
která probíhá ve svém průřezu asymetricky (ve tvaru “L” nebo “_”).

2  Naneste těsnicí hmotu a upevněte do čerstvé těsnicí hmoty pásku 
Aquastop 100 nebo Aquastop 120 podél spoje stěna-podlaha.

3  Silně stiskněte a vyhlaďte pro zajištění úplného utěsnění pásky; 
zamezte přitom vzniku záhybů a faldů.

4  Napojte podprahovou pásku na utěsnění rohové spoje stěna-podlaha 
s cca 10cm širokým přesahem pásek.
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UTĚSNĚNÍ SPOJE STĚNA-PODLAHA ZA PŘÍTOMNOSTI PÁSU ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE

1  Odstraňte horní polovinu ochranné fólie a přilepte Aquastop BT k 
pásu asfaltové hydroizolace na stěně, který musí být předtím řádně 
očištěn a vysušen. Přilepte pásku k podlaze podél spoje stěna-
podlaha. 

2  Poklepejte na pásku pro zajištění důkladného přilnutí k podkladu.

3  Vyhlaďte, aniž by došlo ke vzniku záhybů a faldů (používejte nářadí, 
které nepoškodí pásku).

4  Během kladení rohoží pokládejte rohože na vodorovnou část 
Aquastop BT s tím, že vytvoříte mezeru o šířce cca 5 mm mezi 
rohožemi a stěnami.

5  Za účelem utěsnění místa spojení naneste těsnicí hmotu Aquastop 
Fix ve svislé části na Aquastop BT a ve vodorovné části na sousední 
část membrány a vložte pásku Aquastop 100 nebo Aquastop 120.

 Poznámka

• Páska Aquastop BT je určená k napojení membrány na kovove a plastové prvky a na stabilní druhy dřeva: proveďte čištění podkladu, odstraňte případný kondenzát.

NAPOJENÍ UTĚSNĚNÍ NA ODTOKY AQUAFORM

1  Naneste Aquastop Fix na plochy spojů z černého TNT odtoků 
AquaForm a na sousední plochy určené k napojení.

2  Umístěte speciální kusý vystřižené tvarovky z Aquastop 100 nebo 
Aquastop 120.

3  Silně stiskněte a vyhlaďte pro zajištění úplného utěsnění pásek; 
zamezte přitom vzniku faldů a záhybů. Je-li to zapotřebí, pokračujte 
s větším množstvím kousků pásky, až do zajištění těsnosti odtoku 
(celkové zakrytí černého TNT).

UTĚSŇOVÁNÍ: SPECIÁLNÍ PŘÍPADY

1  Za situace, kdy není dostatek místa pro vtlačení pásek Aquastop 
100 nebo Aquastop 120, proveďte utěsnění pomocí Aquastop 
Nanosil, zmenšete mezeru mezi rohoží a utěsňovaným prvkem 
na 2 - 3 mm; vyčkejte do vytvrzení lepidla Biogel® No Limits® 
a proveďte utěsnění. Vytlačte dostatečné množství produktu a 
zaveďte jej do hloubky pro řádné vyplnění mezery. 

2  Proveďte utěsnění pomocí Aquastop Nanosil u prahů, obvodových 
ukončení, mřížek, odtoků dešťové vody, prostupů, upevňovacích 
prvků zábradlí a v místech kontaktu s instalací.

 Poznámka

• chraňte membránu před přímým slunečním zářením a teplem po dobu nejméně 12 hodin.

• Chraňte před deštěm po dobu nejméně 12 hodin (vodotěsnost systému je zaručena po vytvrzení těsnicí hmoty Aquastop Fix).
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POKLÁDKA PODLAHY

1  Naneste první vrstvu lepidla Biogel® No Limits® pro vyplnění 
kulatých prolisů, použijte k tomu hladkou stranu hladítka. 

2  Upravte tloušťku vrstvy lepidla pomocí zubového hladítka 
odpovídajícího formátu pokládaných prvků. Zhotovte pokládku s 
otevřenými spárami o šířce minimálně 2 - 3 mm v závislosti 
na formátu obkladů nebo dlažby.

3  Pro zaručení souladu lepeného systému s určením zkontrolujte, zda je 
zadní strana dlažeb zcela pokryta lepidlem. 

4  Proveďte spárování pomocí Fugabella® Color.

5  Proveďte vyplnění elastických spár pomocí Silicone Color nebo 
Neutro Color.

*  Pokud se předpokládá, že bude pokládka prvků pokračovat později 
než za 5 - 7 dnů po zhotovení těsnicí izolace, proveďte stěrkování 
povrchu membrány pomocí Biogel® No Limits®. Cílem stěrkování je ochrana membrány před povětrnostními vlivy a přímým provozem. Před stěrkováním očistěte povrch: 
odstraňte prach, případný kondenzát, zbytky z předcházejících prací a naneste vrstvu lepidla tak, aby byly kulaté prolisy zcela vyplněny, a po celé ploše vytvořte spojitou 
vrstvu lepidla tloušťky 1-2 mm.

 Poznámka

• Pokládku prvků lze provádět ihned s použitím lepidla Biogel® No Limits®; čekat se nemusí, je třeba dávat pozor, aby nedošlo ke zhoršení přilnavosti čerstvé těsnicí hmoty 
pod páskami.

• Bude-li pokládka prvků prováděna po nějaké době, chraňte přestěrkovaný povrch před deštěm, přímým slunečním zářením a nahříváním.

• Počítejte s elastickými spárami o šířce alespoň 5 mm pro oddělení pokládaných prvků od svislých prvků a oddělení materiálů odlišné povahy; proveďte 
pohyblivé spáry v polích od 3x3 m do 4x2,5 m se zvláštním důrazem na možné pohyby konstrukce. 

• Dodržujte konstrukční spáry v celé jejich délce.

• Přítomnost oddělující membrány umožňuje použít schémata pokládky, která jsou nezávislá na geometrii a charakteristikách podkladů.

• Proveďte pokládku soklíku vyneseného vůči pokládaným prvkům tak, aby byl přilepen pouze ke stěnám

NÁVOD K POUŽITÍ
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Pro pokládku finálních vrstev, které je třeba podlepit reaktivním lepidlem, použijte Biogel® Extreme®.

Pokládka parket: proveďte lepení rohoží podle popisu uvedeného v části “Utěsňování podkladu”; proveďte utěsnění mezi rohožemi a po jejich obvodu přilepením pásky 
Aquastop 100 nebo Aquastop 120 pomocí Biogel® Extreme® nebo dvousložkových lepidel řady L34 podle popisu uvedeného v části “Obvodové utěsnění” a “Utěsnění mezi 
rohožemi”. Nenanášejte lepidlo na pásky a zamezte vytékání lepidla po stranách zpod pásek (případně zhotovte čerstvý posyp žárově sušeným křemičitým pískem). Proveďte 
stěrkování povrchu rohoží pomocí Biogel® No Limits®: naneste první vrstvu pro vyplnění prolisů a pak proveďte stěrkování spojitou vrstvou s minimální tloušťkou asi 3 mm; 
energicky přitlačujte hladké hladítko pro dosažení maximální přilnavosti a vytlačení vzduchu zbývajícího po míchání (nepoužívejte kovovou lať nebo lištu). Vyčkejte alespoň 48 
hodin ve standardních podmínkách. Prvky Řady Legno Kerakoll nebo dvouvrstvé prvky o šířce do 10 cm přilepte dvousložkovými lepidly řady L34. U velkoformátových parket a/
nebo nestabilních druhů dřeva se poraďte s Kerakoll Worldwide Global Service.

DALŠÍ POKYNY
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Data týkající se Rating jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Nynější informace byly aktualizované v březnu 2020; upřesňuje se, že mohou v průběhu času podléhat doplnění a/anebo změnám prováděným firmou KERAKOLL SpA; s cílem seznámení se s eventuálními aktualizacemi Vás zveme 
na stránku 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.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl

- Výrobek určený k profesionálnímu použití
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- zamezte přímému působení slunečního světla a tepelných zdrojů během skladování a montáže na stavbě
- tento produkt je výrobek ve smyslu definice uvedené v nařízení (ES) č. 1907/2006 a bezpečnostní list k němu nemusí být zpracován
- 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 plus GEV-Emicode Cert. GEV 9037/11.01.03
HIGH-TECH SPOLEČNĚ S BIOGEL® NO LIMITS® A VYSOCE SLINUTÝMI OBKLADY A DLAŽBAMI
Odolnost proti pnutí souběžnému s povrchem pokládky 1,8 N/mm2 UNI 10827 / EN 12004
Odolnost proti pnutí souběžnému s povrchem pokládky ve vodě 1,8 N/mm2 UNI 10827 / EN 12004
Odolnost proti pnutí souběžnému s povrchem pokládky po tepelném zatížení 1,4 N/mm2 UNI 10827 / EN 12004
Odolnost proti pnutí souběžnému s povrchem pokládky zmrazování/rozmrazování 1,8 N/mm2 UNI 10827 / EN 12004
Pevnost v tlaku 38 N/mm2

Útlum kročejového hluku (∆Lw) 9 dB UNI EN ISO 717-2
Tepelná odolnost (R) 0,030 m2 K/W UNI EN 12664

Odolnost proti dynamickému zatížení

Výsledek testu dle Robinsona ASTM C 627 Klasifikace (Floor Tiling Guide)

Vysoce slinuté obklady a dlažby 10 mm
zkouška 14 cyklů

bez přerušení v 14-tim cyklu
ocelová kola / zatížení 408 kg/ 450 cyklů

velmi vysoké zatížení s velkým významem v 
obchodním a průmyslovém provozu

Vysoce slinuté obklady a dlažby 6 mm
zkouška 14 cyklů

přerušen v 14-tim cyklu
ocelová kola / zatížení 408 kg/ 450 cyklů

velké zatížení v obchodním a průmyslovém provozu

Vysoce slinuté obklady a dlažby 3 mm
zkouška 14 cyklů

přerušen v 6-tim cyklu
gumová kola / zatížení 91 kg/ 900 cyklů

lehký obchodní provoz  
(kanceláře, recepce, kuchyně)

Údaje získané v teplotě +23 °C a 50% v.v. při chybějící ventilaci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled  kompozitní polymerová membrána
Barva bílá/čirá/zelená
Skladování ≈ 24 měsíců v chladu a suchu
Upozornění chránit před přímým slunečním zářením a tepelnými zdroji
Šířka 1,15 ± 1 cm EN 1848-2
Délka 20 m EN 1848-2
Tloušťka ≈ 4 mm EN 1849
Podélná délková změna 20% DIN 53504 / ISO 254
Příčná délková změna 25% DIN 53504 / ISO 254
Zbytková vlhkost podkladu max. 8 % EN 10329

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

Utěsňování podkladů
Utěsnění podkladu - Dodání a uložení vodotěsné membrány zamezující vzniku trhlin, s vysokou přilnavostí, také na prasklých podkladech a podkladech s možným vznikem tlaku páry 
při zbytkové vlhkosti, určené k utěsňování podkladů před pokládkou keramiky a přírodních kamenů typu Green-Pro od firmy Kerakoll SpA. Vhodným zubovým hladítkem naneste lepidlo 
Biogel® Extreme® od firmy Kerakoll SpA. Položte membránu na vrstvu čerstvého lepidla a přitlačte ji pomocí válečku typu AquaForm R od firmy Kerakoll SpA zatíženého pytlem lepidla. 
Podél spojů rohoží naneste hladkým hladítkem tenkou a spojitou vrstvu minerální těsnicí hmoty typu Aquastop Fix od firmy Kerakoll SpA. Na čerstvou těsnicí hmotu položte vodotěsnou 
pásku typu Aquastop 100 nebo Aquastop 120 od firmy Kerakoll SpA.

Utěsnění spár na spojích stěn a podlah - dodání a uložení polyetylenových vodotěsných pásek dodatečně pokrytých po stranách polypropylenem typu Aquastop 100 nebo Aquastop 120 
od firmy Kerakoll SpA. Naneste ekokompatibilní minerální těsnicí hmotu typu Aquastop Fix od firmy Kerakoll SpA, na svislý a vodorovný povrch pomocí hladkého hladítka a připevněte 
vodotěsnou pásku. Silně stiskněte a vyhlaďte pro zajištění úplného přilepení pásky; zamezte přitom vzniku faldů a záhybů. Pro utěsnění vnitřních a vnějších rohu zhotovte na místě 
vhodné tvarovky a připevněte je těsnicí hmotou.

SPECIFIKACE POLOŽKY
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