
SWISSBOND HYDROSTOP
JEDNOKOMPONENTNÍ HYDROIZOLAÈNÍ 
HMOTA NOVÉ GENERACE, TVOØÍCÍ PEVNÝ 
KOMPOZITNÍ POVLAK

SWISSBOND HYDROSTOP je ekologicky bezpeè- vrstvu pøímo pod dlažbu. Takže není nutné 
ná a èistá formu hydroizolace bez vedlejších vlivù. aplikovat pøed pokládkou dlažby další separaèní 
Tato hydroizolace obsahuje najemno mleté, vrstvu betonu (pø. terasy, balkony, støechy apod.). 
vodou rozøedìné asfalty, které jsou obohacené o Dlažbu lze lepit vhodnými flexibilními lepidly 
plastifikátory, elastomery i umìlá vlákna. Tím pøímo na Hydrostop, stejnì tak je možné na nìj 
vznikne po aplikaci rovnomìrná vrstva této rovnou štukovat, popøípadì jej pøemalovat klasic-
hydroizolace, jenž je bezešvá a vykazuje vysokou kými malíøskými barvami (pozn. dodateèné 
pøídržnost k podkladu (platí pøi dodržení øádné- izolace sklepních prostor proti zemní vlhkosti). 
ho tzv. zpenetrování). Lepenka Hydrostop má cca. 
6x vìtší odolnost proti protlaèení èi proražení než 
klasické lepenky. 

Hydrostop je stìrková hmota kašovité konzisten-
ce. Pøi aplikaci, což je 3mm tlouš�ka vrstvy, nesté-
ká z kolmých stìn. Lepenku je možné natahovat s 
úspìchem i na stropy. Napø. hydroizolace septikù 
nebo vnitøních vodních zásobníkù atd. Není 
nutno tento produkt dále pøekrývat následnými 
nátìry. Hydrostop mùže být trvale zatížen vodou. 
Výsledný povrch není mastný, takže se netvoøí v 
izolovaných zásobnících vody mastná kola, což 
ocení pøedevším majitelé zahradních jezírek, 
zahrádkáøi, pøípadnì zemìdìlci, kteøí využívají 
tøeba deš�ovou vodu k napájení chovných zvíøat, 
zalévání zahrad atd. 

Hydrostop má další obrovskou výhodu v tom, že 
je možné ho použít jako finální hydroizolaèní 

møeditelná vodou, mrazuvzdorná
mobsahuje syntetická vlákna tvoøící nosnou vložku
mnahrazuje bìžné asfaltové pásy
modolná proti stárnutí
mvhodná do interiéru i exteriéru

beton

pozink. plech

asfaltový pás

10°C, 76% r.v.

20°C, 60% r.v.

2,0 MPa

2,0 MPa

0,6 Mpa

2,7 MPa
20,00  l/m

25 g/m den

- 40%

24 hod. 

15 %

1810

Tabulka vlastností

pøilnavost k podkladu   pó

doba schnutí pøi nanesení 3 mm (výsledná vrstva 1,8 mm)

vodotìsnost V  (vrstva 1,8 mm)30

ìpropustnost pro vodní páru V a faktor difúzního odporu

zmìna tlouš�ky vrstvy po vyschnutí

?pevnost v tahu    a tažnost   tp pó



Technologické postupy pøi aplikacích  HYDROSTOPU Na HYDROSTOP je možno nanášet bìžné disperzní 
na rùzné povrchy barvy (napø. Balakryl, Eternal apod.) a vìtšinu synt. 

nátìrových hmot (napø. Bisil, Krastenol - emaily odolné 
vùèi vodì a UV záøení). Nátìrové hmoty zde neuvedené A/ HYDROIZOLACE NA VODOROVNÉ A SVISLÉ 
doporuèujeme pøedem vyzkoušet.KONSTRUKCE

  Podklad pro provedení svislé a vodorovné izolace 
Pøíprava podkladu pro HYDROSTOP(náhrada tìžkých lepenek) musí být pevný, na povrchu 

bezprašný. Provedeme celoplošnou penetraci a po 
zaschnutí stìrkujeme vrstvu 3 mm. Po zaschnutí ZÁSADY PENETRACE - savý podklad (beton, 
vizuálnì zkontrolujeme kvalitu povrchu. Jestliže se sádrokarton apod.) nejprve zbavíme prachu a 
objeví nedokonale izolovaná místa, opravíme je navlhèíme. Pak provedeme penetraci vodou 
pøestìrkováním (nové vrstvy se  homogennì spojí s rozøedìným penetraèním nátìrem pro Hydrostop (dle 
pøedchozími). Po vyschnutí HYDROSTOPU se provede savosti podkladu max. do pomìru 1:1). Aplikaci 
betonáž vodorovné plochy, nebo zahrnutí materiálu ke Hydrostopu  provedeme po zaschnutí pen. nátìru (dle 
kolmé stìnì stavby. podmínek 1/2 - 4 hod.).K penetraci podkladu mùžeme 

použít také bìžné disperzní penetraèní nátìry (napø. 
Sokrat, Hloubkovou penetraci, Maxil Unipen apod.).B/ IZOLACE PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
Hrubší nebo zvìtralé povrchy (a povrchy s ménì   Provede se podobnì jako v bodì A. Základovou desku 
pøídržnou vrchní vrstvou) doporuèujeme penetrovat izolujeme celoplošnì. Po ukonèení vyzdívky stìny 
dvakrát.omítneme. Po vyzrání a oèištìní penetrujeme kolmé i 

vodorovné plochy a stìrkujeme jako v bodì A. Pøi U venkovních aplikací lze k penetraci použít rovnìž 
pøechodu z jedné fasádní formy na druhou není tøeba rozpouštìdlový penetraèní nátìr Penetral Alp (podklad 
rohy zaoblovat. Kontrolujeme jako v b.  A. musí být suchý), aplikaci Hydrostopu pak provedeme až 

po 24 hodinách.

C/ IZOLACE BALKÓNÙ A TERAS POZNÁMKA - hlavním úèelem penetraèního nátìru je 
zpevnìní vrchních vrstev podkladu a snížení jeho    Pøi izolaci balkónù a teras postupujeme stejnì jako v 
savosti. Toto následnì zajiš�uje velmi dobrou pøídržnost bodì A. Zde je však nutné stìrku v rohu vytáhnout min. 
(viz tech. list) Hydrostopu k podkladu.10 cm na kolmou stìnu. HYDROSTOP umožòuje opravu 

balkónù a teras bez bourání pùvodního podkladu. Pøi 
opravì se plocha oèistí (pøípadnì se odstraní vydrolený BEZPEÈNOST PRÁCE
beton), opláchne vodou a penetruje (viz odstavec Používejte vhodný ochranný odìv a ochranné rukavice. 
pøíprava podkladu). Po zaschnutí stìrkujeme 3 mm Oèi chraòte použitím ochranných brýlí. Pøípadné 
vrstvu a to i na kolmé stìny do výšky min. 10 cm. Na zneèištìní pokožky omyjte teplou vodou s mýdlem a 
zaschlou vrstvu HYDROSTOPU mùžeme flexibilním ošetøete krémem.
lepidlem pøímo lepit dlažbu a obklady. 

Pøi zasažení oèí okamžitì dùkladnì vypláchnìte tekoucí 
  Obdobnì postupujeme pøi  IZOLACI KOUPELEN A vodou a vyhledejte lékaøskou pomoc.
SPRCHOVÝCH  KOUTÙ.

Barva: èerná (po vyschnutí)D/ LEPENÍ PÌNOVÉHO POLYSTYRÉNU
2

Spotøeba: ve vìtšinì aplikací 2-3 kg/m  (støechy 4   Na podkladovou plochu nejprve provedeme penetraci. 2
kg/m )Po zaschnutí naneseme pouze na jednu lepenou plochu 
Upozornìní: pøi pøemrznutí v nevyschlém stavu se HYDROSTOP ve vrstvì cca 2 mm a zafixujeme 
hmota znehodnocuje.polystyrén v požadované poloze.

Dodávané množství: 3 kg, 10 kg, 30 kg

SWISSBOND HYDROSTOP


