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Ochranné prostředky pro
HYDROIZOLACI 
PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ

ÚVOD
Při realizaci podzemních prostor a výskytu spodních vod je 

důležité vytvořit souvislou vnější deformovatelnou hydroizolaci 

s vynikající přídržností k nové konstrukci, schopnou překlenout 

v budoucnu eventuální mikrotrhliny. 

Základová konstrukce musí kromě přenosu zvýšeného zatížení 

konstrukcí na terén zabránit také hydraulickému tlaku spodní 

vody (trvalému nebo nahodilému).

Systémy MAPEI určené k hydroizolaci podzemních konstrukcí 

zahrnují provedení souvislé vrstvy na vnějším líci betonové 

konstrukce (základové desky a stěny) s použitím:

•  výrobků pro ochranu a utěsnění přerušených (navazujících) 

konstrukcí nebo hydroizolačních vrstev;

• výrobků na bázi přírodního bentonitu sodného;

•  dvousložkové pružné cementové malty určené k hydroizolaci 

povrchů vystavených pozitivnímu a negativnímu tlaku vody;

•  jednosložkové a dvousložkové bitumenové emulze;

Tyto systémy je možné použít samostatně nebo v kombinaci.
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Výrobky	pro	ochranu	a utěsnění	přerušené	konstrukce	nebo	

hydroizolačních	vrstev: utěsnění nesouvislých konstrukcí, 

stavebních a konstrukčních spár, se musí provádět s použitím 

výrobku IDROSTOP	B25 případně IDROSTOP	PVC	BI nebo BE.

IDROSTOP	B25 je hydroexpanzní profil na bázi bentonitu 

sodného určený k utěsnění konstrukčních spár u pilot, které 

prostupují konstrukcí. Jako alternativu k IDROSTOPU	B25 

je možné použít IDROSTOP, tvarovaný hydroexpanzní profil 

na bázi akrylových polymerů zvláště vyvinutý pro použití 

ve stavebnictví k vodonepropustnému utěsnění pracovních 

spár odolávajících hydraulickému tlaku do 5 atm. 

IDROSTOP	PVC	BI a IDROSTOP	PVC	BE jsou naopak z PVC 

a jsou určeny k vodonepropustnému utěsnění konstrukčních spár. 

Utěsnění trhlin v hydroizolační vrstvě je zcela nezbytné pro 

zajištění dokonalé těsnosti vrstvy. Pro tento účel Mapei nabízí 

řadu výrobků s různými vlastnostmi.

MAPEPROOF	MASTIC je bentonitová těsnicí pasta pro 

zpevnění míst, kterými kovové kotvicí trny prochází bentonitovou 

tkaninou MAPEPROOF a pro opravy při poškození této tkaniny.

MAPEPROOF	SEAL přírodní bentonit sodný v sypké formě pro 

lokální zpevnění hydroizolační vrstvy zhotovené z bentonitové 

tkaniny MAPEPROOF.

MAPEPROOF	SWELL je hydroexpanzivní těsnicí pasta na bázi 

hydrofilní gumy, dodává se v kartuši a aplikuje se vytlačovací 

pistolí. Je vhodný pro těsnění: potrubních prostupů v betonu, 

rozpěrek bednění a konstrukčních spár a trhlin (po předchozím 

vysekání lokálních poruch).
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V případě, kdy v průběhu lokalizace a vysekání defektu došlo 

ve stávající konstrukci k průsaku vody, musí se průnik vody 

zastavit s použitím výrobku LAMPOSILEX, což je hydraulická 

pojivová směs s velmi rychlým průběhem vytvrzení a vyzrávání 

určená k okamžitému utěsnění průsaků vody.

Výrobky	na bázi	bentonitu	sodného: bentonitová tkanina 

MAPEPROOF obsahuje přírodní bentonit sodný ve formě 

montmorillonitického jílu, který ve styku s vodou nebo pouhou 

vlhkostí nabobtná a mění se v gel s hydroizolační schopností.

Výhody tohoto systému jsou:

•  snadná aplikace na stavbě a schopnost přizpůsobit se 

tvaru konstrukce;

•  možnost provedení otvorů a zpětné samoopravitelnosti 

systému daná schopností bentonitu automaticky zacelit 

prázdná místa, na základě své expanzní schopnosti; 

•  trvanlivost systému, protože gel z bentonitu sodného 

má výbornou přídržnost k podkladu, aniž by docházelo 

k vzájemné transmigraci vody nebo vymývání pojiva při 

kolísání hladiny spodní vody;

•  vodonepropustnost přírodního bentonitu sodného, který 

má ve formě gelu koeficient K minimální garantovanou 

propustnost <1x10-11 m/s (ASTM D 5084);

•  možnost zhotovení hydroizolace na  jakémkoli typu 

konstrukce.

Dvousložková	pružná	cementová	malta: MAPELASTIC 

FOUNDATION je dvousložková malta na bázi cementových 

pojiv, tříděného jemnozrnného kameniva, speciálních 

přísad a syntetických polymerů ve vodní disperzi, vyvinutá 

ve výzkumných laboratořích firmy MAPEI. Smícháním obou 

složek vznikne hmota plastické konzistence, kterou lze snadno 

nanášet štětcem nebo válečkem v tloušťce nejméně 

2 mm na svislé i vodorovné podklady.

Díky vysokému obsahu a kvalitě syntetických pryskyřic je 

vytvrzený MAPELASTIC	FOUNDATION vysoce pružný 

a neměnný ve všech klimatických podmínkách. Smícháním 

vznikne vysoce tixotropní směs, která při aplikaci válečkem 

snižuje odpad na minimum. MAPELASTIC	FOUNDATION	
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je zcela vodotěsný v případě pozitivního i negativního tlaku 

vody do 1,5 atm (15 m vodní sloupec). Po vytvrzení je odolný 

rozpustným solím, které jsou přítomny v mořské vodě 

nebo v půdě, jako jsou chloridy a sírany. MAPELASTIC	

FOUNDATION	má také vynikající přídržnost ke všem 

cementovým podkladům, které jsou pevné a čisté. Všechny 

uvedené vlastnosti zaručují, že podzemní konstrukce chráněné 

a izolované výrobkem MAPELASTIC FOUNDATION zůstávají 

dlouhodobě dokonale suché.

Jednosložkové	a dvousložkové	bitumenové	emulze: 

bitumenové emulze firmy MAPEI (řada PLASTIMUL) 

obecně umožňují provádění hydroizolace podzemních 

svislých konstrukcí z železobetonu, cihelného zdiva nebo 

tvárnic. PLASTIMUL a PLASTIMUL	1K	SUPER	PLUS jsou 

jednosložkové bitumenové emulze, které jsou prvotně určeny 

k hydroizolaci konstrukcí, které nejsou vystaveny dynamickému 

zatížení, tyto materiály je však také možné použít i k hydroizolaci 

betonových konstrukcí nebo zdiva, které jsou vystaveny silnému 

dynamickému zatížení. PLASTIMUL	2K	PLUS a PLASTIMUL	

2K	SUPER jsou dvousložkové bitumenové emulze určené 

k hydroizolaci konstrukcí prováděné při nízkých teplotách 

a vysoké vlhkosti, mimoto je PLASTIMUL	2K	SUPER vhodný 

také pro konstrukce vystavené silnému dynamickému zatížení.

Výše uvedené výrobky jsou vhodné pro zhotovení hydroizolace 

na nových i stávajících konstrukcích, jak je uvedeno v připojených 

technických informacích. Náš technický servis je vám zcela 

k dispozici pro vysvětlení jejich vlastností a způsobu použití, 

jsme vám také k dispozici při řešení složitých technických 

problémů a projektů specifických konstrukcí.
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PŘEHLED BENTONITOVÉ CEMENTOVÉ
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OPRAVY

Podzemní konstrukce
Železobetonové stěny s negativním tlakem # # • • •
Cihelné zdivo s negativním tlakem # # • •^ •^
Výtahové šachty # # • • •
Prostupy •
Trhliny nebo štěrková hnízda s průsakem vody •

Spáry a spoje
Konstrukční spáry
Pracovní spáry •

Bazény, nádrže, vodojemy
Prostupy •
Stěny a vodorovné povrchy •  •

NOVÉ KONSTRUKCE

Podzemní konstrukce
Základové desky • •
Stěny před štětovnicemi, pilotami a mezistěnami • •
Železobetonové stěny s pozitivním tlakem • • • •
Cihelné zdivo s pozitivním tlakem •^ •^ •^
Prostupy • •
Výtahové šachty • • •

Spáry a spoje
Pracovní spáry základová deska-základová deska, základová deska-
základová stěna, stěna-stěna

•
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BITUMENOVÉ OSTATNÍ
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•

•

• * * *
•^ *^ *^ *^

• •

•

VYSVĚTLIVKY

• Doporučeno MAPEI.

*  Doporučeno MAPEI. Je vhodné aplikovat ochrannou vrstvu 
Plastimulu Primer.

• Doporučeno MAPEI. Použitelný až do hloubky 5 m.

*^  Doporučeno MAPEI. V případě potřeby je možné vyztužit 
konstrukci s použitím výrobku Mapenet 150.

#  Doporučeno MAPEI. Je nezbytná konstrukce z železobetonu 
v protitlaku.

 Doporučeno MAPEI. Pro lepení používejte Adesilex PG4.

 Doporučeno MAPEI, vhodný pro styk s pitnou vodou.

^  Doporučeno MAPEI. Je nezbytná předchozí aplikace vhodné 
malty MAPEI.

UPOZORNĚNÍ	-	UVEDENÝ	PŘEHLED	JE	POUZE	
INFORMATIVNÍ;	OVĚŘTE	SI	VHODNOST	POUŽITÍ	
V	MATERIÁLOVÝCH	LISTECH	JEDNOTLIVÝCH	VÝROBKŮ
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•	 	MAPEPROOF: bentonitová hydroizolační tkanina pro 

podzemní konstrukce na vodorovné i svislé povrchy;

•	 	MAPEPROOF	LW: bentonitová hydroizolační tkanina 

pro podzemní konstrukce na vodorovné i svislé povrchy 

s maximální výškou hladiny spodní vody 5 m;

•	 	MAPEPROOF	CD: fixační kruhová podložka bentonitových 

tkanin MAPEPROOF a MAPEPROOF	LW;

•	 	MAPEPROOF	MASTIC: bentonitová pasta na bázi přírodního 

bentonitu sodného a plastifikačních přísad, určená k utěsnění 

prostupů konstrukcí;

•	 	MAPEPROOF	SEAL: přírodní bentonit sodný v prášku pro 

lokální zesílení hydroizolační vrstvy prováděné bentonitovou 

tkaninou MAPEPROOF nebo MAPEPROOF	LW;

•	 	MAPEPROOF	SWELL: jednosložková hydroexpanzní pasta 

na bázi hydrofilní pryže v kartuši pro aplikaci vytlačovací pistolí;

•	 	MAPELASTIC	FOUNDATION: dvousložková cementová 

elastická malta pro hydroizolaci betonových povrchů 

vystavených tlakové vodě v pozitivním i negativním směru;

•	 	PLASTIMUL: univerzální bitumenová hydroizolační emulze;

•	 	PLASTIMUL	1K	SUPER	PLUS: vysoce pružná bitumenová 

hydroizolační emulze bez obsahu rozpouštědel s kuličkami 

polystyrenu a granulemi pryže, s rychlým průběhem vysychání, 

omezeným smršťováním a vysokou výtěžností;

•	 	PLASTIMUL	2K	PLUS: dvousložková vysoce pružná 

bitumenová hydroizolační emulze bez obsahu rozpouštědel, 

s obsahem vláken celulózy, omezeným smršťováním a rychlým 

průběhem vysychání;

•	 	PLASTIMUL	2K	SUPER: dvousložková vysoce pružná 

bitumenová hydroizolační emulze s obsahem polystyrenových 

kuliček, s omezeným smršťováním a rychlým průběhem 

vysychání; 

•	 	IDROSTOP: hydrofobní gumový profil na bázi akrylových  

polymerů k vodonepropustnému utěsnění pracovních spár;

•	 	IDROSTOP	B25: expandující těsnicí profil na bázi přírodního 

bentonitu sodného a polymerů k zastavení průsaků vody;

•	 	IDROSTOP	PVC	BI	a IDRSTOP	PVC	BE: těsnicí PVC profily  

k  utěsnění konstrukčních spojů;
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•	 	MAPEBAND	TPE: těsnicí pás z TPE pro vodonepropustné 

pružné utěsnění dilatačních spár a trhlin, které jsou vystaveny 

pohybům šířky do 5 mm nebo do 10 mm při použití pásu 

MAPEBAND	TPE	170, resp. MAPEBAND	TPE	325;

•	 	LAMPOSILEX: hydraulická pojivová směs s velmi rychlým 

průběhem tuhnutí a vytvrzení pro okamžité utěsnění průsaku 

vody.

MAPEPROOF

MAPEPROOF	LW

IDROSTOP	PVC	BE

IDROSTOP	PVC	BI
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Ochranné prostředky pro
HYDROIZOLACI PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
POD ÚROVNÍ TERÉNU

Souhrnné	technické	informace str.

MAPEPROOF 37

IDROSTOP	B25 40

MAPEPROOF	MASTIC 37

MAPEPROOF	SWELL 37

Těsnění provizorní studny 
(ocelová roura) ATE N SQ 001

1 	 	Železobetonová	základová	deska

2 	 	Ochranná	betonová	vrstva	stejné	
pevnosti	v tlaku	(Rck)	jako	beton	
základové	desky

3 	 MAPEPROOF

4 	 Hubený	beton	(podkladní	vrstva)

5 	 Terén

6 	 MAPEPROOF	SEAL

7 	 IDROSTOP	B25

8 	 Ocelový	poklop

9 	 MAPEPROOF	MASTIC

10 	 MAPEGROUT	COLABILE

11 	 Beton

12 	 MAPEPROOF	SWELL

13 	 Ocelové	kotevní	pracny

14 	 Závitový	šroub

7

7

4
6

5

3
2

1

3

9

8

1113

10

14
12
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Hydroizolace proti
pilotové stěně ATE N SQ 002

Souhrnné	technické	informace str.

MAPEPROOF 37

IDROSTOP	B25 40

1 	 	Železobetonová	základová	deska

2 	 	Ochranná	betonová	vrstva	stejné	
pevnosti	v tlaku	(Rck)	jako	beton	
základové	desky	

3 	 	MAPEPROOF

4 	 	Hubený	beton
(podkladní	vrstva)

5 	 	Terén

6 	 	Betonová	stěna

7 	 	IDROSTOP	B25

8 	 	Pilota

9 	 	Vyrovnání	povrchu	
pilotové	stěny

10 	 	Kotvicí	trny

1

7

85

9

10
6

3
2

4

5
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Těsnění prostupu potrubí
ATE N SQ 003

1 	 	Betonová	konstrukce

2 	 	IDROSTOP	B25

3 	 	MAPEPROOF

4 	 	Prostupující	potrubí

5 	 	MAPEPROOF	MASTIC

Ochranné prostředky pro
HYDROIZOLACI PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
POD ÚROVNÍ TERÉNU

Souhrnné	technické	informace str.

IDROSTOP	B25 40

MAPEPROOF 36

MAPEPROOF	MASTIC 37

1

5

4 3

5

3

2

EXTERIÉR INTERIÉR
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Souhrnné	technické	informace str.

MAPEPROOF 36

IDROSTOP	B25 40

MAPEPROOF	MASTIC 37

Hydroizolace mezistěny I.
ATE N SQ 004

1 	 	Železobetonová	základová	deska

2 	 	Ochranná	betonová	vrstva	stejné	
pevnosti	v tlaku	(Rck)	jako	beton	
základové	desky

3 	 	MAPEPROOF

4 	 	Hubený	beton
(podkladní	vrstva)

5 	 	Terén

6 	 	Betonová	stěna

7 	 	IDROSTOP	B25

8 	 	Mezistěna

9 	 	Kotevní	trny

10 	 	MAPEPROOF	MASTIC

1

7

5 8

10

96

5

4

2
3
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Souhrnné	technické	informace str.

MAPEPROOF 36

IDROSTOP	B25 40

Hydroizolace mezistěny II.
ATE N SQ 005

1 	 	Železobetonová	základová	deska

2 	 	Ochranná	betonová	vrstva	stejné	
pevnosti	v tlaku	(Rck)	jako	beton	
základové	desky

3 	 	MAPEPROOF

4 	 	Hubený	beton
(podkladní	vrstva)

5 	 	Terén

6 	 	Betonová	stěna

7 	 	IDROSTOP	B25

8 	 	Mezistěna

9 	 	Kotevní	trny

1

7

5 8

96

5

4

2
3

Ochranné prostředky pro
HYDROIZOLACI PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
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Souhrnné	technické	informace str.

MAPEPROOF 36

IDROSTOP	B25 40

Výtahová šachta
ATE N SQ 006

1 	 	Železobetonová	základová	deska

2 	 	Ochranná	betonová	vrstva	stejné	
pevnosti	v tlaku	(Rck)	jako	beton	
základové	desky

3 	 	MAPEPROOF

4 	 	Hubený	beton
(podkladní	vrstva)

5 	 	Terén

6 	 	Betonová	konstrukce

7 	 	IDROSTOP	B25

8 	 	Kotevní	trny

1

3
4 6

7

8

5

4

2

1

3

7

8
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Souhrnné	technické	informace str.

MAPEPROOF 36

MAPEPROOF	MASTIC 37

Zakládání na pilotách
pilota neprostupující hydroizolační tkaninou ATE N SQ 007

1 	 	Železobetonová	základová	deska

2 	 	Ochranná	betonová	vrstva	stejné	
pevnosti	v tlaku	(Rck)	jako	beton	
základové	desky

3 	 	MAPEPROOF

4 	 	Hubený	beton
(podkladní	vrstva)

5 	 	Terén

6 	 	MAPEPROOF	MASTIC

7 	 	Ocelová	výztuž

8 	 	Základová	pilota

1

3

7

6

3
4

5

8

4

2

5

Ochranné prostředky pro
HYDROIZOLACI PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
POD ÚROVNÍ TERÉNU
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Souhrnné	technické	informace str.

MAPEPROOF 36

MAPEPROOF	MASTIC 37

IDROSTOP	B25 40

Zakládání na pilotách
pilota prostupující hydroizolační tkaninou ATE N SQ 008

1 	 	Železobetonová	základová	deska

2 	 	Ochranná	betonová	vrstva	stejné	
pevnosti	v tlaku	(Rck)	jako	beton	
základové	desky

3 	 	MAPEPROOF

4 	 	Hubený	beton
(podkladní	vrstva)

5 	 	Terén

6 	 	MAPEPROOF	MASTIC

7 	 	Ocelová	výztuž

8 	 	Základový	pás	(pilota)

9 	 	MAPEGROUT	COLABILE

10 	 	IDROSTOP	B25

11 	 	MAPEPROOF	SEAL

17

6

2
10

3
11

8
5

4

9
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Souhrnné	technické	informace str.

MAPEPROOF 36

IDROSTOP	B25 40

Hydroizolační tkanina 
aplikovaná po betonáži ATE N SQ 009

1 	 	Železobetonová	základová	
deska	

2 	 	Ochranná	betonová	vrstva	
stejné	pevnosti	v tlaku	(Rck)	
jako	beton	základové	desky

3 	 	MAPEPROOF

4 	 	Hubený	beton
(podkladní	vrstva)

5 	 	Terén	

6 	 	Betonová	stěna

7 	 	IDROSTOP	B25

8 	 	Fabion	z MAPEGROUTU	
RAPIDO/PLANITOPU	400

9 	 	Netkaná	syntetická	
geotextilie		≥	250	g/m²	

10 	 	Kotevní	trny

9

8
6

7
10

3

1

3
2

4

5

Ochranné prostředky pro
HYDROIZOLACI PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
POD ÚROVNÍ TERÉNU
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Souhrnné	technické	informace str.

MAPEPROOF 36

IDROSTOP	B25 40

MAPEPROOF	MASTIC 37

MAPELASTIC	FOUNDATION 37

1 	 	Železobetonová	základová	
deska	

2 	 	Ochranná	betonová	vrstva	
stejné	pevnosti	v tlaku	(Rck)	
jako	beton	základové	desky	

3 	 	MAPEPROOF

4 	 	Hubený	beton
(podkladní	vrstva)

5 	 	Terén	

6 	 	Železobetonová	stěna

7 	 	IDROSTOP	B25

8 	 	MAPEPROOF	MASTIC

9 	 	MAPELASTIC	FOUNDATION

10 	 	Netkaná	syntetická	
geotextilie		≥	250	g/m²	

11 	 	Kotevní	trny

9

8
6

7
11

10

3

1

3
2

4

5

MAPEPROOF hydroizolace základové desky s izolací stěny 
stěrkou MAPELASTIC FOUNDATION ATE N SQ 011
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Souhrnné	technické	informace str.

MAPEPROOF 36

Základová deska s bedněním
ATE N SQ 012

6

1

2
3

4

5

1 	 	Železobetonová	základová	deska	

2 	 	Ochranná	betonová	vrstva	stejné	
pevnosti	v tlaku	(Rck)	jako	beton	
základové	desky

3 	 	MAPEPROOF

4 	 	Hubený	beton
(podkladní	vrstva)

5 	 	Terén

6 	 	Dřevěné	bednění

Ochranné prostředky pro
HYDROIZOLACI PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
POD ÚROVNÍ TERÉNU



21

Souhrnné	technické	informace str.

MAPEPROOF 36

MAPEPROOF	SEAL 37

IDROSTOP	B25 40

MAPEPROOF	MASTIC 37

Těsnění potrubí procházejícího 
základovou deskou ATE N SQ 013

1 	 	Železobetonová	základová	deska	

2 	 	Ochranná	betonová	vrstva	stejné	
pevnosti	v tlaku	(Rck)	jako	beton	
základové	desky

3 	 	MAPEPROOF

4 	 	Hubený	beton
(podkladní	vrstva)

5 	 	Terén	

6 	 	MAPEPROOF	SEAL

7 	 	IDROSTOP	B25

8 	 	MAPEPROOF	MASTIC

9 	 	Prostupující	potrubí

1

2
3

4

3
7

8 9

6

5
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Souhrnné	technické	informace str.

MAPEPROOF 36

IDROSTOP	B25 40

MAPELASTIC	FOUNDATION 37

Hydroizolace proti pilotové stěně
- nosník na koruně hlavy ATE N SQ 014

1 	 	Pilotová	stěna

2 	 	Vyrovnávací	vrstva

3 	 	MAPEPROOF

4 	 	Železobetonová	stěna

5 	 	IDROSTOP	B25

6 	 	MAPELASTIC	FOUNDATION

7 	 	Nosník

8 	 	Terén

7

8

1
4

3

5

3

2

Ochranné prostředky pro
HYDROIZOLACI PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
POD ÚROVNÍ TERÉNU
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Souhrnné	technické	informace str.

MAPEPROOF 36

IDROSTOP	B25 40

Výplň konstrukční dilatační spáry s použitím

IDROSTOP PVC BE ATE N SQ 016

1 	 	Terén

2 	 	Hubený	beton	(podkladní	vrstva)

3 	 	MAPEPROOF

4 	 	Ochranná	betonová	vrstva	stejné	
pevnosti	v	tlaku	(Rck)	jako	beton	
základové	desky	

5 	 	IDROSTOP	PVC	BE

6 	 	Betonová	konstrukce

7 	 	Separační	prvek

8 	 	Přilehlá	betonová	konstrukce

6

4
3

5

2

7
8

4

1
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Souhrnné	technické	informace str.

MAPEPROOF 36

MAPEPROOF	MASTIC 37

Ocelové háky pro fixaci 
IDROSTOP	PVC	BI

40

IDROSTOP	PVC	BI 40

Výplň konstrukční spáry

IDROSTOPEM PVC BI ATE N SQ 017

1 	 	Terén

2 	 	Provazec	z netkané	syntetické	
geotextilie	≥		250	g/m²

3 	 	MAPEPROOF

4 	 	MAPEPROOF	MASTIC

5 	 	Ohnuté	kovové	prvky	k připevnění	
IDROSTOPU	PVC	BI

6 	 	Betonová	konstrukce

7 	 	Separační	prvek

8 	 	IDROSTOP	PVC	BI

9 	 	Přilehlá	betonová	konstrukce

7

8

96

5

4

2

1

3

Ochranné prostředky pro
HYDROIZOLACI PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
POD ÚROVNÍ TERÉNU
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Souhrnné	technické	informace str.

MAPEPROOF 36

IDROSTOP	B25 40

Znovu napojení základové desky
ATE N SQ 018

1 	 	Terén

2 	 	Hubený	beton	(podkladní	vrstva)

3 	 	MAPEPROOF

4 	 	Ochranná	vrstva	z betonu se	
stejnou	pevnostní	v tlaku	(Rck),	
jako	beton	v základové	desce

5 	 	Základová	deska	s železobetonu

6 	 	Přilehlá	železobetonová
základová	deska

7 	 	IDROSTOP	B25

8 	 	Spojovací	výztuž

1

2

4

5 7 8 6

3
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Souhrnné	technické	informace str.

MAPELASTIC	FOUNDATION 37

IDROSTOP	B25 40

MAPEPROOF	MASTIC 37

MAPEPROOF 36

Anglický dvorek litý na stavbě
ATE N SQ 019

1 	 	Železobetonová	
základová	deska

2 	 	Rám

3 	 	MAPELASTIC	
FOUNDATION

4 	 	Stěna	anglického	
dvorku

5 	 	Provazec	z netkané	
syntetické	geotex-
tilie	≥	250	g/m²

6 	 	Terén

7 	 	Spojovací	výztuž

8 	 	IDROSTOP	B25

9 	 	MAPEBAND

10 	 	MAPEFLEX	PU	45

11 	 	Svod

12 	 	Stěna	anglického	
dvorku

13 	 	MAPEPROOF	
MASTIC

14 	 	Sběrač	dešťové	
vody

15 	 	MAPEPROOF

16 	 	Hubený	beton

17 	 	Spádovaný	potěr

2

3
4

7

817

9

103

11

12

8
1

5 16
15

14

8

13

6

5

Ochranné prostředky pro
HYDROIZOLACI PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
POD ÚROVNÍ TERÉNU
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Souhrnné	technické	informace str.

MAPEPROOF 36

IDROSTOP	PVC	BI 40

Garážová rampa
ATE N SQ 020

1 	 	Železobetonová	základová	deska

2 	 	Spojovací	kovové	prvky

3 	 	Ochranná	vrstva	z betonu se	
stejnou	pevnostní	v tlaku	(Rck),	
jako	beton	v základové	desce

4 	 	MAPEPROOF

5 	 	Hubený	beton	(podkladní	vrstva)

6 	 	Terén

7 	 	IDROSTOP	PVC	BI

8 	 	Rampa

9 	 	Sběrač	dešťové	vody

10 	 	MAPEFLEX	PU	45	s provazcem	
MAPEFOAM

10

9

7

8

5

4
3

6

21
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Souhrnné	technické	informace str.

Spezzoni di MAPEPROOF 36

MAPEPROOF	MASTIC 37

IDROSTOP	B25 40

MAPEPROOF 36

Hydroizolace mezistěny 
- svislá konstrukce ATE N SQ 021

1 	 	Terén

2 	 	Ochranná	PE	fólie

3 	 	Nosná	betonová	deska

4 	 	Mapeproof	–	části

5 	 	MAPEPROOF	MASTIC

6 	 	Kotvicí	čepy	v pažení

7 	 	Pažení

8 	 	IDROSTOP	B25

9 	 	Spojovací	výztuž

10 	 	Protistěna	z železobetonu

11 	 	Regulace	pažení

12 	 	MAPEPROOF

1

1

2

3456

7

11

12

10
9

8

Ochranné prostředky pro
HYDROIZOLACI PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
POD ÚROVNÍ TERÉNU
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Těsnění pláště čerpací jehly
ATE N SQ 022

Souhrnné	technické	informace str.

MAPEPROOF	SWEEL 37

MAPEPROOF	MASTIC 37

IDROSTOP	B25 40

MAPEPROOF 36

1 	 	MAPEGROUT	COLABILE

2 	 	Kovový	uzávěr

3 	 	MAPEPROOF	SWELL

4 	 	MAPEPROOF	MASTIC

5 	 	IDROSTOP	B25

6 	 	Železobetonová	základová	deska

7 	 	Plášť	z eloxované	oceli

8 	 	Kotvicí	šrouby

9 	 	Ochranná	vrstva	z betonu se	
stejnou	pevnostní	v tlaku	(Rck),	
jako	beton	v základové	desce

10 	 	MAPEPROOF

11 	 	MAPEPROOF	SEAL

12 	 	Hubený	beton	(podkladní	vrstva)

13 	 	Terén

1 2

3

4
5

7

6

10
9

12

13

8

4

5
10

11
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Souhrnné	technické	informace str.

MAPEPROOF 36

IDROSTOP	B25 40

MAPEPROOF	MASTIC 37

Hydroizolace řadou 
PLASTIMUL

37

Ochranné prostředky pro
HYDROIZOLACI PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
POD ÚROVNÍ TERÉNU

MAPEPROOF pod základovou deskou 
a hydroizolace řadou PLASTIMUL na stěně ATE N SQ 023

1

2

4

5

3

3

10

8

9

7

6
11

1 	 	Železobetonová	základová	
deska

2 	 	Ochranná	vrstva	
z betonu se	stejnou	
pevnostní	v tlaku	(Rck),	
jako	beton	v základové	
desce

3 	 	MAPEPROOF

4 	 	Hubený	beton
(podkladní	vrstva)

5 	 	Terén

6 	 	Stěna	z železobetonu

7 	 	IDROSTOP	B25

8 	 	MAPEPROOF	MASTIC

9 	 	Hydroizolace	výrobky	
z řady	PLASTIMUL

10 	 	Drenážní	vrstva

11 	 	Spojovací	výztuž
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Souhrnné	technické	informace str.

MAPEPROOF 36

IDROSTOP	B25 40

HYDROIZOLACE ŠTĚTOVNIC 
– aplikace na panely ATE N SQ 025

5 8

9

6 10

7

1

3
2

4

5

1 	 	Železobetonová	základová	deska

2 	 	Ochranná	vrstva	z betonu se	
stejnou	pevnostní	v tlaku	(Rck),	
jako	beton	v základové	desce

3 	 	MAPEPROOF

UPOZORNĚNÍ:	Volný prostor 
mezi štětovnicemi a deskami 
se musí před litím betonu vyplnit 
pískem.

4 	 	Hubený	beton	(podkladní	
vrstva)

5 	 	Terén

6 	 	Stěna	z železobetonu

7 	 	IDROSTOP	B25

8 	 	Štětovnice

9 	 	OSB	deska	nebo	podobná

10 	 	Spojovací	výztuž
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Souhrnné	technické	informace str.

MAPELASTIC	FOUNDATION 37

MAPEPROOF	MASTIC 37

IDROSTOP	B25 40

MAPEPROOF 36

Ochranné prostředky pro
HYDROIZOLACI PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
POD ÚROVNÍ TERÉNU

Oprava vnitřní vyzdívky
- MAPEPROOF a MAP. FOUNDATION ATE R SQ 001

1 	 	Stávající	železobetonová	
konstrukce

2 	 	MAPELASTIC	FOUNDATION

3 	 	MAPEPROOF	MASTIC

4 	 	Konektory

5 	 	Nová	železobetonová	
konstrukce	dimenzovaná	
tak,	aby	odolala	tlaku	vody

6 	 	IDROSTOP	B25

7 	 	MAPEPROOF

8 	 	Hubený	beton
(podkladní	vrstva)

9 	 	Terén

2

33

5

7

6
4

1

9

1

8
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Souhrnné	technické	informace str.

MAPELASTIC	FOUNDATION 37

MAPEPROOF	MASTIC 37

IDROSTOP	B25 40

MAPEPROOF 36

Oprava vnitřní vyzdívky 
prostupující podpěrou ATE R SQ 005

1 	 	Stávající	železobetonová	
konstrukce

2 	 	MAPELASTIC	FOUNDATION

3 	 	MAPEPROOF	MASTIC

4 	 	Konektory

5 	 	Nová	železobetonová	
konstrukce	dimenzovaná	tak,	
aby	odolala	tlaku	vody

6 	 	IDROSTOP	B25

7 	 	MAPEPROOF

8 	 	Hubený	beton	(podkladní	vrstva)

9 	 	Terén

2 2

3 333

5

7

6

4 4

5

1

8

9

7

5

1
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Souhrnné	technické	informace str.

MAPEPROOF 36

MAPEPROOF	MASTIC 37

IDROSTOP	B25 40

Ochranné prostředky pro
HYDROIZOLACI PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
POD ÚROVNÍ TERÉNU

Oprava vnitřní vyzdívky základů a stěny
- MAPEPROOF ATE R SQ 004

1 	 	Stávající	železobetonová	
konstrukce

2 	 	MAPEPROOF

3 	 	MAPEPROOF	MASTIC

4 	 	Konektory

5 	 	IDROSTOP	B25

6 	 	Hubený	beton
(podkladní	vrstva)

7 	 	TERÉN

8 	 	Nová	železobetonová	konstrukce	dimenzovaná	
tak,	aby	odolala	tlaku	vody

2

1

1

6

7

8

5
33

2

8 4
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36

MAPEPROOF
Dodávka a pokládka hydroizolačního systému na svislé a vodorovné povrchy s použitím třívrstvé bentonitové textílie tloušťky 

6 mm (MAPEPROOF, výrobce Mapei s.p.A.). Horní vrstva se skládá z jehličkovité netkané textílie z polypropylenového 

vlákna hmotnosti 220 g/m2, zatímco spodní vrstva - podložka je tvořena polypropylenovou tkaninou hmotnosti 140 g/m2.

Střední vrstvu tvoří mikročástice přírodního bentonitu sodného v množství 5 100 g/m2. Spojení vrstev tvořících geomembránu 

je provedeno pomocí syntetických háčkovitých vláken, která umožňují proniknutí části vlákna horní vrstvy netkané tkaniny 

skrze prostřední vrstvu bentonitu a připevní je ke spodní vrstvě goetextilie. Takové protkání musí být jednotné po celém 

povrchu tak, aby byla zajištěna zvýšená odolnost proti skluzu jednotlivých vrstev a přírodní mikročástice bentonitu sodného 

obsaženého v MAPEPROOFU zůstaly trvale ohraničeny i po svislé montáži a zvlhčení. Materiály, které obsahují bentonit, 

nesmí podléhat rozkladu (tlení a biodegradaci), aby bylo zaručeno dlouhodobé a stabilní překrytí konstrukcí. Bentonitový 

geokompozit musí mít následující vlastnosti: Koeficient propustnosti k musí být menší než 1E-11 m/s (dle normy ASTM D 

5887), statickou zkoušku protržením 2400 N (dle EN ISO 12236); pevnost v tahu vyšší, než 14,0 kN/m (dle EN ISO 10319); 

pevnost v odlupu vyšší než 420 N/m (dle ASTM D 6496); přídržnost k betonu, v případech před betonáží vyšší než 3,5 

N/mm (dle ASTM D 903).Na vodorovné a svislé povrchy upevněte MAPEPROOF tak, aby jejich okraje byly překryty 

o 10 cm. Upevněte geomembránu hřebíky a podložkami MAPEPROOF	CD na vodorovných podkladech po každých 50 cm 

a každých 30 cm na podkladech svislých, k připevnění používejte vždy MAPEPROOF	CD. Role mají rozměry: 1,1 m x 5 m; 

2,5 m x 22,5 m; 5 m x 40 m.

MAPEPROOF LW
Dodávka a pokládka hydroizolačního systému na svislé a vodorovné povrchy s použitím třívrstvé bentonitové tkaniny 

tloušťky 5 mm (typ MAPEPROOF	LW, výrobce Mapei s.p.A.). Horní vrstva se skládá z jehličkovité netkané textílie 

z polypropylenového vlákna hmotnosti 220 g/m2, zatímco spodní vrstva - podložka je tvořena polypropylenovou 

tkaninou hmotnosti 120 g/m2. Střední vrstvu tvoří mikročástice přírodního bentonitu sodného v množství 4 100 g/m2. 

Spojení vrstev tvořících geomembránu je provedeno pomocí syntetických háčkovitých vláken, která umožňují 

proniknutí části vlákna horní vrstvy netkané tkaniny skrze prostřední vrstvu bentonitu a připevní je ke spodní 

vrstvě goetextilie. Takové protkání musí být jednotné po celém povrchu tak, aby byla zajištěna zvýšená odolnost 

proti skluzu jednotlivých vrstev a přírodní mikročástice bentonitu sodného obsaženého v MAPEPROOFU zůstaly 

trvale ohraničeny i po svislé montáži a zvlhčení. Materiály, které obsahují bentonit, nesmí podléhat rozkladu (tlení 

a biodegradaci), aby bylo zaručeno dlouhodobé a stabilní překrytí konstrukcí. Bentonitový geokompozit musí 

mít následující vlastnosti: Koeficient propustnosti k musí být menší než 1E-11 m/s (dle normy ASTM D 5887), 

statickou zkoušku protržením 2418 N (dle EN ISO 12236); pevnost v tahu vyšší, než 12,0 kN/m (dle EN ISO 10319); 

pevnost v odlupu vyšší než 380 N/m (dle ASTM D 6496); přídržnost k betonu, v případech před betonáží vyšší než 

2,7 N/mm (dle ASTM D 903).Na vodorovné a svislé povrchy upevněte MAPEPROOF tak, aby jejich okraje byly 

překryty o 10 cm. Upevněte geomembránu hřebíky a podložkami MAPEPROOF	CD	na vodorovných podkladech 

po každých 50 cm a každých 30 cm na podkladech svislých, k připevnění používejte vždy MAPEPROOF	CD. Role 

mají rozměry: 2,5 m x 22,5 m; 5 m x 40 m.

Ochranné prostředky pro
HYDROIZOLACI PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
SOUHRNNÉ TECHNICKÉ INFORMACE
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MAPEPROOF MASTIC
Dodávka a aplikace bentonitové pasty na bázi přírodního bentonitu sodného a plastifikačních přísad (MAPEPROOF	

MASTIC, výrobce Mapei S.p.A.) určená k těsnění prostupů (ocelové výztuže), pro srovnání nerovností povrchu 

betonů po odbednění, utěsnění betonových „hnízd“ menších rozměrů, zhotovení ochranných membrán při opravách 

poškozené hydroizolační bentonitové tkaniny. Objemová hmotnost této bentonitové pasty musí být 1,50 kg/dm³, 

nesmí na vzduchu vysychat, a to ani v případech, kdy je těmto podmínkám dlouhodobě vystaven.

MAPEPROOF SWELL
Dodávka a aplikace hydroexpanzního těsnicího tmelu (MAPEPROOF	SWELL, výrobce Mapei S.p.A.). Aplikace 

musí být provedena po lokálním odbourání okolí pracovní spáry nebo po obvodu potrubí nebo jiných prvků 

procházejících betonem. V případě trvalého průsaku vody je nutné ho zastavit ucpávkou z výrobku LAMPOSILEX. 

Provazec MAPEPROOF	SWELL musí být překrytý nejméně 6 cm vrstvou výrobku MAPEGROUT	BM nebo jiným 

podobným výrobkem.

MAPELASTIC FOUNDATION
Dodávka a aplikace dvousložkové pružné cementové malty odolné proti chloridům a síranům a nepropustné pro 

vodu v pozitivním směru až do hydrostatického tlaku 5 atm (EN 12390/8) resp. 50 m vodního sloupce a v negativním 

směru do 1,5 atm (EN 14891) resp. 15 m vodního sloupce, na pevný podklad válečkem nebo nástřikem. Kromě toho 

musí mít pružnost >60% vyjádřenou jako prodloužení v procentech (DIN 53504 modifikovaná), soudržnost s betonem 

>1N/mm² (EN 1542), schopnost přemostění trhlin >1,25 mm vyjádřená jako max. šířka trhliny (EN 1062-7 třída A4) 

(MAPELASTIC	FOUNDATION, výrobce Mapei S.p.A.). Aplikace výrobku se musí provádět v teplotním rozmezí 

od +5°C do +40°C na pevný podklad, dokonale čistý předem navlhčený, bez nevsáknuté vody na povrchu. Výrobek 

se nanáší ve dvou vrstvách v celkové tloušťce ne menší než 2 mm, spotřeba činí 1,65 kg/m² a mm tloušťky vrstvy, 

druhou vrstvu lze nanášet po cca 4 hodinách od aplikace první vrstvy; ta musí být před nanášením druhé vrstvy 

zcela suchá.

PLASTIMUL 

Dodávka a aplikace pasty složené z vybraných živic emulgovaných ve vodě a jemnozrnných plniv, s objemovou 

hmotností 1,20 kg/dm³ (PLASTIMUL, výrobce Mapei S.p.A.) určené k aplikaci na vodorovné i svislé betonové 

povrchy bez provozního zatížení:

Aplikace na svislé povrchy na navlhčený podklad:

•  První vrstva (základní nátěr). Štětcem naneste homogenní roztok PLASTIMULU smíchaného s 45-50 % vody. 

Po úplném vyschnutí (3-6 hodin) přistupte k aplikaci druhé vrstvy.
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•  Druhá vrstva. Aplikujte PLASTIMUL stěrkou nebo plochým štětcem v tloušťce minimálně 1 mm.

Aplikace na nepojížděný vodorovný povrch na navlhčený podklad:

•  První vrstva (základní nátěr). Štětcem naneste homogenní roztok PLASTIMULU smíchaného s 45-50 % vody. Po úplném 

vyschnutí (3-6 hodin) přistupte k aplikaci druhé vrstvy.

•  Druhá vrstva. Naneste neředěný PLASTIMUL v tloušťce vrstvy 2 mm a do ještě čerstvého nátěru vložte síťovinu ze 

skelných vláken odolnou proti alkalickým vlivům MAPENET	150 za účelem zvýšení pevnosti v tahu zhotovené vrstvy. Tento 

postup se doporučuje zvláště, vyskytují-li se v podkladu trhliny. Potom naneste další vrstvu neředěným PLASTIMULEM 

v tloušťce cca 1 mm a posypte ho, dokud je ještě čerstvý, jemným pískem granulometrie 0-1 mm.

PLASTIMUL 1K SUPER PLUS
Dodávka a aplikace jednosložkové bitumenové hydroizolační emulze bez obsahu rozpouštědel, s plnivem z polystyrenu 

a pryže, s omezeným smrštěním, rychlým vysycháním a vysokou výtěžností (PLASTIMUL	1K	SUPER	PLUS, výrobce MAPEI 

S.p.A.) určené k nanášení na vodorovné a svislé povrchy z betonu nebo cihel vystavené silnému dynamickému zatížení.

Aplikace se musí provádět následujícím způsobem:

•  štětcem, válečkem nebo nástřikem se na povrch nanese nízkoviskózní živičná emulze (PLASTIMUL	PRIMER, výrobce 

MAPEI S.p.A.) za účelem sjednocení podkladu - použití konzultujte s technickým servisem Mapei;

•  po vyschnutí PLASTIMULU	PRIMER	naneste nejméně ve 2 vrstvách PLASTIMUL	1K	SUPER	PLUS. Aplikace 

PLASTIMULU	1K	SUPER	PLUS musí být provedena v rovnoměrné tloušťce po celém povrchu s ohledem na tloušťky 

vrstvy za mokra a za sucha, uvedené v tabulce technických vlastností. Nanášení výrobku lze provádět hladkou nebo 

zubovou stěrkou nebo nástřikem vibračním čerpadlem. Na spoje mezi vodorovnými a svislými povrchy naneste 

PLASTIMUL	1K	SUPER	PLUS	tak, aby byl pokrytý celý podklad. 

V případech uvedených v materiálovém listu je mezi první a druhou vrstvu nutné vložit MAPENET	150, síťovinu ze skelných 

vláken odolnou proti alkáliím.

Před prováděním zásypu základů chraňte povrch opatřený hydroizolací drenážní vrstvou, kterou je možné bodově přilepit 

také PLASTIMULEM	1K	SUPER	PLUS. Výrobek musí mít následující vlastnosti: objemová hmotnost 0,65 kg/dm3, teplotní 

odolnost ≥ +70°C (DIN 52123); schopnost přemostění trhlin při +4°C ≥ 2 mm (DIN 28052); nepropustnost s  trhlinami šířky 

1 mm při 0,75 bar po dobu více než 72 hodin (DIN 52123).

PLASTIMUL 2K PLUS
Dodávka a aplikace dvousložkové bitumenové hydroizolační emulze bez obsahu rozpouštědel, s plnivem vláken celulózy, 

s omezeným smršťováním a rychlým vysycháním (PLASTIMUL	2K	PLUS, výrobce MAPEI S.p.A.) určené k nanášení 

na vodorovné a svislé povrchy z betonu nebo cihel při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti.

Aplikace se musí provádět následujícím způsobem:

•  štětcem, válečkem nebo nástřikem se na povrch nanese za účelem sjednocení podkladu nízkoviskózní živičná emulze 

(PLASTIMUL	PRIMER, výrobce MAPEI S.p.A.);

•  po vyschnutí PLASTIMULU	PRIMER	se aplikuje nejméně ve 2 vrstvách PLASTIMUL	2K	PLUS. Aplikace 

PLASTIMULU	2K	PLUS musí být provedena v rovnoměrné tloušťce po celém povrchu s ohledem na tloušťky vrstvy 
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za mokra a za sucha, uvedené v tabulce technických vlastností. Nanášení výrobku lze provádět hladkou nebo 

zubovou stěrkou nebo stříkacím zařízením s vibračním čerpadlem.

V případech uvedených v materiálovém listu je nutné mezi první a druhou vrstvu vložit síťovinu ze skelných vláken 

odolnou proti alkáliím MAPENET	150.

Před prováděním zásypu základů chraňte povrch opatřený hydroizolací drenážní vrstvou, kterou je možné bodově 

přilepit také PLASTIMULEM	2K	PLUS. Výrobek musí mít následující vlastnosti: 

objemová hmotnost 0,75 kg/dm3, teplotní odolnost ≥ +70°C (DIN 52123); schopnost přemostění trhlin při +4°C ≥ 

2 mm (DIN 28052); nepropustnost s 1 mm širokými trhlinami při 0,75 bar po dobu více než 72 hodin (DIN 52123).

PLASTIMUL 2K SUPER 

 Dodávka a aplikace dvousložkové bitumenové hydroizolační emulze bez obsahu rozpouštědel, s plnivem 

z polystyrénových kuliček, s omezeným smršťováním a rychlým vysycháním (PLASTIMUL	2K	SUPER, výrobce 

MAPEI S.p.A.) určené k nanášení na vodorovné a svislé povrchy z betonu nebo cihel vystavených vysokému 

dynamickému zatížení, které může být prováděno při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti.

Aplikace se musí provádět následujícím způsobem:

•  štětcem, válečkem nebo nástřikem se na povrch nanese za účelem sjednocení podkladu nízkoviskózní živičná 

emulze (PLASTIMUL	PRIMER, výrobce MAPEI S.p.A.);

•  po vyschnutí PLASTIMULU	PRIMER se aplikuje nejméně ve 2 vrstvách PLASTIMUL	2K	SUPER. Aplikace 

PLASTIMULU	2K	SUPER	musí být provedena v rovnoměrné tloušťce po celém povrchu s ohledem na tloušťky 

vrstvy za mokra a za sucha, uvedené v tabulce technických vlastností. Nanášení výrobku lze provádět hladkou 

nebo zubovou stěrkou nebo stříkacím zařízením s vibračním čerpadlem.

V případech uvedených v materiálovém listu je nutné mezi první a druhou vrstvu vložit síťovinu ze skelných vláken 

odolnou proti alkáliím MAPENET	150.

Před prováděním zásypu základů chraňte povrch opatřený hydroizolací drenážní vrstvou, kterou je možné bodově 

přilepit také PLASTIMULEM	2K	SUPER. Výrobek musí mít následující vlastnosti: 

objemová hmotnost 0,75 kg/dm3, teplotní odolnost ≥ +70°C (DIN 52123); schopnost přemostění trhlin při +4°C ≥ 

2 mm (DIN 28052); nepropustnost s 1 mm širokými trhlinami při 0,75 bar po dobu více než 72 hodin (DIN 52123).

IDROSTOP
 Dodávka a aplikace hydroexpanzního gumového profilu (IDROSTOP, výrobce Mapei S.p.A.)

 na pevné a soudržné povrchy z betonu; upevnění se provádí přilepením tmelem IDROSTOP	MASTIC nebo 

mechanicky hřebíky nebo šrouby s přesahem profilů při napojení nejméně 3 cm. Krytí betonem musí být rovno nebo 

větší než 8 cm. Výrobek má objemovou hmotnost 1,3 g/cm3 a zajišťuje vodonepropustnost až do 5 atm. K dispozici 

jsou rozměry 20x10 mm, 20x15 mm, 20x25 mm.
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IDROSTOP B25
Dodávka a aplikace samotěsnicího bentonitového hydroexpanzního profilu rozměru 20x25 mm (IDROSTOP	B25, 

výrobce Mapei S.p.A.) k těsnění vodorovných i svislých pracovních spár v betonových konstrukcích, ale pouze 

v případě, kdy je krytí betonem rovno nebo větší než 8cm. Profil je vyroben z přírodního bentonitu sodného a polymerů, 

s hustotou 1,6 g/cm3, ve styku s vodou je schopný expanze až do 425 % původního rozměru. Upevnění k podkladu 

se provádí mechanicky hřebíky nebo šrouby (1 na každých 25 cm) s přesahem profilů při napojení nejméně 6 cm.

IDROSTOP PVC BI 

Dodávka a aplikace pružného předtvarovaného vnitřního vodotěsného profilu pro utěsnění konstrukčních spár 

v železobetonových konstrukcích (IDROSTOP	PVC	BI, výrobce Mapei S.p.A.), výrobek obsahuje vysoce kvalitní 

sloučeniny PVC. Těsnicí profil se umístí doprostřed tloušťky desky nebo stěny a její připevnění se provede nataženým 

drátem, který je jedním koncem připojen k výztuži a druhým k profilu.

Výrobek musí mít následující vlastnosti: tvrdost Shore A 70 (ISO 868 – ASTM D2240); hustota 1,31 g/cm3 (ISO 1183 

– ASTM D792); pevnost v tahu 14 N/mm² (ISO 527 – ASTM D638); prodloužení při přetržení 450 % (ISO 527 – 

ASTM D638).

IDROSTOP PVC BE
Dodávka a aplikace pružného předtvarovaného vnějšího vodotěsného profilu pro utěsnění konstrukčních spár 

v železobetonových konstrukcích (IDROSTOP	PVC	BE, výrobce Mapei S.p.A.), výrobek obsahuje vysoce kvalitní 

sloučeniny PVC. Těsnicí profil se připevní hřebíky nebo šrouby k vodorovnému či svislému podkladu a poté se 

zalije betonem.

Výrobek musí mít následující vlastnosti: tvrdost Shore A 70 (ISO 868 – ASTM D2240); hustota 1,31 g/cm3 (ISO 1183 

– ASTM D792); pevnost v tahu 14 N/mm² (ISO 527 – ASTM D638); prodloužení při přetržení 450 % (ISO 527 – 

ASTM D638). 
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MAPEBAND TPE
Dodávka a aplikace těsnicího pásu z TPE (MAPEBAND	TPE, výrobce Mapei S.p.A.) k těsnění a hydroizolaci konstrukčních 

spár, lepený k podkladu dvousložkovým nízkoviskózním tixotropním epoxidovým lepidlem (ADESILEX	PG4, výrobce Mapei 

S.p.A.). Aplikace se musí provádět následujícím způsobem:

•  na čistý a suchý podklad naneste ADESILEX	PG4 rovnou stranou stěrky v  souvislé vrstvě tl. cca 1-2 mm tak, aby lepidlo 

neproniklo do spáry;

•  pásku MAPEBAND	TPE mírně přitlačte v místě netkané textílie a dbejte, aby nevznikly záhyby a aby pod páskou 

nezůstaly vzduchové bubliny; 

•  naneste druhou vrstvu lepidla, dokud je první ještě čerstvá tak, aby byla celá netkaná strana pásky pokrytá lepidlem;

•  ještě čerstvý povrch lepidla zasypte pískem, aby došlo ke zvýšení přídržnosti následně aplikovaných výrobků.

LAMPOSILEX
Dodávka a aplikace hydraulického pojiva s rychlým průběhem tuhnutí a vytvrzení (LAMPOSILEX, výrobce Mapei S.p.A.) 

pro okamžité utěsnění průsaků vody, a to i tlakové. Výrobek musí mít hodnotu pH 12,8, zpracovatelnost cca 1 minutu, 

pevnost v tahu za ohybu 9 N/mm² a pevnost v tlaku nejméně 46 N/mm² (po 28 dnech).
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UŽITEČNÉ INFORMACE

UŽITEČNÉ INFORMACE

• Při každém provádění výkopových prací dochází v místech, kde jsou prováděné základové (podzemní) konstrukce 

budoucího stavebního objektu k následnému zaplavení stavební jámy. Na stavbě dochází ke změně hydrogeologických 

podmínek s ohledem na provádění výkopových prací a úpravu svahů stavební jámy i v případech, kdy se spodní 

voda původně nevyskytovala. Atmosférická voda se hromadí na povrchu a později proniká přes narušené vrstvy 

a vytváří v podloží umělou nádrž. Proto je nezbytné, aby byly podzemní konstrukce zcela vodonepropustné 

a chráněné před značným množstvím vody, která se hromadí pod úrovní terénu po celém obvodu stavby. 

•  S ohledem na výše uvedené okolnosti je evidentní, že již ve fázi zpracování projektové dokumentace je velmi 

vhodné posoudit a navrhnout nezbytná hydroizolační opatření proti působení vody na všech vnějších plochách 

podzemních nebo částečně zapuštěných stavebních konstrukcí:

-  vytvořit souvislou a deformovatelnou vodonepropustnou “vanu”

-  zabránit jakémukoliv prostupu vody

-  ochránit podzemní konstrukce před poškozením způsobeným agresivními vlivy chemických látek vyskytujících 

se v zemině.

•  Je možné provádět také hydroizolační opatření na stávajících podzemních konstrukcích; je nutné pouze zvolit 

vhodnou typologii výrobku a způsob zásahu v návaznosti na analýzu konkrétní situace a vyhodnocení stávající 

problematiky.

•  Základové konstrukce, kromě toho, že musí být schopné přenášet zatížení budovy do terénu, musí odolávat 

hydraulickému tlaku spodní vody (stálému i nahodilému). Proto je při navrhování základů nutné brát v úvahu 

předpokládanou hodnotu hydrostatického tlaku.

• Při dokončovacích pracech hrají významnou roli veškeré dokončující operace, jako je např. utěsnění nedokonalých 

povrchů, pracovních a konstrukčních spár, provedení hydroizolační vrstvy, instalační a konstrukční prostupy.

• Distanční rozpěrky bednění nesmí být umístěny od těsnícího profilu IDROSTOP	B25	(IDROSTOP) v menší vzdá-

lenosti než je 5 cm a musí mít krytí betonem nejméně 8 cm.

•  Při utěsnění konstrukčních spár výrobky IDROSTOP	PVC	BI a IDROSTOP	PVC	BE je nutné provádět osazení 

velmi pečlivě, aby bylo zaručeno dokonalé spojení s železobetonem a profily plnily svou funkci.

•  MAPEPROOF	SWELL je hydroexpanzní těsnicí tmel, proto není možné ho ponechat na povrchu, ale je nutné ho 

překrýt vhodnou sanační maltou řady PLANITOP nebo MAPEGROUT tlouštky vrstvy nejméně 6 cm.

•  Povrchy, na které je možné aplikovat bentonitovou tkaninu MAPEPROOF a MAPEPROOF	LW musí být dostatečně 

rovné bez výčnělků a prohlubní.

•  Bentonitové tkaniny MAPEPROOF a MAPEPROOF	LW se aplikují přímo na stavbě tak, že se světlá strana 

textílie (netkaná) přiloží na stranu betonu určenou k hydroizolaci. Mimoto se musí tkanina aplikovat s přesahem 

nejméně 10 cm a upevnit speciálními hřebíky s podložkami každých 50 cm na vodorovných a každých 30 cm 

na svislých plochách.

•  Bentonitové tkaniny MAPEPROOF a MAPEPROOF	LW je možné aplikovat na svislé povrchy také po betonáži 

po předchozím vyspravení otvorů po distančních rozpěrkách bednění, vyrovnání nerovností a vyspravení 

“štěrkových hnízd”.
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•  Před aplikací MAPELASTICU	FOUNDATION proveďte důkladné očištění povrchu tlakovou vodou, aby došlo 

k odstranění odbedňovacích olejů, mastnoty, nečistot a obecně všech materiálů, které by mohly narušit přídržnost 

hydroizolační membrány k podkladu. Všechny nerovnosti musí být odstraněny a štěrková hnízda srovnána 

aplikací správkové malty řady PLANITOP nebo MAPEGROUT.

•  Před aplikací každého výrobku řady PLASTIMUL musí být ošetřovaný povrch čistý, zbavený nečistot a obecně 

všech látek, které by mohly narušit přídržnost hydroizolační vrstvy k podkladu. Povrchy z betonu musí být navíc 

zbavené zaschlého cementového mléka a štěrkových hnízd. Případné trhliny a nerovnosti v podkladu opravte 

sanační maltou řady PLANITOP nebo MAPEGROUT.

•  Po dokončení hydroizolace výrobky řady PLASTIMUL a ověření, že stěrka je vyschlá, proveďte před prováděním 

zásypu stavební jámy ochranu hydroizolační vrstvy vhodným systémem, který ji ochrání před protržením, a který 

nenaruší celistvost vodotěsné vrstvy.
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Centrála a sklad
MAPEI spol. s r.o.
Smetanova 192/33
772 00 Olomouc
Česká republika
tel.: +420 585 201 151
fax: +420 585 227 209
e-mail: info@mapei.cz

Pobočka a sklad
MAPEI spol. s r.o.
Zděbradská 78
251 01 Říčany-Jažlovice
Česká republika
tel.: +420 323 619 911
fax: +420 323 619 922
e-mail: infopraha@mapei.cz


