
• Určená pro nepropustnou instalaci membrány Aquastop Plus

• Vhodná pro následnou pokládku keramických dlaždic, slinutých dlaždic, 
přírodního kamene s použitím minerálních lepidel

• Vhodná pro keramické podlahy, dřevo, kovy a plastové materiály.

• Vysoká flexibilita a chemická stabilita v alkalickém prostředí

• Odolná proti dešti po krátké době (cca 2 hodiny)

• Připravená k použití, snadno identifikovatelná (zelená barva)

VÝHODY VÝROBKU

 - Receptura je založena na minerálech místního původu, aby se snížily emise 
skleníkových plynů z důvodu přepravy 

 - Zaručuje bezpečnější použití na stavbě

ECO POZNÁMKA
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POKLÁDKA / Těsnění

Jednosložková organická hmota pro nepropustnou a vysoce přilnavou instalaci pásky 
Aquastop v těsnicích systémech Aquastop, připravená k použití, ekokompatibilní. Ideální 
pro GreenBuilding. Velmi nízké emise těkavých organických látek, šetrná k životnímu 
prostředí a zdraví uživatelů.

Aquastop Fix zajišťuje vysokou nepropustnost a přilnavost příslušenství Aquastop k membránám 
Aquastop pro rychlou odolnost systému vůči  vodnímu tlaku a trvanlivost v alkalickém prostředí díky 
vysoké chemické odolnosti. 

Aquastop Fix

Aquastop Fix
 - Kategorie: Organické minerální
 - Utěsňování

 

SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

GREENBUILDING RATING®
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Účel použití
Montáž pásek Aquastop na obvodové spoje a mezi sousední listy Membrána Aquastop Plus.

Podklady:
- Aquastop Plus Membrana
- omítky, stěrky, minerální potěry a malty 
- železobeton, staveništní beton a prefabrikáty, betonové tvárnice; 
- kovy (ocel, měď, bronz, mosaz atd.); 
- plastové materiály (PE, PPE, ABS, lamináty ze skleněných vláken atd.) po broušení a čištění; 
- dřevo, sklo, keramické obklady a dlažby, slinuté obklady a dlažby, přírodní kameny. 

Nepoužívejte
Na prašných nebo slabých podkladech; na živičných podkladech nebo podkladech, z nichž vystupují oleje, rozpouštědla a změkčovadla; na podkladech nasycených vlhkostí nebo 
vystavených kapilárnímu vzlínání vlhkosti nebo k zastavení bodových úniků vody; k vytváření viditelných spojů, k pružnému vyplňování pohyblivých spojů, k lepení obkladů a 
dlažeb.

ROZSAH POUŽITÍ



Příprava podkladu
Podklad musí být pevný, rovný, bez prachu, oleje a mastnoty, suchý bez kapilárně vzlínající vlhkosti, bez uvolněných, slabých a odlupujících se částí, jako jsou zbytky cementu, 
vápna a laku, které je třeba odstranit. Přebruste kovy a plastové výrobky a odstraňte z nich prach, laky, barvy a jemnozrnné stěrky. Podklad musí být stabilní, nedeformovatelný 
a bez prasklin. 

Příprava
Aquastop Fix je okamžitě použitelný. Po otevření balení odstraňte kulatou plastovou vložku, kterou před opětovným uzavřením sáčku vložte na čerstvý výrobek, abyste později 
mohli použít směs, která zůstala v kbelíku.

Aplikace
Obvodové spáry Membrana Aquastop Plus
Naneste Aquastop Fix hladkou stěrkou na stěnu a na membránu v pásu širokém cca 8 - 10 cm na každé straně a vmíchejte pásku Aquastop do čerstvého Aquastop Fixu v souladu 
se spárou mezi stěnou a podlahou. 
Silně stiskněte a vyhlaďte pro zajištění úplného utěsnění pásky; zamezte přitom vzniku záhybů a faldů. 

Mezery mezi sousedními listy Membrana Aquastop Plus
Naneste Aquastop Fix podél spár hladkou stěrkou v pruhu širokém nejméně 8-10 cm na každou stranu a dbejte na to, abyste vytvořili tenkou a nepřerušovanou vrstvu. 
Vmíchejte pásku Aquastop do čerstvého přípravku Aquastop Fix v linii spoje mezi listami. Silně stiskněte a vyhlaďte pro zajištění úplného utěsnění pásky; zamezte přitom vzniku 
záhybů a faldů.

Pokládku následných prvků lze provádět ihned. V případě silného deště na nedostatečně zatuhnutý výrobek pečlivě zkontrolujte přilnavost pásů Aquastop.

Čištění
Zbytky Aquastop Fix vyčistěte běžně dostupnými rozpouštědly (např. denaturovaným lihem, lihem, nitroředidlem).

NÁVOD K POUŽITÍ
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Tam, kde není možné lepit pásku Aquastop z důvodu nedostatku místa, by se měla hydroizolace provedená s výrobky Aquastop (po zatuhnutí) nebo s membránami Aquastop lepit 
na svislé prvky pomocí Aquastop Fix (stěny, prahy, odtoky, kanály, svody, propustky, instalace atd.). Operace vyžaduje maximální přesnost ve fázích čištění, nanášení a vyhlazování, 
protože hydroizolační těsnění je závislé na přesném vyplnění spoje mezi hydroizolací a lepeným prvkem a na dokonalé přilnavosti Aquastop Fixu. Naneste Aquastop Fix ve velkém 
množství a přitlačte, abyste zajistili hlubokou penetraci a vynikající přilnavost a zaručili nepropustnost. Přebytečný materiál odstraňte a uhlaďte kovovou nebo plastovou stěrkou 
navlhčenou mýdlovou vodou. Doporučuje se provést druhou aplikaci stejnou metodou, jakmile je první aplikace na dotek suchá, aby bylo zajištěno úplné vyplnění. V každém 
případě musí být provedené spoje zakryty pružnými spárami zhotovenými pomocí výrobků Silicone Color nebo Neutro Color na úrovni podlahy - povrchové úpravy.

DALŠÍ POKYNY

Vzhled  zelená hmota
Skladování ≈ 12 měsíců od data výroby v původním, neporušeném obalu; chraňte před vlhkem
Balení kbelíky 6 kg
Specifická hmotnost směsi ≈ 1,65 kg/dm3 ISO 2811
Pracovní teplota od +5 °C do +35 °C
Maximální celková tloušťka ≤ 5 mm
Otevřený čas ≥ 20 min.
Začátek povrchového tuhnutí (bk recorder) ≈ 30 min. ASTM D5859
Tuhnutí po 24 hodinách ≈ 3,4 mm 
Prodloužení při přetržení ≥ 93% ISO 527
Čekací doba na položení obkladu okamžité
Čas potřebný pro dosažení odolnosti proti dešti ≥ 2 h
Vydatnost* ≈ 0,6 kg/m, což odpovídá ≈ 0,7 - 1,0 kg/m2 v závislosti na geometrii povrchu
* Uvedená informace je průměrná hodnota stanovená na základě praktických zkušeností na stavbě. Může se lišit v závislosti na geometrii kanalizace, instalaci, konstrukčních detailech atd. 
Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL



Data týkající se Rating jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2013. Tyto informace byly aktualizovány v květnu 2022 (ref. GBR Data Report -06.22); upozorňujeme, že v průběhu času mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany společnosti 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.

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

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0763
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- Výrobek určený k profesionálnímu použití
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- nepoužívejte tam, kde by membrána zůstala viditelná.
- 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 Plus GEV-Emicode Cert. GEV 14178/11.01.02
HIGH-TECH
Přilnavost (7 dní)
- k deskám OSB ≥ 0,7 N/mm2 EN 12004
- k hliníku ≥ 1,1 N/mm2 EN 12004
- k betonu ≥ 2,0 N/mm2 EN 12004 
Údaje získané v teplotě +23 °C a 50% v.v. při chybějící ventilaci.

TECHNICKÉ ÚDAJE


