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1. ÚVOD
Ústredná téma tejto brožúry je venovaná správnemu spôsobu izolovania
balkónov, terás a rovných striech na starších aj nových konštrukciách. Na
začiatku spomenieme krátku históriu realizácií týchto druhov konštrukcií
a následne sa budeme venovať analýze fyzikálnych a mechanických
vplyvov ktoré na ne pôsobia v priebehu prevádzky. Vysvetlíme základné
vlastnosti a výhody hydroizolácií MAPEI používaných nad úrovňou
terénu.
Cieľom tejto brožúry je pokúsiť sa znížiť značný počet problémov,
vznikajúcich nesprávnym projekčným návrhom alebo neodborným
spracovaním výrobkov v priebehu aplikácie. Podľa aktuálnych štatistík,
viac ako 50% reklamácií na týchto konštrukciách vzniká z dôvodu
priesakov vody, z ktorých je až 60% spôsobených nevhodnou
hydroizoláciou.
Hlavná pozornosť je venovaná bezchybnému návrhu hydroizolácie.
Spoločnosť MAPEI, expert na hydroizolácie, disponuje širokou škálou
kvalitných systémov, zahrňujúcich okrem hydroizolácii a lepidiel na
inštaláciu obkladových prvkov aj výrobky určené na opravu povrchov
poškodených vplyvom agresívnych účinkov vody.
V ďalšej časti venujúcej sa rôznym technologickým popisom, vysvetlíme
spôsob prevedenia izolácie na nových konštrukciách, vrátane zhotovenia
spádového

poteru,

aplikácie

hydroizolačnej

vrstvy

a

inštalácie

obkladových prvkov s následnou pevnou a pružnou výplňou škár.

2. KRÁTKY POHĽAD DO HISTÓRIE
BALKÓNOV A TERÁS
Hlavný rozdiel medzi balkónom a terasou je možné jednoducho
charakterizovať týmto spôsobom. Všeobecne, balkón je prvok zvyčajne
pristavaný k základnej konštrukcii budovy, ktorý vyčnieva z vertikálnej
strany a terasa je neoddeliteľnou súčasťou samotnej budovy.
Obr. 2.1 - Juliet Terasse – Verona – Taliansko
Oprava terasy s použitím ADESILEX P4, MAPELASTIC,
GRANIRAPID, ULTRACOLOR PLUS
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Počas klasicistického obdobia sa balkóny príliš často nebudovali. Domy
pre šľachtu boli zvyčajne prízemné budovy okolo vnútorného stĺporadia.
V románskom období sa začalo s výstavbou viacpodlažných budov
s vonkajšími drevenými galériami používanými na spojenie s jednotlivými
miestami v budove.
V stredoveku sa začali objavovať na fasádach hradov drevené galérie,
spolu s visutými balkónmi na drevených alebo kamenných podperách.
Jedným z najznámejších príkladov tejto architektúry

je malý balkón

nachádzajúci sa v srdci Verony, kde podľa legendy Rómeo dvoril Júlii.
Až v období renesancie sa v architektúre začal rozvíjať koncept priestoru a
perspektívy. Toto dokazuje výskyt prvých mestských terás a nádherných
záhrad, typických pre paláce a panské sídla.
Kryté terasy sa začali stavať v období staviteľského modernizmu medzi
prvou a druhou svetovou vojnou a boli orientované na modernistický dizajn
a nové architektonické princípy. Bolo to práve toto obdobie, v ktorom sa
prvý krát objavili rovné strechy, následkom čoho prišlo k zdokonaľovaniu
technických

vlastností

nových

materiálov.

Vďaka

francúzskemu

architektovi Le Corbusierovi sa terasy stali obývateľným architektonickým
priestorom. Villa Savoye a Unité d’ Habitation sú najvýznamnejšie príklady
jeho stavieb, kde využil tento priestor, ktorý sa dovtedy nepokladal za
dôležitý. Dokázal z terasy vytvoriť viacúčelové miesto, ktoré môže byť
ideálnym na trávenie príjemných chvíľ. A tak sa rovné strechy postupne
stali soláriami (ako napr. Villa Savoye) alebo miestami pre spoločenské
stretnutia (napr. Unité d’ Habitation).
Pokračovanie našej krátkej prechádzky vývojom terás je spojené aj
s inými veľkými majstrami modernizmu. Nedá sa nespomenúť pôsobivé
visuté terasy navrhnuté Frankom Lloydom Wrightom v jeho slávnej stavbe
Fallingwater. Táto stavba je vybudovaná ponad rieku Bear Run, ktorá
niektorými časťami domu aj preteká. Stala sa pozoruhodným príkladom
modernej architektúry.
Na to, aby sa balkóny a terasy stali funkčným priestorom, nesmieme
obmedzovať pozornosť len na správnu aplikáciu hydroizolačných
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materiálov. Je tiež nevyhnutné, posúdiť a sledovať aj ďalšie aspekty,
akými sú napr. vplyv namáhania konštrukcie, správny spád, odvedenie
vody a škáry v nalepenej dlažbe.

3. MECHANICKÉ A FYZIKÁLNE VPLYVY
PÔSOBIACE NA BALKÓNY A TERASY
Obr. 3.1 – Schéma deformácie na visutej konštrukcii
vplyvom bodového zaťaženia

3.1 KONŠTRUKČNÉ DEFORMÁCIE A ŠKÁRY
Výrobky na cementovej báze sú od dávnych čias najpoužívanejšími
konštrukčnými materiálmi v stavebnom priemysle. Zmiešaním cementu,
inertného materiálu a vody v správnom pomere vzniká pevné, kompaktné
zloženie, ktoré v spojení s oceľovou výstužou vytvára dokonalý
konštrukčný systém: železobetón.
Tak ako ostatné materiály, aj tie cementové, majú určité chemické a
mechanické vlastnosti, súvisiace s konkrétnym typom deformácie.
Niektoré z nich sa prejavia okamžite, zatiaľ čo niektoré sa objavia až
postupom času, zvlášť pri vyzrievaní zmesí. Konštrukcie sú v priebehu
prevádzky vystavované rôznym deformáciám (tepelná, dynamická,
zmrašťovanie atď.). Z tohto dôvodu musí byť každá možná deformácia

Obr. 3.2 – Schéma deformácie podoprenej konštrukcie
vplyvom rovnomerného zaťaženia

starostlivo preverená už v projekčnej fáze.
Na základe získaných poznatkov možno skonštatovať, že balkóny a
terasy sú vystavované všetkým typom vyššie uvedených deformácií
pôsobiacich na ich samotnú konštrukciu a zároveň aj na materiály
inštalované následne na podklad ako sú napr. potery alebo dlažba.
Z tohto dôvodu je nevyhnutné zhotovovať konštrukčné škáry, kontrolné
(zmrašťovacie) škáry a medziľahlé dilatačné (deliace) škáry.
Konštrukčné škáry sú

súvislé

prerušenia

konštrukcií, ktoré sa zhotovujú vložením

zrealizovaných

častí

deliaceho kusu medzi dve

priľahlé časti. Sú rovnakej hĺbky ako konštrukcia a zhotovujú sa v šírke
niekoľkých centimetrov. Ich úlohou je absorbovať vzniknuté napätia v
Obr. 3.3 – Schéma deformácie spôsobenej vplyvom
poklesu teploty
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konštrukcii (vplyvom sadania zeminy, vetra, seizmickej činnosti atď.),
funkčné napätia (ako sú napr. vibrácie či dočasné kmitanie) a teplotné
napätia (rozpínanie a zmrašťovanie materiálov atď.).
Hĺbka kontrolných škár je všeobecne cca 1/3 hrúbky cementových
konglomerátov. Vyhotovujú sa po vytvrdnutí (zvyčajne 24-48 hodín)
dodatočným prerezaním pomocou diamantových kotúčov. Nevylučujú
vznik trhlín spôsobených hygrometrickým zmrašťovaním, ale riadene
napomáhajú ich tvorbe tak, aby neprichádzalo k žiadnym esteticky
rušivým alebo funkčným problémom.
Medziľahlé dilatačné (deliace) škáry sú súvislé prerušenia v povrchovej
skladbe inštalovaných systémov (keramická dlažba, prírodný kameň)
a majú za úlohu pohlcovať vzniknuté tepelné expanzie obkladových
prvkov alebo iných materiálov, z ktorých sú podlahy vyhotovené.

3.2 ZHOTOVENIE SPÁDOVÝCH VRSTIEV
Táto časť popisuje správny technologický postup zhotovenia cementových
poterov vhodných na balkóny a terasy.
Úvodom je potrebné definovať rôzne druhy poterov:

• oddelené (nekotvené) potery;

• plávajúce potery;

• kotvené potery.

Obr. 3.4 – Schéma deformácie spôsobenej vplyvom
nárastu teploty
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Oddelené (nekotvené) potery
Vyhotovujú sa v hrúbke min. 35 mm a sú určené na ľahké prevádzkové
zaťaženie (len od pešej prevádzky). Pri ich realizácii sa vkladá medzi poter a
železobetónovú konštrukciu v horizontálnom smere separačná vrstva (napr.
polyetylénová fólia alebo PVC), ktorá sa pri napojení dvoch kusov prekrýva
v šírke 20 cm. Po obvode stien a okolo stĺpov sa umiestňuje stlačiteľný materiál
v hrúbke 1 cm a šírke 10 cm (napr. expandovaný polystyrén). Výhodou je,
že poter s nášľapnou vrstvou sú izolované od možných deformácií, ktoré
sa dejú v samotnej konštrukcii (napr. sadanie, hygrometrické zmrašťovanie,
tepelná expanzia atď.). Pri realizácii poterov tohto druhu je nevyhnutné po
vytvrdnutí narezať kontrolné škáry do hĺbky 1/3 celkovej hrúbky. Účelom je
vytvoriť miesta, ktoré budú cielene predurčené na vypraskanie z dôvodu
očakávaného hygrometrického zmrašťovania.
V bežných cementových poteroch sa kontrolné škáry vyhotovujú vždy
v mieste dverných prahov, medzi stĺpmi a pri realizáciách v exteriéri
každých 9-16 m². V prípade nainštalovaného podlahového vykurovania
je nevyhnutné dbať na to, aby neprišlo k prerezaniu elektrických káblov
alebo trubiek.

4

3
2
1

Obr. 3.5 – Oddelené (nekotvené) potery
1) železobetónová konštrukcia
2) polyetylénová fólia
3) poter hrúbky ≥ 35 mm
4) stlačiteľný materiál
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Plávajúce potery
Sú porovnateľné s oddelenými potermi, ale zhotovujú sa na zvukovoizolačnú
alebo tepelnoizolačnú vrstvu (napr. expandovaný polystyrén alebo korok).
Z dôvodu zvýšenej stlačiteľnosti a nižších mechanických pevností podkladu
musí byť primerane navrhnutá aj hrúbka poteru. Kvôli rovnomernému
rozloženiu zaťaženia a zabráneniu jeho prípadného preliačenia sa do stredu
poteru vkladá výstužná rohož.
Tab.1 stanovuje hrúbku a vystuženie poteru v občianskych stavbách podľa
stlačiteľnosti a hrúbky izolačnej vrstvy.
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Obr. 3.6 – Plávajúce potery
1) železobetónová konštrukcia
2) tepelnoizolačný/zvukovoizolačný materiál
3) polyetylénová fólia;
4) poter hrúbky > 40 mm
5) stlačiteľný materiál

HRÚBKA
POTERU

VÝSTUŽNÁ
ROHOŽ

I: Hrúbka <3 mm

4 cm

bez výstužnej rohože

I: Crushing* <0,5 mm; hrúbka >3 mm

4 cm
5 cm

výstužná rohožvýstužná rohož 50x50 mm, ø = 2 mm
bez výstužnej rohože

II: Crushing* >0,5 mm; hrúbka ≤ 3 mm

4 cm
5 cm

výstužná rohož 50x50 mm, ø = 2 mm
bez výstužnej rohože

III: Crushing* >3 mm; hrúbka <12 mm

4 cm
5 cm

výstužná rohož 100x100 mm, ø = 5 mm
výstužná rohož 50x50 mm, ø = 2 mm

*Crushing zodpovedá zníženiu hrúbky izolačnej vrstvy spôsobenej vplyvom tlakovej sily od štandardného zaťaženia.
Tab. 1 - Minimálma hrúbka plávajúcich poterov a parametre výstužnej rohože podľa triedy stlačiteľnosti tepelnoizolačného panelu.
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Kotvené potery
Ak nie je dostatočný priestor (menej ako 35 mm) na zhotovenie oddeleného
poteru, musí byť navrhnutý poter kotvený. Avšak za predpokladu splnenia
nasledujúcich požiadaviek:

- Železobetónová konštrukcia musí byť vyzretá, dostatočne pevná,
zbavená prachu a voľných častí. Povrch by mal byť zdrsnený.

- Na zabezpečenie dokonalej prídržnosti poteru k podkladu musí byť
aplikovaný adhézny kotviaci mostík vyrobený z PLANICRETE, vody a
spojiva, z ktorého je poter zhotovený.

- Ak je potrebné zhotoviť poter len v hrúbke niekoľko málo
centimetrov a v priestoroch vystavených vyššiemu mechanickému
namáhaniu, je potrebné pri príprave adhézneho mostíka nahradiť
PLANICRETE epoxidovým dvojzložkovým výrobkom EPORIP.
Ktorýkoľvek z týchto výrobkov sa použije pri realizácii adhézneho
mostíka, musí byť poter aplikovaný technikou „čerstvé do čerstvého“.
Okolo stien a stĺpov v miestnosti je potrebné vložiť stlačiteľný
materiál hrúbky 1 cm (napr. expandovaný polystyrén). Vždy musia
byť dodržané aj konštrukčné škáry umiestnené v podklade.

- Aby sa zabránilo hromadeniu vody na dlažbe, balkóny a terasy musia
byť vyspádované v smere na odkvapovú lištu alebo dažďový odtokový
vpust.
Poter pod hydroizolačnou vrstvou musí byť zhotovený v požadovanom
spáde.
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Zhotovenie poterov
Poznámka: Aplikovať hydroizolačnú vrstvu na poter, ktorý nie je dostatočne
vyzretý (min. 28 dní), je veľmi riskantné. Všetky prípadné trhliny vzniknuté
vplyvom hygrometrického zmrašťovania vedú v tomto prípade aj ku vzniku
trhlín v hydroizolačnej vrstve, čím sa znižuje účinnosť a funkčnosť systému.

V prípade rekonštrukčných prác alebo aj na novostavbách je
častá požiadavka na urýchlenie harmonogramu prác. Na poteroch
zhotovených z bežných cementov (minimálny čas vyzrievania 7 až
10 dní na 1 cm hrúbky pri +20°C a nikdy menej ako 28 dní) je táto
požiadavka ťažko splniteľná. Použitím cementových spojív s rýchlym
priebehom vyzrievania, ale s rovnakou dobou spracovateľnosti ako
bežné cementy, je možné celkový čas skrátiť.
MAPEI v takýchto prípadoch odporúča použiť:

TOPCEM - špeciálne, hydraulické spojivo na zhotovovanie poterov
s kontrolovaným zmrašťovaním s normálnou dobou tuhnutia a rýchlym
vysychaním. (4 dni).

TOPCEM PRONTO - hotová, predmiešaná zmes na zhotovovanie poterov
s kontrolovaným zmrašťovaním, s normálnou dobou tuhnutia a rýchlym
vysychaním (4 dni). Potery zhotovené s použitím TOPCEM PRONTO
sú klasifikované ako CT-C30-F6-A1fl, v súlade s európskou normou EN
13813. Výrobok je pripravený na priame použitie, mieša sa len s vodou a
poskytuje nasledovné výhody:
• Nevzniká problém so zabezpečením kvalitného plniva so správnou
zrnitosťou;

• Nevzniká problém so správnym dávkovaním jednotlivých zložiek ako
u tradičného poteru;

• Ideálne riešenie, pri prípadnom probléme s uskladnením vstupných
materiálov (kamenivo, cement atď.), napr. pri rekonštrukčných prácach
v centrách miest alebo na vyšších poschodiach.
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Na rozdiel od poterov zhotovených z bežných cementov a pieskov, pre
potery realizované použitím TOPCEM alebo TOPCEM PRONTO je
charakteristický rýchly čas vyzrievania a kontrolované zmrašťovanie.
Výhodou je, že na balkónoch a terasách môže byť hydroizolačná vrstva,
prípadne dlažba realizovaná už po 24 hodinách.

V prípade, že cementový poter na železobetónovej konštrukcii nie je
v spáde alebo je potrebné podklad pred zhotovením oddeleného poteru
mierne prispôsobiť, môžu byť na tento účel použité vyššie uvedené

Obr. 3.7 - Strojná aplikácia TOPCEM PRONTO

výrobky. Nevyhnutné je nanesenie adhézneho mostíka vytvoreného
z PLANICRETE, vody a rovnakého spojiva alebo hotovej predmiešanej
zmesi, z ktorej bude realizovaný poter (odporučené hmotnostné
dávkovanie PLANICRETE-voda-cement = 1:1:2, PLANICRETE-vodaTOPCEM = 1:1:3 a PLANICRETE-voda-TOPCEM PRONTO = 1:1:12).
Poter na adhézny mostík musí byť realizovaný technikou „čerstvé do
čerstvého“.
V prípade, ak je na vytvorenie spádu potrebná menšia hrúbka
materiálu, môžu byť alternatívou k vyššie uvedeným výrobkom
nasledovné výrobky Mapei:
ADESILEX P4, - rýchlotvrdnúca, cementová, vyrovnávacia a
vyhladzovacia malta na hrúbku vrstvy od 3 do 20 mm;
PLANITOP FAST 330 - rýchlotvrdnúca, vláknami vystužená, cementová
malta na vyrovnávanie podláh a stien v hrúbkach vrstvy od 3 mm do
30 mm v interiéri aj exteriéri.
ADESILEX P4 alebo PLANITOP FAST 330 môžu byť použité aj pri
vyrovnávaní nerovností vzniknutých na starých poteroch. Po ich
aplikácii, môže byť hydroizolácia na balkónoch a terasách aplikovaná už
po 3 až 4 hodinách (platí pri +23°C).

Poznámka: Odporúča sa vyhladzovať vždy len finálnu cementovú vrstvu.
Spádový poter oddelený (na bitúmenovej membráne) musí mať minimálnu
hrúbku vrstvy 35 mm.
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Obr. 3.8 - Vyhladenie poteru TOPCEM PRONTO

3.3 ROZMERY A NÁVRH ZARIADENÍ PRE ODTOK
DAŽĎOVEJ VODY
Stavebné konštrukcie popisované v tejto Technickej príručke sú
vystavované pôsobeniu nepriaznivých atmosferických vplyvov: ako sú
napr. vietor, sneh a dážď. Prvým nevyhnutným opatrením je plochy správne
vyspádovať, aby odvedenie dažďovej vody bolo vždy do určených miest,
čím sa zabráni tvoreniu kaluží.
Systémy na zbieranie dažďovej vody sú definované v EN 12056 „Gravitačné
kanalizačné systémy vnútri budov“, ktorá nahradila normu UNI 9184.
Veľkosť odtokov pre dažďovú vodu závisí od maximálneho zrážkového
úhrnu v priebehu intenzívnych búrok. Priemerná hodnota intenzity dažďa
(IP) sa stanovuje na obdobie 10 rokov v l/s∙m².
Hodnoty intenzity dažďa sú dostupné v EN 12056, ale všeobecne
používanou hodnotou je IP = 0,04 l/s∙m² alebo 2,4 l/min∙m², ktoré
korešpondujú s množstvom zrážok (HP) 144 mm/h, kde IP = HP/60
[l/min/m²].
Zaťaženie dažďom (C) požadované pri výpočte odtokových systémov
závisí celkovej plochy vystavenej dažďu, sklonu a druhu povrchu. Povrch
stanovený pri kalkulácii rozmerov odtokového systému je definovaný ako
ekvivalentný povrch (ES), ktorý sa vypočíta určením vodorovnej plochy
(alebo so sklonom do 60°) a zvislej (Tab.2). Súčiniteľ bezpečnosti K (Tab.3)
znižuje efektívnu intenzitu dažďa v závislosti od drsnosti a absorpčnej
schopnosti povrchu vystavenému dažďu, ktorým sa môže spomaliť tok
vody po povrchu.

PRÍPAD
Vodorovné povrchy
alebo v sklone (do 60°)
Zvislé povrchy alebo so sklonom
nad 60°:
- JEDEN
- DVA
- TRI a VIAC

EKVIVALENTNÝ POVRCH (ES)
100% všetkých povrchov

50% povrchu
35% výsledku dvoch povrchov
35% výsledku dvoch väčších povrchov

Tab. 2
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DRUHY VYSTAVOVANÝCH POVRCHOV

K

- Šikmé strechy, vlnené plastové plechy, vláknocementy,
plastové plechy
- Ploché strechy prekryté plastovým alebo podobným materiálom

1,0

- Ploché strechy prekryté cementovými alebo podobnými doskami
- Nádvoria, príjazdové cesty atď. s tvrdou úpravou

1,0

- Ploché strechy so štrkovou úpravou
- Nádvoria, príjazdové cesty atď. so štrkom alebo podobným
materiálom

0,6

- Ploché strechy prekryté zeminou (napr. strešné záhrady)

0,6

Tab. 3
Obr. 4.1 - Vystuženie prvej vrstvy MAPELASTIC vložením
sklotextilnej mriežky MAPENET 150 odolnej proti
alkáliám

Výpočet zaťaženia dažďom je nasledovné:
C = IP x ES x K [l/s]
Tabuľka 4 stanovuje priemer dažďového odtoku v závislosti od
ekvivalentného povrchu v m² a súčiniteľa bezpečnosti K, pri intenzite
dažďa IP = 0,04 l/s∙m².
Tabuľka 5 znázorňuje priemery dažďových potrubí vo vnútri i mimo budov
v závislosti od rýchlosti prietoku a sklonu, ak rýchlosť plnenia
h/d=0,8 (80%).
Ø INTERIÉR/
EXTERIÉR

ODTOK Q

MAX. ODVODŇOVANÝ POVRCH V M2
PRE I.P. = 0,04 I/S/M2

mm

I/s

K = 1,0

K = 0,6

K = 0,3

57/63

1,9

47

79

158
300

69/75

3,6

90

150

83/90

5,0

125

208

417

101/110

8,9

222

371

742

115/125

12,5

312

521

1042

147/160

25,0

625

1042

2083

187/200

47,0

1175

1958

3917

234/250

85,0

2125

3542

7083

295/315

157,0

3925

6542

13083

Obr. 4.2 - MAPELASTIC SMART aplikovaný valčekom na
pôvodnú dlažbu

Tab. 4

Obr. 4.3 - MAPELASTIC SMART aplikovaný stierkou na
pôvodnú dlažbu
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SKLON V %

d

h
h/d=0,8

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

69/75

1,3

1,8

2,3

2,6

83/90

2,0

2,8

3,4

4,0

101/110

3,6

5,0

6,2

7,2

115/125

5,2

7,4

9,0

10,5

147/160

10,0

15,0

18,0

21,0

187/200

19,0

27,0

33,1

38,1

234/250

34,5

49,0

60,1

295/315

62,8

90,6

111,1

Ø mm

Obr. 4.4 - Aplikácia prvej vrstvy MAPELASTIC
AQUADEFENSE valčekom

2,5 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

3,0

3,2

3,8

4,2

4,5

4.,

5,6

6,3

8,0

8,9

10,2

11,5

11,7

12,9

14,9

16,7

23,5

26,0

30,0

33,0

42,8

47,0

54,3

60,8

69,5

77,7

85,2

98,4

110,1

128,4

143,6

157,4

181,8

203,3

prietok Q v l/s

Tab. 5

4. HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY MAPEI
PRE NADZEMNÉ KONŠTRUKCIE
Dynamické a fyzikálne namáhania (pozri časť 3), ktorým sú konštrukcie
balkónov a terás trvale vystavované, kladú vysoké požiadavky na
vlastnosti hydroizolačnej vrstvy. Musia plniť nielen hydroizolačnú úlohu,
rovnako dôležité je aj predlžovanie životnosti konštrukcie.
Pri hydroizolačných prácach musí byť venovaná pozornosť dôslednému
Obr. 4.5 - Aplikácia MAPELASTIC stierkou

riešeniu detailov. Kvalita samotných výrobkov spojená s precízne
odvedenou prácou garantuje vodotesnosť, ako aj ostatné, v príslušných
technických listoch deklarované vlastnosti. Miesta, akými sú napríklad
prestupy zábradlia v podlahe, odtokové vpuste, škáry medzi vodorovným
a zvislým povrchom a škáry všeobecne sa považujú za prioritné a
nesmú sa prehliadať. S dôrazom na detail Mapei jasne preukazuje svoje
know-how tým, že ponúka jednoduché a zaručené technické riešenia.
Dokonalé zaizolovanie konštrukcie nepozostáva len z použitia jedného
výrobku, správne je hovoriť o ucelenom hydroizolačnom systéme
pozostávajúcom z viacerých výrobkov garantujúcich vodotesnosť celého
systému.
Hydroizolačný systém konštrukcií balkónov a terás pozostáva

Obr. 4.6 - Kompletná súprava DRAIN VERTICAL a DRAIN
LATERAL

13

Technický sprievodca

BALKÓNY A TERASY

z nasledujúcich výrobkov Mapei:

DVOJZLOŽKOVÉ HYDROIZOLÁCIE
• MAPELASTIC - dvojzložková, pružná, cementová malta na
vodotesnú ochranu betónových povrchov, balkónov, terás, kúpeľní,
spŕch a bazénov.

• MAPELASTIC SMART - dvojzložková, veľmi pružná, cementová

Obr. 4.7 - MAPELASTIC aplikovaný na terase

malta určená k nanášaniu štetcom alebo valčekom na vodotesné
ošetrenie betónových povrchov ako napr. základov, oporných
múrov, balkónov, kúpeľní a bazénov a ako ochrana proti
agresívnym vplyvom prostredia

JEDNOZLOŽKOVÉ HYDROIZOLÁCIE
• MONOLASTIC - jednozložková, cementová malta na izolovanie
balkónov, terás a kúpeľní.

HYDROIZOLÁCIE PRIPRAVENÉ NA OKAMŽITÉ POUŽITIE

Obr. 4.8 - MAPELASTIC aplikovaný v plaveckom bazéne

• MAPELASTIC AQUADEFENSE - rýchloschnúca, pružná, tekutá
membrána pripravená priamo na na izolovanie plôch proti vode
v interiéri aj exteriéri.

ZOSILNENIE HYDROIZOLAČNEJ VRSTVY
• SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA - odolná proti pôsobeniu alkalických
vplyvov.

• MAPETEX SEL - netkaná, makroperforovaná, polypropylénová
textília k vystuženiu hydroizolačných membrán.
Obr. 4.9 - MAPELASTIC aplikovaný na viadukte
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DOPLNKOVÉ KOMPONENTY
• MAPEBAND - gumová páska s tkaninou, odolná proti alkalickým
vplyvom, určená pre cementové hydroizolačné systémy a tekuté
membrány.
V rámci uceleného systému sú pre dokonalé utesnenie rohov dostupné
špeciálne rohové profily v 90° a 270° uhloch. V prípade potreby utesnenia
krížových kontrolných škár alebo utesnenia v tvare T v podklade, je
možné použiť špeciálne profily v tvare T alebo v tvare kríža.
Obr. 4.10 - MAPELASTIC aplikovaný na fasáde

• DRAIN VERTICAL a DRAIN LATERAL sú podlahové vpuste
na odvedenie vody z terás, balkónov, kúpeľní, kotolní a práčovní.
Kompletná súprava obsahuje: zvislé a bočné polypropylénové
odtokové rúrky rôznych priemerov s navarenou polypropylénovou
manžetou rozmeru 400 x 400 mm, teleskopický nástavec,
protizápachovú klapku a nerezovú mriežku.

• DRAIN FRONT - TPE plastový priepust na odvedenie vody
z balkónov, terás a plochých striech.

• MAPEBAND TPE - páska na pružné utesnenie dilatačných škár,
Obr. 4.11 - MAPELASTIC aplikovaný na priehrade

dostupná aj v T a krížovom profile

Vďaka vyššie uvedenému hydroizolačnému systému je možné zabezpečiť
na balkónoch a terasách:
• limitujúcu hydroizolačnú vrstvu;
• zachovanie pôvodnej dlažby, za predpokladu, že je dokonale
ukotvená k podkladu. Výsledkom je úspora času a finančných
nákladov.

Obr. 4.12 - MAPELASTIC aplikovaný v akumulačnej
nádrži
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• lepiť dlažbu priamo na hydroizolačnú vrstvu. Toto predstavuje
zásadný rozdiel od pôvodných riešení, pri ktorých bola
hydroizolácia inštalovaná medzi poter a železobetónovú
konštrukciu. Výhodou riešenia MAPEI je priama ochrana
cementového poteru, zamedzenie tvorby výkvetov na škárach a
poréznych dlažbách a všeobecne ochrana pred poškodeniami
vznikajúcimi vplyvom zmrazovacích cyklov.

4.1 DVOJZLOŽKOVÉ HYDROIZOLÁCIE

Obr. 4.13 - MONOLASTIC aplikovaný stierkou v druhej
vrstve na MAPETEX SEL

MAPELASTIC je dvojzložková, pružná, cementová malta.
MAPELASTIC je nepriepustný pre vodu - vďaka vysokému obsahu
syntetických

živíc

je

garantovaná

súvislá,

flexibilná

ochrana

a

vodonepriepustnosť v pozitívnom tlaku 1,5 baru (15 m vodného stĺpca).
MAPELASTIC je pružný aj pri mínusových teplotách - vďaka pružnosti a
vysokej schopnosti predĺženia až do stavu porušenia, garantuje ochranu a
vodonepriepustnosť konštrukcií vykazujúcich trhliny šírky 1 mm.
MAPELASTIC je ľahko aplikovateľný - vďaka reologickým vlastnostiam sa
stáva výrobok ľahko spracovateľný, môže byť nanášaný ručne, použitím
stierky alebo vhodným striekacím zariadením.
MAPELASTIC vytvára dokonalú bariéru odolnú proti agresívnym vplyvom

Obr. 4.14 - MONOLASTIC aplikovaný stierkou v druhej
vrstve na MAPETEX SEL

- betónové konštrukcie chráni pred pôsobením CO2, čím zabraňuje korózii
výstužnej ocele. Odoláva pôsobeniu NaCl (obsah v morskej vode) a je
odolný proti pôsobeniu CaCl2 (obsah v rozmrazovacích soliach). Všetky
vyššie uvedené vplyvy, pokiaľ nie sú betónové konštrukcie vhodne ošetrené,
spôsobujú ich postupné poškodenie.
MAPELASTIC je univerzálny - môže byť použitý aj pri iných aplikáciách,
od hydroizolácie priehrad, kanálov a nádrží až po ochranu stĺpov na
viaduktoch alebo ako vodotesná ochrana balkónov, terás a kúpeľní.
MAPELASTIC je trvanlivý - vykazuje výbornú prídržnosť a dostatočnú
pružnosť, ktoré zostávajú dlhodobo stále a nemenné. Konštrukcie
Obr. 4.15 - MAPELASTIC AQUADEFENSE aplikovaný
štetcom v styku steny a podlahy pred nalepením
tesniacej pásky MAPEBAND
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ošetrené hydroizoláciou MAPELASTIC sú schopné prepúšťať vodné pary
z podkladu.
MAPELASTIC je presne navážená zmes - vďaka viac ako 70 ročným
skúsenostiam a vlastnému výskumnému a vývojovému laboratóriu
MAPEI si môžete byť istý, že zmes pripravená zmiešaním iba dvoch
komponentov je bezchybná.
MAPELASTIC sa úspešne používa viac ako 20 rokov. Chráni a izoluje už
viac ako 300 miliónov m² plôch. Výrobok bol vyvinutý na ochranu stĺpov
Obr. 4.16 - MAPELASTIC AQUADEFENSE aplikovaný
okolo odtokovej vpuste umiestnenej v podlahe

na mostoch, viaduktoch a utesnenie nádrží a kanálov. Kvalitu výrobku
výrazne oceníte pri hydroizolovaní balkónov, terás, plochých striech
a fasád, prípadne na iných typoch konštrukcií. Výskumné a vývojové
laboratórium MAPEI vyvinulo tiež

MAPELASTIC SMART, ktorý je

tekutejší, je ľahko spracovateľný, aplikuje sa pomocou stierky, valčeka
alebo štetca. Po vytvrdnutí sa stáva vysoko pružným. MAPELASTIC
SMART vystužený s netkanou makroperforovanou polypropylénovou
textíliou MAPETEX SEL je schopný premostiť trhliny šírky viac ako
3 mm. Tento výrobok je možné odporučiť aj pri izolovaní terasových
striech, terás s plochou väčšou ako 50 m² alebo pri konštrukciách
vystavených vysokému dynamickému namáhaniu.
Obr. - 4.17 DRAIN VERTICAL inštalovaný do čerstvej
vrstvy MAPELASTIC AQUADEFENSE

4.2 JEDNOZLOZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA
Jednozložková hydroizolácia MAPEI je MONOLASTIC, malta vyrobená
z cementových spojív, triedených, jemných, inertných materiálov a
vysoko pružných, akrylových polymérov. Po zmiešaní s vodou vzniká
veľmi dobre spracovateľná zmes, ktorá sa aplikuje stierkou, valčekom
alebo štetcom na vodorovné i zvislé konštrukcie.
MONOLASTIC sa v priebehu aplikácie prvej vrstvy vystužuje netkanou,
makroperforovanou, polypropylénovou textíliou MAPETEX SEL.

Obr. 4.18 - MAPELASTIC AQUADEFENSE aplikovaný
valčekom v druhej vrstve
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4.3 HYDROIZOLÁCIE PRIPRAVENÉ
NA OKAMŽITÉ POUŽITIE
MAPELASTIC AQUADEFENSE je jednozložková, bledomodrá pasta
na báze syntetickej živice, vo vodnej disperzii bez obsahu rozpúšťadiel,
pripravená na priame použitie, s veľmi rýchlym vysychaním. Môže sa
aplikovať na betón, cementové povrchy, povrchy pripravené zo špeciálnych
spojív (TOPCEM, TOPCEM PRONTO, MAPECEM alebo MAPECEM
PRONTO), anhydridové potery (nutné vopred penetrovať základným
náterom PRIMER G), pôvodné povrchy z keramiky, terazza, prírodného
kameňa a na cementové a sadrové omietky.
MAPELASTIC AQUADEFENSE je výrobok pripravený na priame
použitie a nevyžaduje miešanie. Aplikuje sa štetcom, valčekom s dlhým
vlasom alebo stierkou vo dvoch vrstvách tak, aby každá mala hrúbku
0,4 mm. Celková hrúbka je 0,8 mm.
MAPELASTIC AQUADEFENSE vysychá veľmi rýchlo za vzniku pružnej
hydroizolačnej membrány. Odoláva ľahkej pešej prevádzke, po 3 hodinách
od nanesenia prvej vrstvy vytvára povrch kompatibilný so všetkými
cementovými lepidlami určenými k inštalácii keramiky, prírodného
kameňa,

a

mozaiky.

MAPELASTIC

AQUADEFENSE

nevyžaduje

dodatočné vystuženie. Schopnosť premostenia trhlín i napriek tomu
dosahuje pri 23°C až 3,2 mm, pri -5°C je táto hodnota 1,6 mm.
Pri aplikácii MAPELASTIC AQUADEFENSE na existujúce povrchy sa
odporúča do prvej vrstvy, pokiaľ je ešte čerstvá, zapracovať MAPETEX
SEL.
MAPELASTIC AQUADEFENSE musí byť vždy chránený a prekrytý
obkladovými prvkami z keramiky, prírodného kameňa alebo mozaiky,
ktorých inštalácia je možná už po 4 hodinách od začiatku hydroizolačných
prác.
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5. OPRAVY HYDROIZOLÁCIÍ NA
EXISTUJÚCICH POVRCHOCH
5.1 PREVENTÍVNE KONTROLY
Prvou fázou intervencie na pôvodných konštrukciách balkónov a
terás je hĺbková analýza určenia celkového stavu podkladu. Táto časť
je veľmi dôležitá z dôvodu správneho definovania typu hydroizolácie,
ktorá by bola pre daný účel a konštrukciu najvhodnejšia.
Obr. 5.1 - Popraskaný poter

Počiatočné kontroly zahŕňajú nasledovné analýzy:

• pevnosť finálnych pochôdznych vrstiev a poteru;

• prítomnosť preliačin a dier;

• správny spád.

Na základe výsledkov analýzy môžu byť stanovené tri druhy intervencie:

1. aplikácia hydroizolačnej vrstvy priamo na existujúcu dlažbu;
2. aplikácia hydroizolačnej vrstvy po odstránení pôvodnej dlažby;
Obr. 5.2 - Presakujúca odtoková vpusť v podlahe

3. odstránenie a kompletná oprava poteru a dlažby.

Pred aplikáciou hydroizolačného systému musia byť primerane ochránené
všetky konštrukčné prvky, ktoré by mohli narušiť kontinuitu hydroizoácie,
ako sú napr.:

•

prvky prechádzajúce vodorovnou konštrukciou;

•

trhliny;

•

napojenie zábradlia;

Obr. 5.3 - Poškodené dilatácie
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•

odvedenie vody;

•

škáry medzi vodorovným a zvislým povrchom;

•

konštrukčné a medziľahlé dilatačné škáry.

Vhodný spôsob, ako tieto konštrukčné prvky chrániť bude ilustrovaný
v nasledujúcich odsekoch.
Obr. 5.4 - Príprava podkladu okolo odtokovej vpuste

5.2 APLIKÁCIA HYDROIZOLAČNÉHO
SYSTÉMU NA EXISTUJÚCU DLAŽBU
Ak je pôvodná dlažba v dobrom stave a vykazuje dostatočnú prídržnosť
k podkladu, môže byť hydroizolačný systém MAPEI aplikovaný priamo,
bez nutnosti odstraňovania podkladových vrstiev. Vo všeobecnosti
je tento postup možný vtedy, ak hrúbka systému pozostávajúceho
z hydroizolačnej vrstvy, lepidla a dlažby nie je väčšia ako 15 mm.
Pred aplikáciou hydroizolačného systému musia byť odstránené
obkladové prvky v mieste sokla, súčasne s omietkou a to do výšky
10 cm nad pôvodnou podlahou. Oddeľujúcu sa alebo popraskanú dlažbu
je nutné odstrániť. Následne je potrebné očistiť povrch pôvodnej dlažby

Obr. 5.5 - Aplikácia MAPEPROOF SWELL

prostriedkom pripraveným z mydla a lúhu sodného. Po dôslednom
umytí je nevyhnutné opláchnuť povrch vodou aby bol úplne odstránený
lúh sodný.
Pripravený povrch musí zostať čistý a dostatočne zdrsnený, aby
zabezpečil dokonalú prídržnosť pružnej hydroizolačnej cementovej
malty.
Po očistení, utesnite všetky prvky prechádzajúce vodorovným
povrchom nasledovne:

• zhotovte cca 6 cm hlbokú drážku okolo každého prvku (Obr.5.4);
Obr. 5.6 - Opravy použitím MAPEGROUT 430
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• odstráňte prach vo vnútri drážky a naneste na povrch EPORIP dvojzložkovú, epoxidovú maltu bez obsahu rozpúšťadiel. Povrch by
mal byť suchý alebo mierne vlhký. Uistite sa, že malta je aplikovaná
v dostatočnom množstve, zvlášť do drsných a poréznych častí aby
bola zabezpečená prídržnosť v celej ploche;

• naneste MAPEPROOF SWELL - jednozložkovú, hydroexpanznú
pastu na dokonalé utesnenie dna drážky (Obr. 5.5);
Obr. 5.7 - MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART
aplikovaný okolo odtokovej vpuste

• pokiaľ je EPORIP ešte čerstvý, opravte povrch použitím
MAPEGROUT 430 - tixotrópnej, vláknami vystuženej, cementovej
malty s kompenzovaným zmraštením (Obr. 5.6).

Ak sú v dlažbe trhliny, je nevyhnutné takto poškodenú dlažbu odstrániť.
Trhliny v podklade je potrebné pomocou rozbrusovačky rozšíriť a pomocou
priemyselného vysávača ich zbaviť prachu a ostatných voľných častí.
Trhliny sa vyplnia dvojzložkovou, epoxidovou maltou EPORIP a ešte za
čerstva sa presypú kremičitým pieskom. Trhliny je potrebné dôkladne
podrobiť analýze, či vznikli ako následok nevyhotovenia kontrolných škár
alebo vplyvom nedostatočného počtu kontrolných škár pri realizácii poteru.
Obr. 5.8 - DRAIN VERTICAL inštalovaný do čerstvej
vrstvy MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART

Vznik trhlín môže byť spôsobený aj nedodržaním konštrukčných škár zo
samotnej balkónovej konštrukcie v položenej dlažbe. V týchto prípadoch
musia byť trhliny rozšírené a vytesnené postupom uvedeným nižšie. Ak
problém s trhlinami vznikol nedodržaním konštrukčných škár v nalepenej
dlažbe, je potrebné lokálne odstrániť v danom mieste dlažbu a „preniesť“
konštrukčnú škáru aj na položenú dlažbu. Škára sa vytesní spôsobom
uvedeným nižšie. Ak i správne zrealizovaný spádový poter vyžaduje
opravu, vzniknuté preliačiny a diery po odstránení dlažby musia byť vyplnené
rýchlotvrdnúcou, vyrovnávacou a vyhladzovacou maltou ADESILEX P4.
Aplikuje sa hladkou, oceľovou stierkou v hrúbkach vrstvy od 3 do 20 mm a
je vhodná pre použitie v interiéri aj exteriéri. Ak je celková hrúbka vyššia ako
3 cm je potrebné zvážiť, či nie je výhodnejšie použiť TOPCEM PRONTO

Obr. 5.9 - MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART
aplikovaný na DRAIN VERTICAL
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- predmiešanú zmes na zhotovovanie poterov s kontrolovaným
zmrašťovaním, normálnou dobou tuhnutia a rýchlym vysychaním (4
dni). Priamej aplikácii TOPCEM PRONTO musí predchádzať zhotovenie
adhézneho mostíka vyrobeného zmiešaním vody, PLANICRETE a
TOPCEM PRONTO v hmotnostnom pomere 1:1:12. V tomto prípade je
potrebné pamätať, že musí byť použitá technika „čerstvé do čerstvého“,
to znamená, že do naneseného adhézneho mostíka ihneď aplikovať
poter.
Po vyzretí poteru je možné inštalovať konštrukčné prvky ako sú napr.

Obr. 5.10 - Osadenie DRAIN FRONT do čerstvej vrstvy
ADESILEX PG4

zábradlie, odtokové vpuste a žľaby. V prípade, že sa nachádzajú na
povrchu aj pripojenia na zábradlie, t.j. kovové prvky prechádzajúce
vodorovným

povrchom,

musí

byť

vždy

zachovaná

súvislosť

hydroizolačnej vrstvy. Povrch kovových prvkov sa odporúča opieskovať
tak, aby sa odstránili všetky nesúdržné súčasti alebo materiály, ktoré by
mohli znižovať prídržnosť. Následne sa nanesie EPORIP - dvojzložková,
epoxidová malta bez obsahu rozpúšťadiel. Pokiaľ je ešte v čerstvom
stave, presype sa kremičitým pieskom tak, aby sa vytvoril drsný
povrch, zabezpečujúci dokonalú prídržnosť pružných, cementových,
hydroizolačných stierok. Miesta okolo odtokových vpustí je nutné

Obr. 5.11 - Aplikácia ADESILEX PG4 a celoplošné
prekrytie DRAIN FRONT

zaizolovať použitím špeciálnych súprav a komponentov z produktovej
skupiny DRAIN popísanej nižšie:

• Vyrovnajte povrch použitím PLANITOP FAST 330.

• Okolo odtokových vpustov (Obr. 5.7) naneste prvú vrstvu zvolenej
hydroizolácie (pozri časť 4) tak, aby bola pokrytá väčšia plocha ako je
plocha samotnej netkanej textílie.

• Na miesto položte DRAIN VERTICAL alebo DRAIN LATERAL a
zatlačte do hydroizolačnej vrstvy, pokiaľ je ešte čerstvá (Obr. 5.8).
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Obr. 5.12 - ADESILEX PG4 presypaný kremičitým
pieskom

• Prekryte tkaninu druhou vrstvou hydroizolácie (Obr.5.9).

V meste parapetnej steny na balkóne musí byť odtok vody
riešený v nadväznosti na hydroizolačnú vrstvu, t.j. použitím
TPE odvodňovacieho priepustu DRAIN FRONT, aplikovaným
nasledovným postupom:

• Vytvorte dostatočne veľký otvor v parapetnej stene a podlahe na
osadenie priepustu DRAIN FRONT.
Obr. 5.13 - Vymedzenie plochy určenej k aplikácii
ADESILEX PG4

• Na čistý, suchý povrch naneste vrstvu ADESILEX PG4 dvojzložkového, tixotrópneho, epoxidového lepidla.

• Na miesto položte DRAIN FRONT a jemne zatlačte tak, aby bol
vtlačený do ADESILEX PG4 (Obr. 5.10).

• Naneste druhú vrstvu ADESILEX PG4 technikou „čerstvé do
čerstvého“ tak, aby bol DRAIN FRONT úplne prekrytý (Obr. 5.11).

• Pokiaľ je vrstva ešte v čerstvom stave zarovnajte povrch
Obr. 5.14 - Aplikácia prvej vrstvy ADESILEX PG4

oceľovou stierkou a následne presypte kremičitým pieskom frakcie
0,5 mm (Obr. 5.12) tak, aby bol vytvorený dostatočne zdrsnený
povrch zabezpečujúci dokonalú prídržnosť následne aplikovanej
hydroizolácie.

• V okamihu vytvrdnutia lepidla ADESILEX PG4, odstráňte všetok
neprikotvený piesok.

Utesnenie škáry medzi horizontálnym a vertikálnym povrchom
sa dosiahne použitím MAPEBAND - pogumovanej pásky s tkaninou
odolnou proti pôsobeniu alkalických vplyvov. Po odstránení pôvodnej
omietky najskôr vyrovnajte murivo použitím cementovej malty
Obr. 5.15 - Inštalácia tesniacej pásky MAPEBAND TPE
do čerstvej vrstvy ADESILEX PG4

NIVOPLAN zušľachtenej pridaním špeciálneho syntetického latexu
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PLANICRETE v množstve 2 litre na vrece (čiastočne nahrádza
množstvo zámesovej vody). Murivo môže byť vyrovnané aj s použitím
PLANITOP FAST 330 - rýchlotvrdnúcou, vláknami vystuženou,
cementovou maltou na vyrovnávanie podláh a stien v hrúbkach vrstvy
od 3 mm do 30 mm v interiéri aj exteriéri.
V momente zaschnutia vyrovnávacích vrstiev inštalujte MAPEBAND
nasledovným spôsobom:

• Naneste vrstvu zvolenej hydroizolácie (pozri časť 4) použitím stierky na

Obr. 5.16 - Aplikácia ADESILEX PG4 v druhej vrstve

čistý a suchý povrch.

• Položte MAPEBAND a zatlačte po stranách, uistite sa, že nie sú
vytvorené žiadne vzduchové bubliny.

• Naneste ďalšiu vrstvu hydroizolácie spôsobom „čerstvé do čerstvého“ a
úplne prekryte tkaninu po stranách pásky.

V rohoch použite špeciálne doplnkové komponenty zo skupiny
MAPEBAND (t.j. roh 90° a 270°).Spoje medzi jednotlivými kusmi pások
sa lepia polychloroprenickým kontaktným lepidlom ADESILEX LP.
Inštalujte pásku MAPEBAND do kontrolnej škáry rovnakým postupom

Obr. 5.17 - Presyp druhej vrstvy kremičitým pieskom

ako je uvedené vyššie. V prípade širších škár sa uistite, že páska je
vložená do škáry v tvare obráteného písmena “Ω”.
Konštrukčné škáry musia byť utesnené páskou MAPEBAND TPE
hrúbky 1,2 mm, vystuženou po stranách polyesterovou tkaninou.
Páska sa inštaluje na podklad použitím dvojzložkového, epoxidového,
tixotrópneho lepidla ADESILEX PG4 tnasledovne:

• Naneste stierkou súvislú vrstvu lepidla ADESILEX PG4 (Obr. 5.14)
v hrúbke 1-2 mm na čistý a suchý povrch. Vyvarujte sa vtlačeniu
lepidla do škáry.
Obr. 5.18 - Odstránenie nedostatočne prikotveného
kremičitého piesku z kompletne vytvrdnutej vrstvy
ADESILEX PG4
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• Vložte pásku MAPEBAND TPE v tvare obráteného písmena
„Ω“ tak, že polyesterová tkanina po stranách pásky je zatlačená
do lepidla ADESILEX PG4. Uistite sa, že nie sú vytvorené žiadne
vzduchové bubliny (Obr. 5.15).

• Naneste druhú vrstvu lepidla ADESILEX PG4 technikou „čerstvé
do čerstvého“ a úplne prekryte pásku po stranách (Obr. 5.16).

Obr. 5.19 - Vloženie tkaniny MAPETEX SEL do čerstvej
vrstvy MAPELASTIC SMART

• Pokiaľ je lepidlo ešte čerstvé, vyrovnajte povrch hladkou stierkou
a následne presypte kremičitým pieskom frakcie 0,5 mm (Obr. 5.17)
tak, aby bol vytvorený dostatočne zdrsnený povrch, zabezpečujúci
dokonalú prídržnosť následne aplikovanej hydroizolácie.

• V okamihu vytvrdnutia lepidla ADESILEX PG4, odstráňte všetok
neukotvený piesok (Obr. 5.18).

Spoj medzi jednotlivými kusmi pásky MAPEBAND TPE môže byť za
tepla zváraný alebo za studena lepený použitím polychloroprenického
kontaktného lepidla ADESILEX LP. Minimálne prekrytie pások sa
odporúča v šírke 5 cm. Inštalácia pásky MAPEBAND TPE do širších škár
Obr. 5.20 - Vtlačenie tkaniny do vrstvy MAPELASTIC
SMART

sa odporúča v tvare obráteného písmena “Ω”.
Po utesnení vyššie uvedených kritických miest sa následne aplikuje
zvolená hydroizolácia.

DVOJZLOŽKOVÉ HYDROIZOLÁCIE
MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART sa pripravuje takým
spôsobom, že zložka B (tekutina) sa naleje do čistej nádoby a postupne
za stáleho miešania sa pridáva zložka A (prášok). Zmes je potrebné
miešať po dobu niekoľkých minút. Uistite sa, že na stenách a dne nádoby
nezostal nerozmiešaný prášok. Miešajte až pokiaľ nevznikne dokonale
homogénna zmes bez hrudiek. Na prípravu vždy používajte nízkootáčkové
Obr. 5.21 - Aplikácia druhej vrstvy MAPELASTIC SMART
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miešacie zariadenie, aby sa zmes neprevzdušňovala. Vyvarujte sa
manuálnej príprave zmesi. Príprava malty je možná aj pomocou miešačky
na maltu, zvyčajne s prídavným omietacím zariadením. V tomto prípade
sa uistite, že zmes pred vyliatím do zásobníka je dokonale homogénna
a bez hrudiek. MAPELASTIC a MAPELASTIC SMART zostávajú od
namiešania spracovateľné po dobu 60 minút.
MAPELASTIC naneste vo dvoch vrstvách na čistý, suchý povrch hladkou
alebo zubovou stierkou v celkovej hrúbke min. 2 mm.

Obr. 5.22 - MONOLASTIC aplikovaný stierkou v druhej
vrstve na MAPETEX SEL

Za účelom zvýšenia pružnosti a schopnosti premostenia trhlín až do
šírky 1,5 mm vložte do čerstvej, prvej vrstvy sklotextilnú mriežku
odolnú proti alkalickým vplyvom.
Pri inštalácii sklotextilnej mriežky sa odporúča prekrytie jednotlivých kusov
v šírke min. 10 cm. Druhá vrstva sa nanáša po 4-5 hodinách (pri ideálnych
klimatických podmienkach). Uistite sa, že druhá vrstva kompletne prekryla
sklotextilnú mriežku a následne vyhlaďte povrch hladkou stierkou.
Ak je vyžadovaný pružnejší výrobok, napr. ak sa uvažuje o izolovaní
väčšej plochy, vzdialenosť medzi jednotlivými kontrolnými škárami je
väčšia alebo je povrch vystavený vyššiemu dynamickému namáhaniu,

Obr. 5.23 - MONOLASTIC aplikovaný stierkou v druhej
vrstve na MAPETEX SEL

odporúča sa použiť MAPELASTIC SMART. Aplikuje sa stierkou alebo
valčekom. Uistite sa, že prvá vrstva je aplikovaná v súvislej min. 1 mm
hrúbke. Pokiaľ je vrstva ešte čerstvá, vložte MAPETEX SEL - netkanú,
makroperforovanú, polypropylénovú tkaninu. Prekrytie tkaniny sa
doporučuje v min. šírke 10 cm. Dôkladne zatlačte tkaninu do prvej vrstvy
hydroizolácie. Druhá vrstva sa nanáša po 4-5 hodinách (pri ideálnych
klimatických podmienkach). Uistite sa, že druhá vrstva kompletne prekryla
sklotextilnú mriežku a následne vyhlaďte povrch hladkou stierkou. Celková
hrúbka MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART musí byť min. 2 mm.
Obr. 5.24 - MAPELASTIC AQUADEFENSE aplikovaný
štetcom v styku steny a podlahy pred nalepením
tesniacej pásky MAPEBAND
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MAPELASTIC a MAPELASTIC SMART je potrebné pred inštaláciou
obkladových prvkov na balkónoch a terasách nechať vyzrievať po dobu
4-5 dní (v závislosti od vonkajších klimatických podmienok).

JEDNOZLOŽKOVÉ HYDROIZOLÁCIE
Požadované množstvo vody nalejte do čistej nádoby a postupne
Obr. 5.25 - MAPELASTIC AQUADEFENSE aplikovaný na
tesniacu pásku MAPEBAND

za stáleho miešania pridávajte sypký prášok MONOLASTIC. Zmes
je potrebné miešať po dobu 3 minút. Uistite sa, že na stenách a dne
nádoby nezostal nerozmiešaný prášok. Miešajte až pokiaľ nevznikne
dokonale homogénna zmes bez hrudiek. Na prípravu používajte vždy
nízkootáčkové miešacie zariadenie, aby sa zmes neprevzdušňovala.
Vyvarujte sa manuálnej príprave zmesi.
MONOLASTIC sa nanáša štetcom, valčekom alebo stierkou. Hrúbka
prvej vrstvy by mala byť cca 1 mm. Pokiaľ je vrstva ešte čerstvá

Obr. 5.26 - Úplne prekrytie tkaniny DRAIN VERTICAL
druhou vrstvou MAPELASTIC AQUADEFENSE

vložte MAPETEX SEL - netkanú, makroperforovanú, polypropylénovú
tkaninu. Prekrytie tkaniny sa doporučuje v min. šírke 10 cm. Dôkladne
zatlačte tkaninu do prvej vrstvy hydroizolácie. Druhá vrstva sa nanáša po
2 hodinách (pri ideálnych klimatických podmienkach). Uistite sa, že druhá
vrstva kompletne prekryla sklotextilnú mriežku a následne vyhlaďte povrch
hladkou stierkou. Celková hrúbka MONOLASTIC musí byť min. 2 mm.
MONOLASTIC je potrebné pred inštaláciou obkladových prvkoch na
balkónoch a terasách nechať vyzrievať po dobu 2 dní (v závislosti od
okolitých klimatických podmienok).

Obr. 5.27 - MAPELASTIC AQUADEFENSE aplikovaný
valčekom v druhej vrstve
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HYDROIZOLÁCIE PRIPRAVENÉ NA OKAMŽITÉ POUŽITIE
MAPELASTIC AQUADEFENSE je pripravený na priame použitie,
z tohto dôvodu nevyžaduje miešanie. Na pôvodnej dlažbe, po vykonaní
kontrolných opatrení (časť 5.1), posúďte stav škár.

Pokiaľ sú škáry

poškodené, prázdne alebo mimo roviny s ostatným povrchom, použite na
výplň medzier ADESILEX P4 - rýchlotvrdnúcu, vyrovnávaciu a vyhladzovaciu
maltu. Použitie je možné v interiéri i exteriéri, v hrúbkach vrstvy od 3 do
20 mm. MAPELASTIC AQUADEFENSE sa nanáša valčekom s dlhým
vlasom, štetcom alebo stierkou v súvislej vrstve 0,4 mm. Približne po 1 hodine

Obr. 5.28 - Odstránenie nedostatočne prikotvenej dlažby
k podkladu

od aplikácie prvej vrstvy (platí pri ideálnych klimatických podmienkach),
ale v každom prípade až po dokonalom vyschnutí prvej vrstvy, je možné
naniesť hladkou stierkou druhú vrstvu. Celková hrúbka MAPELASTIC
AQUADEFENSE musí byť 0,8 mm. Uistite sa, že hydroizolačná vrstva nie je
v ploche prerušená, čo by mohlo byť zapríčinené i prípadnou nedokonalosťou
podkladu. MAPELASTIC AQUADEFENSE je potrebné pred inštaláciou
obkladových prvkov na balkónoch a terasách nechať vyschnúť po dobu
4 hodín od zahájenia hydroizolačných prác.

V prípade odstránenia pôvodnej omietky je potrebné pred aplikáciou
hydroizolácií vyhotoviť najskôr nové omietky (tak ako je popísané v časti
5.2) s použitím vyrovnávacích mált PLANITOP FAST 330 alebo NIVOPLAN

Obr. 5.29 - Príprava podkladu otrýskaním za účelom
odstránenia pôvodného lepidla z podkladu

+ PLANICRETE. Správny postup pri inštalácii obkladových prvkov resp.
pri škárovaní je popísaný v časti 8 a 9.

Poznámka: Vzhľadom na odolnosť proti UV žiareniu, môže byť MAPELASTIC
a MAPELASTIC SMART použitý i pri izolovaní plochých striech.
V prípade požiadavky na farebnú povrchovú úpravu stien, MAPELASTIC
a MAPELASTIC SMART môže byť pretretý s ELASTOCOLOR PAINT, t.j.
ochrannou a dekoratívnou náterovou farbou vo vodnej disperzii.
MONOLASTIC a MAPELASTIC AQUADEFENSE musia byť vždy prekryté
a chránené obkladovými prvkami.
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Obr. 5.30 - Aplikácia PRIMER 3296 za účelom spevnenia
podkladu s následným presypom kremičitým pieskom

5.3 APLIKÁCIA HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU
PO ODSTRÁNENÍ PÔVODNEJ DLAŽBY
Ak je položená dlažba v nedostatočnej kvalite alebo nevykazuje
dostatočnú prídržnosť k podkladu, je nevyhnutné ju odstrániť. Následne
sa povrch musí zdrsniť použitím vhodnej metódy na prípravu podkladu
(zbrúsenie karbidovým diskom, otrýskanie atď.) za tým účelom, aby bolo
odstránené pôvodné vytvrdnuté lepidlo.
Rovnako je nevyhnutné odstrániť aj sokel na balkóne alebo terase do
Obr. 5.31 - Otvorenie trhliny karbofrézkou

výšky cca 10 cm nad podlahou.
Skontrolujte kompaktnosť a mechanické vlastnosti poteru. Ak je súdržný,
prípadne je na povrchu len jemná prachová vrstva, ošetrite povrch
pomocou PRIMER 3296 riedeným s vodou v pomere 1:1. Nanáša sa na
čistý suchý povrch štetcom, valčekom alebo nástrekom.
Po očistení povrchu utesnite všetky prvky prechádzajúce vodorovným
povrchom nasledovným spôsobom:

• zhotovte cca 6 cm hlbokú drážku okolo každého prvku;

• odstráňte prach vo vnútri drážky a naneste na povrch EPORIP Obr. 5.32 - EPORIP použitý na výplň trhliny

dvojzložkovú, epoxidovú maltu bez obsahu rozpúšťadiel. Povrch by
mal byť suchý alebo mierne vlhký.
Uistite sa, že malta je aplikovaná v dostatočnom množstve, zvlášť
do drsných a poréznych častí tak, aby bola zabezpečená prídržnosť
v celej ploche;

• naneste MAPEPROOF SWELL - jednozložkovú, hydroexpanznú
pastu na dokonalé utesnenie dna drážky;

• pokiaľ je EPORIP ešte čerstvý, opravte povrch použitím
MAPEGROUT 430 - tixotrópnej, vláknami vystuženej, cementovej
malty s kompenzovaným zmraštením.
Obr. 5.33 - EPORIP presypaný kremičitým pieskom
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Ak sú v potere prítomné trhliny, je nevyhnutné ich rozšíriť použitím
rozbrusovačky (Obr. 5.31). Všetky prachové časti je potrebné odstrániť
priemyselným vysávačom. Trhliny sa vyplnia dvojzložkovou, epoxidovou
maltou EPORIP (Obr. 5.32) a ihneď presypú kremičitým pieskom (Obr.
5.33). Trhliny je potrebné dôkladne podrobiť analýze. Ak problém
s trhlinami vznikol nedodržaním kontrolných škár z podkladu, je
potrebné priznať kontrolnú škáru aj v položenej dlažbe. Škára sa vytesní
spôsobom uvedeným nižšie.
Ak i správne zrealizovaný spádový poter vyžaduje opravu, vzniknuté
preliačiny a diery po odstránení dlažby musia byť vyplnené ADESILEX

Obr. 5.34 - MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART
aplikovaný okolo odtokovej vpuste v podlahe

P4 - rýchlotvrdnúcou, vyrovnávacou a vyhladzovacou maltou. Použitie
je možné v interiéri aj exteriéri, v hrúbkach vrstvy od 3 do 20 mm. Na
tento účel je možné použiť aj PLANITOP FAST 330, - rýchlotvrdnúcu,
vláknami vystuženú, cementovú maltu na vyrovnávanie podláh a stien
v hrúbkach vrstvy od 3 mm do 30 mm v interiéri a exteriéri.
Ak je celková hrúbka vyššia ako 3 cm je potrebné zvážiť, či nie je
výhodnejšie použiť TOPCEM PRONTO - predmiešanú zmes na
zhotovovanie poterov s kontrolovaným zmrašťovaním, s normálnou
dobou tuhnutia a rýchlym vysychaním (4 dni). Priamej aplikácii
predchádza zhotovenie adhézneho mostíka vyrobeného zmiešaním
vody, PLANICRETE a TOPCEM PRONTO v hmotnostnom pomere

Obr. 5.35 - Inštalácia DRAIN VERTICAL do čerstvej
vrstvy MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART

1:1:12.
V tomto prípade však pamätajte, že musí byť použitá technika „čerstvé
do čerstvého“, to znamená, že aplikovať poter hneď do naneseného
adhézneho mostíka.
Po vyzretí poteru je možné inštalovať konštrukčné prvky ako sú napr.
zábradlie, odtokové vpuste a žľaby. V prípade, že sa nachádzajú na
povrchu aj pripojenia na zábradlie, t.j. kovové prvky prechádzajúce
vodorovným povrchom, musí byť zaručená súvislosť hydroizolačnej
vrstvy. Povrch kovových prvkov sa odporúča opieskovať tak, aby sa
odstránili všetky nesúdržné časti alebo materiály, ktoré by mohli znižovať
prídržnosť. Ihneď potom sa nanesie EPORIP - dvojzložková, epoxidová
Obr. 5.36 - Prekrytie DRAIN VERTICAL druhou vrstvou
MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART
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malta bez obsahu rozpúšťadiel. Pokiaľ je ešte v čerstvom stave, presype
sa kremičitým pieskom tak, aby sa vytvoril drsný povrch, zabezpečujúci
dokonalú prídržnosť pružných, cementových, hydroizolačných stierok.
Zaizolovanie miest okolo odtokových vpustí je nutné zabezpečiť
použitím špeciálnych súprav a komponentov z produktovej skupiny
DRAIN popísanej nižšie.

• Vyrovnajte povrch použitím PLANITOP FAST 330.
Obr. 5.37 - Inštalácia DRAIN FRONT do čerstvej vrstvy
ADESILEX PG4

• Okolo odtokových vpustov (Obr. 5.34) naneste prvú vrstvu zvolenej
hydroizolácie (pozri časť 4) tak, aby bola pokrytá väčšia plocha ako je
plocha samotnej netkanej textílie.

• Na miesto položte DRAIN VERTICAL alebo DRAIN LATERAL a
zatlačte do hydroizolačnej vrstvy, pokiaľ je ešte čerstvá (Obr. 5.35).

• Prekryte tkaninu druhou vrstvou hydroizolácie (Obr.5.36).

V mieste parapetnej steny na balkóne musí byť odtok vody riešený
Obr. 5.38 - Celoplošné prekrytie DRAIN FRONT druhou
vrstvou ADESILEX PG4

v nadväznosti na hydroizolačnú vrstvu, t.j. použitím TPE odvodňovacieho
priepustu DRAIN FRONT, aplikovaným nasledovným postupom:

• Vytvorte dostatočne veľký otvor v parapetnej stene a podlahe na osadenie
priepustu DRAIN FRONT.

• Na čistý, suchý povrch naneste vrstvu ADESILEX PG4 dvojzložkového, tixotrópneho, epoxidového lepidla.

• Na miesto položte DRAIN FRONT a jemne zatlačte tak, aby bol
vtlačený do ADESILEX PG4 (Obr. 5.37)..
Obr. 5.39 - Presyp ADESILEX PG4 kremičitým pieskom
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• Naneste druhú vrstvu ADESILEX PG4, technikou „čerstvé do
čerstvého“ tak, aby bol DRAIN FRONT úplne prekrytý (Obr. 5.38).

• Pokiaľ je vrstva ešte v čerstvom stave zarovnajte povrch oceľovou
stierkou a následne presypte kremičitým pieskom frakcie 0,5 mm (Obr.
5.39) tak, aby bol vytvorený dostatočne zdrsnený povrch zabezpečujúci
dokonalú prídržnosť následne aplikovanej hydroizolácie.

• V okamihu vytvrdnutia lepidla ADESILEX PG4, odstráňte všetok
neprikotvený piesok.

Obr. 5.40 - Aplikácia ADESILEX LP na tesniacu pásku
v tvare T - MAPEBAND T

Utesnenie škáry medzi horizontálnym a vertikálnym povrchom sa
vykoná použitím MAPEBAND - pogumovanej pásky s tkaninou odolnou
proti pôsobeniu alkalických vplyvov. Po odstránení pôvodnej omietky
najskôr vyrovnajte murivo použitím cementovej malty NIVOPLAN
zušľachtenej pridaním špeciálneho syntetického latexu PLANICRETE
v množstve 2 litre na vrece (čiastočne nahrádza množstvo zámesovej
vody). Murivo môže byť tiež vyrovnané použitím PLANITOP FAST
330- rýchlotvrdnúcou, vláknami vystuženou, cementovou maltou na
vyrovnávanie podláh a stien v hrúbkach vrstvy od 3 mm do 30 mm
v interiéri aj exteriéri. V momente zaschnutia vyrovnávacích vrstiev
inštalujte MAPEBAND nasledovným spôsobom:

Obr. 5.41 - Aplikácia ADESILEX LP na tesniacu pásku
MAPEBAND

• Naneste vrstvu zvolenej hydroizolácie (pozri časť 4) použitím stierky na
čistý a suchý povrch.

• Položte MAPEBAND a zatlačte po stranách, uistite sa, že nie sú
vytvorené žiadne vzduchové bubliny.

• Naneste ďalšiu vrstvu hydroizolácie spôsobom „čerstvé do čerstvého“
a úplne prekryte tkaninu po stranách pásky.

V rohoch použite špeciálne doplnkové komponenty zo skupiny
Obr. 5.42 - Vzájomné prelepenie koncov pások
MAPEBAND a MAPEBAND T
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MAPEBAND (t.j. roh 90°a 270°). Spoje medzi jednotlivými kusmi
pások sa lepia polychloroprenickým kontaktným lepidlom ADESILEX
LP.
Inštalujte pásku MAPEBAND do kontrolnej škáry rovnakým postupom
ako je uvedené vyššie, v prípade širších škár sa uistite, že páska
je vložená do škáry v tvare obráteného písmena “Ω”. Konštrukčné
škáry musia byť utesnené páskou MAPEBAND TPE, hrúbky 1,2 mm,
vystuženou po stranách polyesterovou tkaninou. Páska sa inštaluje na
podklad použitím dvojzložkového, epoxidového, tixotrópneho lepidla
Obr. 5.43 - Aplikácia prvej vrstvy ADESILEX PG4

ADESILEX PG4 nasledovne:

• Naneste stierkou súvislú vrstvu lepidla ADESILEX PG4 (Obr. 5.43)
v hrúbke 1-2 mm na čistý a suchý povrch. Vyvarujte sa vtlačeniu
lepidla do škáry.
• Vložte pásku MAPEBAND TPE v tvare obráteného písmena “Ω”
tak, že polyesterová tkanina po stranách pásky je zatlačená do lepidla
ADESILEX PG4, uistite sa, že nie sú vytvorené žiadne vzduchové
bubliny.
• Naneste druhú vrstvu lepidla ADESILEX PG4 technikou „čerstvé
Obr. 5.44 - Aplikácia druhej vrstvy ADESILEX PG4 po
inštalácii MAPEBAND TPE do čerstvej prvej vrstvy

do čerstvého“ a úplne prekryte pásku po stranách (Obr. 5.44).
• Pokiaľ je lepidlo ešte čerstvé, vyrovnajte povrch hladkou stierkou
a následne presypte kremičitým pieskom frakcie 0,5 mm (Obr. 5.45)
tak, aby bol vytvorený dostatočne zdrsnený povrch zabezpečujúci
dokonalú prídržnosť následne aplikovanej hydroizolácie.
• V okamihu vytvrdnutia lepidla ADESILEX PG4, odstráňte všetok
neprikotvený piesok.

Obr. 5.45 - Presyp druhej vrstvy kremičitým pieskom
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Spoj medzi jednotlivými kusmi pásky MAPEBAND TPE môže byť za
tepla zváraný alebo za studena lepený použitím polychloroprenického
kontaktného lepidla ADESILEX LP. Minimálne prekrytie pások sa
predpokladá v šírke 5 cm. Inštalácia pásky MAPEBAND TPE do širších
škár sa odporúča v tvare obráteného písmena “Ω”.
Po utesnení vyššie uvedených kritických miest sa následne aplikuje
zvolená hydroizolácia.

Obr. 5.46 - MAPELASTIC aplikovaný stierkou od miesta
dilatačnej škáry

DVOJZLOŽKOVÉ HYDROIZOLÁCIE
MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART sa pripravuje takým
spôsobom, že zložka B (tekutina) sa naleje do čistej nádoby a postupne
za stáleho miešania sa pridáva zložka A (prášok). Zmes je potrebné
miešať po dobu niekoľkých minút. Uistite sa, že na stenách a dne
nádoby nezostal nerozmiešaný prášok. Miešajte až pokiaľ nevznikne
dokonale homogénna zmes bez hrudiek. Na prípravu vždy používajte
nízkootáčkové miešacie zariadenie, aby sa zmes neprevzdušňovala.
Vyvarujte sa manuálnej príprave zmesi. Príprava malty je možná
aj pomocou miešačky na maltu, zvyčajne s prídavným omietacím
zariadením. V tomto prípade sa uistite, že je zmes pred vyliatím do
zásobníka dokonale homogénna a bez hrudiek. MAPELASTIC alebo

Obr. 5.47 - Vloženie sklotextilnej mriežky odolnej proti
alkáliám MAPENET 150 do čerstvej vrstvy MAPELASTIC

MAPELASTIC SMART zostávajú od namiešania spracovateľné po
dobu 60 minút. MAPELASTIC naneste vo dvoch vrstvách na čistý,
suchý povrch hladkou alebo zubovou stierkou v celkovej hrúbke min.
2 mm. za účelom zvýšenia pružnosti a schopnosti premostenia trhlín
až do šírky 1,5 mm vložte do čerstvej prvej vrstvy sklotextilnú mriežku
odolnú proti alkalickým vplyvom. Pri inštalácii sklotextilnej mriežky sa
odporúča prekrytie jednotlivých kusov v šírke min. 10 cm. Druhá vrstva
sa nanáša po 4-5 hodinách (pri ideálnych klimatických podmienkach).
Uistite sa, že druhá vrstva kompletne prekryla sklotextilnú mriežku a
následne vyhlaďte povrch hladkou stierkou.
Obr. 5.48 - MAPELASTIC aplikovaný v druhej vrstve
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Ak je vyžadovaný pružnejší výrobok, napr. ak sa uvažuje s izolovaním
väčšej plochy, ak je vzdialenosť medzi jednotlivými kontrolnými škárami
väčšia alebo je povrch vystavený vyššiemu dynamickému namáhaniu,
odporúča sa použiť MAPELASTIC SMART.
Aplikuje sa stierkou alebo valčekom. Uistite sa, že prvá vrstva je
aplikovaná v súvislej min. 1 mm hrúbke. Pokiaľ je vrstva ešte čerstvá,
vložte MAPETEX SEL - netkanú, makroperforovanú, polypropylénovú
tkaninu. Prekrytie tkaniny sa uvažuje v min. šírke 10 cm. Zatlačte
Obr. 5.49 - MAPELASTIC aplikovaný v prvej vrstve

dôsledne tkaninu do prvej vrstvy hydroizolácie. Druhá vrstva sa nanáša
po 4-5 hodinách (pri ideálnych klimatických podmienkach). Uistite sa,
že druhá vrstva kompletne prekryla sklotextilnú mriežku a následne
vyhlaďte povrch hladkou stierkou. Celková hrúbka MAPELASTIC
alebo MAPELASTIC SMART musí byť min. 2 mm. MAPELASTIC a
MAPELASTIC SMART je potrebné pred inštaláciou obkladových
prvkov na balkónoch a terasách nechať vyzrievať po dobu 4-5 dní
(v závislosti od vonkajších klimatických podmienok).

JEDNOZLOŽKOVÉ HYDROIZOLÁCIE
Požadované množstvo vody nalejte do čistej nádoby a postupne za
Obr. 5.50 - Vloženie sklotextilnej mriežky odolnej
proti alkáliám alebo MAPENET 150 do čerstvej vrstvy
MAPELASTIC

stáleho miešania pridávajte sypký prášok MONOLASTIC. Zmes je
potrebné miešať po dobu niekoľkých minút. Uistite sa, že na stenách a
dne nádoby nezostal nerozmiešaný prášok. Miešajte až pokiaľ nevznikne
dokonale homogénna zmes bez hrudiek. Na prípravu používajte vždy
nízkootáčkové miešacie zariadenie, aby sa zmes neprevzdušňovala.
Vyvarujte sa manuálnej príprave zmesi.
MONOLASTIC sa nanáša štetcom, valčekom alebo stierkou. Hrúbka
prvej vrstvy by mala byť cca 1 mm. Pokiaľ je vrstva ešte čerstvá vložte
MAPETEX SEL - netkanú, makroperforovanú, polypropylénovú tkaninu.
Prekrytie tkaniny sa uvažuje v min. šírke 10 cm. Zatlačte dôkladne
tkaninu do prvej vrstvy hydroizolácie. Druhá vrstva sa nanáša po 2
hodinách (pri ideálnych klimatických podmienkach). Uistite sa, že

Obr. 5.51 - Aplikácia druhej vrstvy MAPELASTIC SMART

35

Technický sprievodca

BALKÓNY A TERASY

druhá vrstva kompletne prekryla sklotextilnú mriežku a následne
vyhlaďte povrch hladkou stierkou. Celková hrúbka musí byť min. 2 mm.
MONOLASTIC je potrebné pred inštaláciou obkladových prvkoch na
balkónoch a terasách nechať vyzrievať po dobu 2 dní (v závislosti od
okolitých klimatických podmienok).

HYDROIZOLÁCIE PRIPRAVENÉ NA OKAMŽITÉ POUŽITIE
MAPELASTIC AQUADEFENSE je pripravený na priame použitie, z
tohto dôvodu nevyžaduje miešanie. Nanáša sa valčekom s dlhým

Obr. 5.52 - Aplikácia druhej vrstvy MONOLASTIC na
tkaninu MAPETEX SEL

vlasom, štetcom alebo stierkou v súvislej vrstve 0,4 mm v jednej
vrstve, celková hrúbka musí byť minimálne 0,8 mm. Uistite sa, že
hydroizolačná vrstva nie je v ploche prerušená, čo by mohlo byť
zapríčinené i prípadnou nedokonalosťou podkladu.
MAPELASTIC

AQUADEFENSE

je

potrebné

pred

inštaláciou

obkladových prvkov na balkónoch a terasách nechať vyschnúť po dobu
4 hodín od zahájenia hydroizolačných prác

V prípade odstránenia pôvodnej omietky je potrebné pred aplikáciou
hydroizolácií vyhotoviť najskôr nové omietky (tak ako je popísané v časti
5.3) s použitím vyrovnávacej malty MAPEGROUT 430 - cementová
tixotropná malta vystužená vláknami, s jemnou granulometriou,

Obr. 5.53 - MONOLASTIC aplikovaný stierkou v druhej
vrstve na MAPETEX SEL

s normálnym priebehom tuhnutia a kompenzovaným zmrašťovaním,
vhodná na opravy betónových konštrukcií.

Note: Vzhľadom na odolnosť proti UV žiareniu, môže byť MAPELASTIC
a MAPELASTIC SMART použitý i pri izolovaní plochých striech.
V prípade požiadavky na farebnú povrchovú úpravu stien, MAPELASTIC
a MAPELASTIC SMART môže byť pretretý s ELASTOCOLOR PITTURA
- ochrannou a dekoratívnou náterovou farbou vo vodnej disperzii.
MONOLASTIC a MAPELASTIC AQUADEFENSE, musia byť vždy prekryté
a chránené obkladovými prvkami.
Obr. 5.54 - Aplikácia ADESILEX LP na konce tesniacich
pások MAPEBAND a rohu MAPEBAND 90°
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5.4 ODSTRÁNENIE A KOMPLETNÁ OPRAVA
POTERU A DLAŽBY
Ak vlastnosti alebo mechanické parametre poteru nie sú vhodné pre
nasledujúcu aplikáciu hydroizolačných vrstiev a dlažby, pôvodný poter
spoločne s dlažbou musia byť odstránené. Rovnako nevyhnutné je
odstrániť aj sokel na balkóne alebo terase do výšky cca 10 cm nad
podlahou. Po očistení povrchu utesnite všetky prvky prechádzajúce
vodorovným povrchom nasledovným spôsobom:
Obr. 5.55 - Inštalácia tesniacej pásky do čerstvej prvej
vrstvy MAPELASTIC AQUADEFENSE

• zhotovte cca 6 cm hlbokú drážku okolo každého prvku;
• odstráňte prach vo vnútri drážky a naneste na povrch EPORIP dvojzložkovú, epoxidovú maltu bez obsahu rozpúšťadiel. Povrch by
mal byť suchý alebo mierne vlhký. Uistite sa, že malta je aplikovaná
v dostatočnom množstve, zvlášť do drsných a poréznych častí tak,
aby bola zabezpečená prídržnosť v celej ploche;
• naneste MAPEPROOF SWELL - jednozložkovú, hydroexpanznú pastu
na dokonalé utesnenie dna drážky;

Obr. 5.56 - MAPELASTIC AQUADEFENSE aplikovaný
valčekom v prvej vrstve

• pokiaľ

je

EPORIP

ešte

čerstvý,

opravte

povrch

použitím

MAPEGROUT 430 - tixotrópnej, vláknami vystuženej, cementovej malty
s kompenzovaným zmraštením.

V prípade, že sú konštrukčné škáry prítomné v samotnej železobetónovej
konštrukcii balkóna alebo terasy, musia byť následne dodržané aj pri
realizácii poteru i v nalepenej dlažbe spôsobom popísaným nižšie. Nový
poter musí byť realizovaný v súlade s postupom uvedeným v časti 3.2.
Uistite sa, že je zhotovený v správnom spáde, aby bol zabezpečený odtok
dažďovej vody. Ak sa plánuje inštalácia kameňa alebo mramoru okolo
vonkajšieho perimetra balkóna alebo terasy, je nevyhnutné vyhotoviť
odskok v potere podľa hrúbky kameňa, z ktorého je zhotovená obrubnica.
Obr. 5.57 - MAPELASTIC AQUADEFENSE aplikovaný
valčekom v druhej vrstve
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Hydroizolačná vrstva musí byť realizovaná i pod obrubnicou tak, aby bolo
možné zaručiť súvislosť celej hydroizolačnej vrstvy. Odskok zhotovený v
potere dokonale vyrovnáva hrúbku dlažby a kamennej obrubnice. Po vyzretí
poteru (všeobecne vyschnutie 1 cm hrúbky trvá cca 1 týždeň pri bežných
cementových poteroch alebo najmenej 28 dní, pri použití TOPCEM a
TOPCEM PRONTO 24 hodín alebo MAPECEM a MAPECEM PRONTO
4 hodiny)j e možné inštalovať konštrukčné prvky ako sú napr. zábradlie,

Obr. 5.58 - Aplikácia MAPELASTIC alebo MAPELASTIC
SMART okolo odtokovej vpuste umiestnenej v podlahe

odtokové vpuste a žľaby. V prípade, že sa nachádzajú na povrchu aj
pripojenia na zábradlie, t.j. kovové prvky prechádzajúce vodorovným
povrchom, musí byť zaručená súvislosť hydroizolačnej vrstvy. Povrch
kovových prvkov sa odporúča opieskovať tak, aby sa odstránili všetky
nesúdržné časti alebo materiály, ktoré by mohli znižovať prídržnosť. Ihneď
potom sa nanesie EPORIP - dvojzložková, epoxidová malta bez obsahu
rozpúšťadiel. Pokiaľ je ešte v čerstvom stave, presype sa kremičitým
pieskom tak, aby sa vytvoril drsný povrch, zabezpečujúci dokonalú
prídržnosť pružných, cementových, hydroizolačných stierok. Zaizolovanie

Obr. 5.59 - Zameranie DRAIN VERTICAL

miest okolo odtokových vpustí je nutné zabezpečiť použitím špeciálnych
súprav a komponentov z produktovej skupiny DRAIN popísanej nižšie.

• Vyrovnajte povrch použitím PLANITOP FAST 330.

• Okolo odtokových vpustov (Obr. 5.58) naneste prvú vrstvu
zvolenej hydroizolácie (pozri časť 4) tak, aby bola pokrytá väčšia
plocha ako je plocha samotnej netkanej textílie.
Obr. 5.60 - Inštalácia DRAIN VERTICAL do čerstvej prvej
vrstvy MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART
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• Na miesto položte DRAIN VERTICAL alebo DRAIN LATERAL a
zatlačte do hydroizolačnej vrstvy, pokiaľ je ešte čerstvá (Obr. 5.60).
• Prekryte tkaninu druhou vrstvou hydroizolácie (Obr.5.62).
V meste parapetnej steny na balkóne musí byť odtok vody riešený
v nadväznosti na hydroizolačnú vrstvu, t.j. použitím TPE odvodňovacieho priepustu DRAIN FRONT aplikovaným nasledovným postupom:
Obr. 5.61 - Vtlačenie DRAIN VERTICAL do čerstvej prvej
vrstvy MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART

• Vytvorte dostatočne veľký otvor v parapetnej stene a podlahe na
osadenie priepustu DRAIN FRONT.

• Na čistý, suchý povrch naneste vrstvu ADESILEX PG4, dvojzložkového, tixotrópneho, epoxidového lepidla.

• Na miesto položte DRAIN FRONT a jemne zatlačte tak, aby bol
vtlačený do ADESILEX PG4 (Obr. 5.64).

• Naneste druhú vrstvu ADESILEX PG4, technikou „čerstvé do
čerstvého“ tak, aby bol DRAIN FRONT úplne prekrytý (Obr. 5.65).
Obr. 5.62 - Prekrytie tkaniny DRAIN VERTICAL druhou
vrstvou MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART

• Pokiaľ je vrstva ešte v čerstvom stave zarovnajte povrch oceľovou
stierkou a následne presypte kremičitým pieskom frakcie 0,5 mm
tak, aby bol vytvorený dostatočne zdrsnený povrch zabezpečujúci
dokonalú prídržnosť následne aplikovanej hydroizolácie.

•
V okamihu vytvrdnutia lepidla

ADESILEX PG4, odstráňte všetok

neprikotvený piesok.

Utesnenie škáry medzi horizontálnym a vertikálnym povrchom sa
vykoná použitím MAPEBAND - pogumovanej pásky s tkaninou odolnou
proti pôsobeniu alkalických vplyvov. Po odstránení pôvodnej omietky
najskôr vyrovnajte murivo použitím cementovej malty NIVOPLAN
Obr. 5.63 - Kompletná súprava DRAIN VERTICAL t.j.
teleskopický nástavec, protizápachová klapka, nerezová
mriežka
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zušľachtenej pridaním špeciálneho syntetického latexu PLANICRETE
v množstve 2 litre na vrece (čiastočne nahrádza množstvo zámesovej
vody). Murivo môže byť tiež vyrovnané použitím

PLANITOP FAST

330 - rýchlotvrdnúcou, vláknami vystuženou, cementovou maltou na
vyrovnávanie podláh a stien v hrúbkach vrstvy od 3 mm do 30 mm
v interiéri aj exteriéri. V momente zaschnutia vyrovnávacích vrstiev,
inštalujte MAPEBAND nasledovným spôsobom:

• Naneste vrstvu zvolenej hydroizolácie (pozri časť 4) použitím stierky
na čistý a suchý povrch.

Obr. 5.64 - Inštalácia DRAIN FRONT do čerstvej vrstvy
ADESILEX PG4

• Položte MAPEBAND a zatlačte po stranách, uistite sa, že nie sú
vytvorené žiadne vzduchové bubliny.
• Naneste ďalšiu vrstvu hydroizolácie technikou „čerstvé do
čerstvého“ a úplne prekryte pásku po stranách.

V rohoch použite špeciálne doplnkové komponenty zo skupiny
MAPEBAND (t.j. roh 90° a 270°). Spoje medzi jednotlivými kusmi pások
sa lepia polychloroprenickým kontaktným lepidlom ADESILEX LP.
Inštalujte pásku MAPEBAND do kontrolnej škáry rovnakým postupom
ako je uvedené vyššie, v prípade širších škár sa uistite, že páska je vložená

Obr. 5.65 - Celoplošné prekrytie DRAIN FRONT druhou
vrstvou ADESILEX PG4

do škáry v tvare obráteného písmena “Ω”. Konštrukčné škáry musia byť
utesnené páskou MAPEBAND TPE hrúbky 1,2 mm, vystuženou po
stranách polyesterovou tkaninou. Páska sa inštaluje na podklad použitím
dvojzložkového, epoxidového, tixotrópneho lepidla ADESILEX PG4
nasledovne:

• Naneste stierkou súvislú vrstvu lepidla ADESILEX PG4 v hrúbke 1-2
mm na čistý a suchý povrch. Vyvarujte sa vtlačeniu lepidla do škáry.

• Vložte pásku MAPEBAND TPE v tvare obráteného písmena “Ω”
Obr. 5.66 - Aplikácia MAPELASTIC alebo MAPELASTIC
SMART pred inštaláciou tesniacej pásky MAPEBAND
po stranách vpuste DRAIN FRONT
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tak, že je polyesterová tkanina po stranách pásky zatlačená do lepidla
ADESILEX PG4, uistite sa, že nie sú vytvorené žiadne vzduchové
bubliny.

• Naneste druhú vrstvu lepidla ADESILEX PG4 technikou „čerstvé do
čerstvého“ a úplne prekryte pásku po stranách.

• Pokiaľ je lepidlo ešte čerstvé, vyrovnajte povrch hladkou stierkou
Obr. 5.67 - Vloženie tesniacej pásky v tvare kríža
MAPEBAND CROSS do dilatačnej škáry v tvare “Ω” do
prvej čerstvej vrstvy MAPELASTIC alebo MAPELASTIC
SMART

a následne presypte kremičitým pieskom frakcie 0,5 mm, tak aby
bola vytvorený dostatočne zdrsnený povrch zabezpečujúci dokonalú
prídržnosť následne aplikovanej hydroizolácie.

• V okamihu vytvrdnutia lepidla ADESILEX PG4, odstráňte všetok
neprikotvený piesok.

Spoj medzi jednotlivými kusmi pásky MAPEBAND TPE môže byť za
tepla zváraný alebo za studena lepený použitím polychloroprenického
kontaktného lepidla ADESILEX LP. Minimálne prekrytie pások sa
predpokladá v šírke 5 cm. Inštalácia páskyMAPEBAND TPE do širších
škár sa odporúča v tvare obráteného písmena “Ω”.
Obr. 5.68 - Vtlačenie krajov tesniacej pásky MAPEBAND
do vrstvy MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART

Po utesnení vyššie uvedených kritických miest sa následne aplikuje
zvolená hydroizolácia.

DVOJZLOŽKOVÉ HYDROIZOLÁCIE
MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART sa pripravuje takým
spôsobom, že zložka B (tekutina) sa naleje do čistej nádoby a postupne
za stáleho miešania sa pridáva zložka A (prášok). Zmes je potrebné
miešať po dobu niekoľkých minút. Uistite sa, že na stenách a dne
nádoby nezostal nerozmiešaný prášok. Miešajte až pokiaľ nevznikne
dokonale homogénna zmes bez hrudiek. Na prípravu vždy používajte
Obr. 5.69 - Prekrytie krajov tesniacej pásky MAPEBAND
druhou vrstvou MAPELASTIC alebo MAPELASTIC
SMART
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nízkootáčkové miešacie zariadenie, aby sa zmes neprevzdušňovala.
Vyvarujte sa manuálnej ručnej príprave zmesi. Príprava malty je možná
aj pomocou miešačky na maltu, zvyčajne

s prídavným omietacím

zariadením. V tomto prípade sa uistite, že je zmes pred vyliatím do
zásobníka dokonale homogénna a bez hrudiek. MAPELASTIC a
MAPELASTIC SMART zostávajú od namiešania spracovateľné po dobu
60 minút.
MAPELASTIC naneste vo dvoch vrstvách na čistý, suchý povrch
hladkou alebo zubovou stierkou v celkovej hrúbke min. 2 mm.

Obr. 5.70 - Aplikácia prvej vrstvy MAPELASTIC stierkou
od miesta dilatačnej škáry

Za účelom zvýšenia pružnosti a schopnosti premostenia trhlín až do
šírky 1,5 mm vložte do čerstvej prvej vrstvy sklotextilnú mriežku
odolnú proti alkalickým vplyvom. Pri inštalácii sklotextilnej mriežky sa
odporúča prekrytie jednotlivých kusov v šírke min. 10 cm. Druhá vrstva
sa nanáša po 4-5 hodinách (pri ideálnych klimatických podmienkach).
Uistite sa, že druhá vrstva kompletne prekryla sklotextilnú mriežku a
následne vyhlaďte povrch hladkou stierkou.
Ak je vyžadovaný pružnejší výrobok, napr. ak sa uvažuje s izolovaním
väčšej plochy, ak vzdialenosť medzi jednotlivými kontrolnými škárami je
väčšia alebo je povrch vystavený vyššiemu dynamickému namáhaniu,
odporúča sa použiť MAPELASTIC SMART. Aplikuje sa stierkou alebo
valčekom. Uistite sa, že prvá vrstva je aplikovaná v súvislej min. 1 mm

Obr. 5.71 - Vloženie sklotextilnej mriežky odolnej proti
alkáliám alebo MAPENET 150 do prvej čerstvej vrstvy
MAPELASTIC od miesta dilatačnej škáry

hrúbke. Pokiaľ je vrstva ešte čerstvá, vložte MAPETEX SEL - netkanú,
makroperforovanú, polypropylénovú tkaninu. Prekrytie tkaniny sa
uvažuje v min. šírke 10 cm. Zatlačte dôkladne tkaninu do prvej vrstvy
hydroizolácie. Druhá vrstva sa nanáša po 4-5 hodinách (pri ideálnych
klimatických podmienkach). Uistite sa, že druhá vrstva kompletne
prekryla sklotextilnú mriežku a následne vyhlaďte povrch hladkou
stierkou. Celková hrúbka MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART
musí byť min. 2 mm.
MAPELASTIC a MAPELASTIC SMART je potrebné pred inštaláciou
obkladových prvkov na balkónoch a terasách nechať vyzrievať po
Obr. 5.72 - Aplikácia druhej vrstvy MAPELASTIC stierkou
od miesta dilatačnej škáry, vyvarujte sa naneseniu
výrobku do pružnej škáry
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dobu 4-5 dní (v závislosti od vonkajších klimatických podmienok).

JEDNOZLOŽKOVÉ HYDROIZOLÁCIE
Požadované množstvo vody nalejte do čistej nádoby a postupne za
stáleho miešania pridávajte sypký prášok MONOLASTIC. Zmes je
potrebné miešať po dobu niekoľkých minút. Uistite sa, že na stenách a
dne nádoby nezostal nerozmiešaný prášok. Miešajte až pokiaľ nevznikne
Obr. 5.73 - Inštalácia tkaniny MAPETEX SEL do prvej
čerstvej vrstvy MAPELASTIC SMART

dokonale homogénna zmes bez hrudiek. Na prípravu používajte vždy
nízkootáčkové miešacie zariadenie, aby sa zmes neprevzdušňovala.
Vyvarujte sa manuálnej ručnej príprave zmesi.
MONOLASTIC sa nanáša štetcom, valčekom alebo stierkou. Hrúbka
prvej vrstvy by mala byť cca 1 mm. Pokiaľ je vrstva ešte čerstvá vložte
MAPETEX SEL - netkanú, makroperforovanú, polypropylénovú tkaninu.
Prekrytie tkaniny sa uvažuje v min. šírke 10 cm. Zatlačte dôkladne
tkaninu do prvej vrstvy hydroizolácie. Druhá vrstva sa nanáša po 2
hodinách (pri ideálnych klimatických podmienkach). Uistite sa, že druhá
vrstva kompletne prekryla sklotextilnú mriežku a následne vyhlaďte
povrch hladkou stierkou. Celková hrúbka MONOLASTIC musí byť min.
2 mm.

Obr. 5.74 - Vtlačenie tkaniny MAPETEX SEL do prvej
čerstvej vrstvy MAPELASTIC SMART

MONOLASTIC je potrebné pred inštaláciou obkladových prvkoch na
balkónoch a terasách nechať vyzrievať po dobu 2 dní (v závislosti od
okolitých klimatických podmienok).

HYDROIZOLÁCIE PRIPRAVENÉ NA OKAMŽITÉ POUŽITIE
MAPELASTIC AQUADEFENSE je pripravený na priame použitie,
z tohto dôvodu nevyžaduje miešanie. Nanáša sa valčekom s dlhým vlasom,
štetcom alebo stierkou v súvislej vrstve 0,4 mm. Celková hrúbka musí byť
0,8 mm. Uistite sa, že hydroizolačná vrstva nie je v ploche prerušená, čo
by mohlo byť zapríčinené i prípadnou nedokonalosťou podkladu.
Obr. 5.75 - MAPELASTIC SMART aplikovaný v druhej
vrstve
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MAPELASTIC AQUADEFENSE je potrebné pred inštaláciou obkladových
prvkov na balkónoch a terasách nechať vyschnúť po dobu 4 hodín od
zahájenia hydroizolačných prác

V prípade odstránenia pôvodnej omietky je potrebné pred aplikáciou
hydroizolácií vyhotoviť najskôr nové omietky (tak ako je popísané
v časti 5.4) s použitím vyrovnávacej malty MAPEGROUT 430- tixotrópnej,
vláknami vystuženej, cementovej malty s kompenzovaným zmraštením.
Správny postup pri inštalácii obkladových prvkov resp. škárovaní je
popísaný v časti 8 a 9.

Obr. 6.1 - Poškodený roh betónovej konštrukcie na
balkóne

Poznámka: Vzhľadom na odolnosť proti UV žiareniu, môže byť
MAPELASTIC a MAPELASTIC SMART použitý i pri izolovaní plochých
striech.
V prípade požiadavky na farebnú povrchovú úpravu stien, MAPELASTIC
a MAPELASTIC SMART môže byť pretretý s ELASTOCOLOR PITTURA
- ochrannou a dekoratívnou náterovou farbou vo vodnej disperzii.
MONOLASTIC a MAPELASTIC AQUADEFENSE musia byť vždy
prekryté a chránené obkladovými prvkami.

Obr. 6.2 - Poškodené balkónové čelo

Obr. 6.3 - MAPESHIELD I inštalovaný na výstužnú oceľ
pred nanesením opravnej malty
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6. OPRAVY BALKÓNOVÝCH ČIEL
Opravy hydroizolácií sú v rámci kompletných sanácií balkónov veľmi
často spojené aj s opravou balkónových čiel. V takomto prípade je
nutné mechanicky odstrániť poškodený betón až na zdravú konštrukciu
a obnažiť oceľovú výstuž tak, aby bola zbavená hrdze až na biely
kov. Plocha, ktorá sa plánuje opraviť, musí byť dôkladne očistená,
zbavená všetkých prachových častí, prípadne drobných zvyškov
Obr. 6.4 - Strihanie samolepiaceho zinkového pásu
MAPESIELD E25

nedostatočne prikotvených betónov, ktoré sa nepodarilo úplne odstrániť
v rámci búracích prác. Správne pripravený povrch vykazuje drsnosť
v hrúbke niekoľkých mm. Oceľová vystuž sa ošetrí s MAPEFER 1K jednozložkovým, antikoróznym náterom na cementovej báze.

Alternatívou k MAPEFER 1K hlavne v prípade, ak je konštrukcia
vystavovaná pôsobeniu agresívnych vplyvov napr. chloridov, je použitie
MAPESHIELD I - čistej, zinkovej, galvanickej anódy obalenej špeciálnou
vodivou pastou. Tento systém je inštalovaný a prekrytý vrstvou opravnej
malty takým spôsobom, že je pevne spojený s oceľovou výstužou
pomocou špeciálnych kovových úchytov. Tieto zabraňujú posunutiu
Obr. 6.5 - Odstránenie ochrannej fólie

osadených anód v priebehu murárskych prác. V priebehu ich inštalácie
je dôležité pamätať na vytvorenie dostatočného priestoru okolo anód,
aby boli dokonale obalené opravnou maltou.
Po ošetrení oceľovej výstuže (MAPEFER 1K alebo MAPESHIELD I) je
možné poškodený betón opraviť nasledovne:

• Betón navlhčite vodou až do stavu úplného nasýtenia, povrch by
mal zostať suchý;

• Na doplnenie odstráneného betónu použite MAPEGROUT 430 tixotrópnu maltu vystuženú vláknami s jemnou granulometriou a
kontrolovaným zmrašťovaním, strednej pevnosti. V priebehu prípravy
Obr. 6.6 - Detail napojenia s výstužnou oceľou
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malty MAPEGROUT 430 môže byť pridaná prísada MAPECURE SRA
na zabezpečenie dokonalejšieho vyzrievania opravnej malty a zníženia
hydraulického zmrašťovania a vzniku mikrotrhlín;
•O
 pravený povrch betónu ochráňte použitím MAPELASTIC alebo
MAPELASTIC SMART dvojzložkovými, pružnými, cementovými
maltami, aplikovanými vo dvoch vrstvách stierkou, štetcom
alebo valčekom. Do prvej aplikovanej vrstvy sa odporúča vložiť
sklotextilnú mriežku odolnú proti pôsobeniu alkálií, pokiaľ je ešte
čerstvá;

Obr.6.7 - Mechanické prichytenie MAPESHIELD E25

• Naneste finálny náter ELASTOCOLOR PITTURA, - pružný náter na
báze akrylových živíc vo vodnej disperzii na ochranu a dekoráciu
betónových konštrukcií.

V prípade, že bol na ochranu oceľovej výstuže zvolený spôsob
galvanickej ochrany, ale nie je dostatočný priestor inštalovať
MAPESHIELD I, použite MAPESHIELD E 25 - samolepiaci, zinkový
pás aplikovaný priamo na železobetónovú konštrukciu. Pred začatím
samotných opravných prác betónovej konštrukcie vzájomne spojte
jeden alebo dva elektrické káble s oceľovou výstužou a navarte ku
anóde, prípadne je tiež možné jej mechanické prikotvenie. Potom

Obr. 6.8 - Ochrana povrchu vrstvou MAPELASTIC

postupujte nasledovným spôsobom:

•O
 pravy poškodených miest betónovej konštrukcie vykonajte
spôsobom uvedeným vyššie. Na opravu použite MAPEGROUT 430;

• Aplikujte MAPESHIELD E 25;

Škáry medzi jednotlivými pásmi vytesnite s MAPEFLEX PU45 polyuretánovým, tesniacim tmelom a lepidlom. Pred nanesením
tmelu je nutné najskôr ošetriť konce pásov základným náterom
PRIMER M.
Obr. 6.9 - MAPENET 150 vložený do prvej ochrannej
vrstvy MAPELASTIC
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Tento spôsob utesnenia má za účel zabrániť prieniku vody cez
škáry vzniknuté medzi jednotlivými pásmi.;

• Povrch ochráňte použitím MAPELASTIC alebo MAPELASTIC
SMART - dvojzložkovými, pružnými, cementovými maltami,
aplikovanými vo dvoch vrstvách stierkou, štetcom alebo valčekom.
Do prvej aplikovanej vrstvy sa odporúča vložiť sklotextilnú mriežku
odolnú proti pôsobeniu alkálií, pokiaľ je ešte čerstvá;
Obr. 7.1 - MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART
aplikovaný okolo odtokovej vpuste v podlahe

• N aneste finálny náter ELASTOCOLOR PITTURA - pružný náter na
báze akrylových živíc vo vodnej disperzii na ochranu a dekoráciu
betónových konštrukcií.

7. HYDROIZOLÁCIE
NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
Ak vonkajšia omietka na stene už je v priebehu hydroizolačných prác
zrealizovaná, je dôležité takúto omietku odstrániť do výšky 10 cm od
plánovanej podlahy. Hydroizolačný systém je potrebné realizovať priamo
na murivo, nie na omietku.
Obr. 7.2 - Inštalácia DRAIN VERTICAL do čerstvej prvej
vrstvy MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART

V prípade, že sú konštrukčné škáry prítomné v samotnej železobetónovej
konštrukcii balkóna alebo terasy, musia byť následne dodržané aj pri
realizácii poteru i v nalepenej dlažbe spôsobom popísaným nižšie. Nový
poter musí byť realizovaný v súlade s postupom uvedeným v časti 3.2.
Uistite sa, že je zhotovený v správnom spáde, aby bol zabezpečený odtok
dažďovej vody. Ak je plánovaná inštalácia kameňa alebo mramoru okolo
vonkajšieho perimetra balkónu alebo terasy, je nevyhnutné vyhotoviť
odskok v potere podľa hrúbky kameňa, z ktorého je zhotovená obrubnica.
Hydroizolačná vrstva musí byť realizovaná i pod obrubnicou tak, aby bolo
možné zaručiť súvislosť celej hydroizolačnej vrstvy. Odskok zhotovený
v potere dokonale vyrovnáva hrúbku dlažby a kamennej obrubnice. Po
vyzretí poteru (všeobecne vyschnutie hrúbky 1 cm trvá cca 1 týždeň

Obr. 7.3 - MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART
aplikovaný v druhej vrstve na DRAIN VERTICAL
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pri bežných cementových poteroch alebo najmenej 28 dní) je možné
inštalovať konštrukčné prvky ako sú napr. zábradlie, odtokové vpuste a
žľaby. V prípade, že sa nachádzajú na povrchu aj pripojenia na zábradlie,
t.j. kovové prvky prechádzajúce vodorovným povrchom, musí byť
zaručená súvislosť hydroizolačnej vrstvy. Povrch kovových prvkov sa
odporúča opieskovať tak, aby sa odstránili všetky nesúdržné časti alebo
materiály, ktoré by mohli znižovať prídržnosť. Ihneď potom sa nanesie
EPORIP - dvojzložková, epoxidová malta bez obsahu rozpúšťadiel.
Pokiaľ je ešte v čerstvom stave, presype sa kremičitým pieskom tak, aby
sa vytvoril drsný povrch, zabezpečujúci dokonalú prídržnosť pružných,

Obr. 7.4 - DRAIN FRONT inštalovaný do čerstvej vrstvy
ADESILEX PG4

cementových, hydroizolačných stierok. Zaizolovanie miest okolo
odtokových vpustí je nutné zabezpečiť použitím špeciálnych súprav a
komponentov z produktovej skupiny DRAIN popísanej nižšie:

• Vyrovnajte povrch použitím PLANITOP FAST 330.

• Okolo odtokových vpustov naneste prvú vrstvu zvolenej hydroizolácie
(pozri časť 4) tak, aby bola pokrytá väčšia plocha ako je plocha
samotnej netkanej textílie.

•
Na miesto položte DRAIN VERTICAL alebo DRAIN LATERAL a
zatlačte do hydroizolačnej vrstvy, pokiaľ je ešte čerstvá.

Obr. 7.5 - Aplikácia ADESILEX PG4 pri úplnom prekrytí
DRAIN FRONT

• Prekryte tkaninu druhou vrstvou hydroizolácie.

V mieste parapetnej steny na balkóne musí byť odtok vody riešený
v nadväznosti na hydroizolačnú vrstvu, t.j. použitím TPE odvodňovacieho
priepustu DRAIN FRONT aplikovaným nasledovným postupom:

• Vytvorte dostatočne veľký otvor v parapetnej stene a podlahe na
osadenie priepustu DRAIN FRONT.

• Na čistý, suchý povrch naneste vrstvu ADESILEX PG4 dvojzložkového, tixotrópneho, epoxidového lepidla.
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Obr. 7.6 - Presyp ADESILEX PG4 kremičitým pieskom

• Na miesto položte DRAIN FRONT a jemne zatlačte tak, aby bol
vtlačený do ADESILEX PG4 (Obr. 7.3).

• Naneste druhú vrstvu ADESILEX PG4 technikou „čerstvé do
čerstvého“ tak, aby bol DRAIN FRONT úplne prekrytý.

• Pokiaľ je vrstva ešte v čerstvom stave zarovnajte povrch oceľovou
stierkou a následne presypte kremičitým pieskom frakcie 0,5 mm
Obr. 7.7 - MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART
aplikovaný v mieste dilatačnej škáry a v styku stenapodlaha

tak, aby bol vytvorený dostatočne zdrsnený povrch zabezpečujúci
dokonalú prídržnosť následne aplikovanej hydroizolácie.

• V okamihu vytvrdnutia lepidla ADESILEX PG4, odstráňte všetok
neprikotvený piesok.

Utesnenie škáry medzi horizontálnym a vertikálnym povrchom sa
prevedie použitím MAPEBAND - pogumovanej pásky s tkaninou
odolnou proti pôsobeniu alkalických vplyvov.
Po odstránení pôvodnej omietky najskôr vyrovnajte murivo použitím
cementovej malty NIVOPLAN zušľachtenej pridaním špeciálneho
syntetického latexu PLANICRETE v množstve 2 litre na vrece (čiastočne
Obr. 7.8 - Zapracovanie okrajov pásky MAPEBAND a
MAPEBAND T do čerstvej prvej vrstvy MAPELASTIC
alebo MAPELASTIC SMART a ich prekrytie druhou
vrstvou

nahrádza množstvo zámesovej vody). Murivo môže byť vyrovnané aj
použitím PLANITOP FAST 330 - rýchlotvrdnúcou, vláknami vystuženou,
cementovou maltou na vyrovnávanie podláh a stien v hrúbkach vrstvy
od 3 mm do 30 mm v interiéri aj exteriéri.
V momente zaschnutia vyrovnávacích vrstiev inštalujte MAPEBAND
nasledovným spôsobom:

• Naneste vrstvu zvolenej hydroizolácie (pozri časť 4) použitím stierky
na čistý a suchý povrch.

• Položte MAPEBAND a zatlačte po stranách, uistite sa, že nie sú
vytvorené žiadne vzduchové bubliny.
Obr. 7.9 - Zapracovanie okrajov pásky MAPEBAND a
MAPEBAND T do čerstvej prvej vrstvy MAPELASTIC
alebo MAPELASTIC SMART
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• Naneste ďalšiu vrstvu hydroizolácie spôsobom „čerstvé do čerstvého“
a úplne prekryte pásku po stranách.

V rohoch použite špeciálne doplnkové komponenty zo skupiny
MAPEBAND (t.j. roh 90° a 270°). Spoje medzi jednotlivými kusmi pások
sa lepia polychloroprenickým kontaktným lepidlom ADESILEX LP.
Inštalujte pásku MAPEBAND do kontrolnej škáry rovnakým postupom
ako je uvedené vyššie, v prípade širších škár sa uistite, že páska je
vložená do škáry v tvare obráteného písmena “Ω” shape. Konštrukčné
škáry musia byť utesnené páskou MAPEBAND TPE hrúbky 1,2 mm,

Obr. 7.10 - Aplikácia ADESILEX PG4 v prvej vrstve

vystuženou po stranách polyesterovou tkaninou. Páska sa inštaluje na
podklad použitím dvojzložkového epoxidového tixotrópneho lepidla
ADESILEX PG4 nasledovne:

• N aneste stierkou súvislú vrstvu lepidla ADESILEX PG4 v
hrúbke 1-2 mm na čistý a suchý povrch. Vyvarujte sa vtlačeniu
lepidla do škáry.

• V ložte pásku MAPEBAND TPE v tvare obráteného písmena
“Ω” tak, že polyesterová tkanina po stranách pásky je zatlačená
do lepidla ADESILEX PG4, uistite sa, že nie sú vytvorené žiadne
vzduchové bubliny.

Obr. 7.11 - Po zapracovaní krajov pásky
MAPEBAND TPE do prvej vrstvy aplikácia
druhej vrstvy ADESILEX PG4

• Naneste druhú vrstvu lepidla ADESILEX PG4 technikou „čerstvé
do čerstvého“ a úplne prekryte pásku po stranách.

• Pokiaľ je lepidlo ešte čerstvé, vyrovnajte povrch hladkou stierkou
a následne presypte kremičitým pieskom frakcie 0,5 mm tak,
aby bol vytvorený dostatočne zdrsnený povrch zabezpečujúci
dokonalú prídržnosť následne aplikovanej hydroizolácie.

• V okamihu vytvrdnutia lepidla ADESILEX PG4, odstráňte všetok
neprikotvený piesok.
Obr.7.12 - Presyp druhej vrstvy ADESILEX PG4
kremičitým pieskom
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Spoj medzi jednotlivými kusmi pásky MAPEBAND TPE môže byť za
tepla zváraný alebo za studena lepený použitím polychloroprenického
kontaktného lepidla ADESILEX LP. Minimálne prekrytie pások sa
predpokladá v šírke 5 cm. Inštalácia pásky MAPEBAND TPE do širších
škár sa odporúča v tvare obráteného písmena “Ω”.
Po utesnení vyššie uvedených kritických miest sa následne aplikuje
zvolená hydroizolácia.

Obr. 7.13 - MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART
aplikovaný od dilatačnej škáry v druhej vrstve

DVOJZLOŽKOVÉ HYDROIZOLÁCIE
MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART sa pripravujú takým
spôsobom, že zložka B (tekutina) sa naleje do čistej nádoby a postupne
za stáleho miešania sa pridáva zložka A (prášok). Zmes je potrebné
miešať po dobu niekoľkých minút. Uistite sa, že na stenách a dne nádoby
nezostal nerozmiešaný prášok. Miešajte až pokiaľ nevznikne dokonale
homogénna zmes bez hrudiek. Na prípravu vždy používajte nízkootáčkové
miešacie zariadenie, aby sa zmes neprevzdušňovala. Zmes nemiešajte
ručne. Príprava malty je možná aj pomocou miešačky na maltu, zvyčajne
s prídavným omietacím zariadením. V tomto prípade sa uistite, že je zmes
pred vyliatím do zásobníka dokonale homogénna a bez hrudiek.

Obr. 7.14 - Zapracovanie sklotextilnej mriežky MAPENET
150 do prvej vrstvy MAPELASTIC

MAPELASTIC a MAPELASTIC SMART zostávajú od namiešania
spracovateľné po dobu 60 minút.
MAPELASTIC naneste vo dvoch vrstvách na čistý, suchý povrch hladkou
alebo zubovou stierkou v celkovej hrúbke min. 2 mm.
Za účelom zvýšenia pružnosti a schopnosti premostenia trhlín až do šírky
1,5 mm vložte do čerstvej prvej vrstvy sklotextilnú mriežku odolnú proti
alkalickým vplyvom. Pri inštalácii sklotextilnej mriežky sa odporúča
prekrytie jednotlivých kusov v šírke min. 10 cm. Druhá vrstva sa nanáša
po 4-5 hodinách (pri ideálnych klimatických podmienkach). Uistite sa, že
druhá vrstva kompletne prekryla sklotextilnú mriežku a následne vyhlaďte
povrch hladkou stierkou.
Ak je vyžadovaný pružnejší výrobok, napr. ak sa uvažuje s izolovaním

Obr. 7.15 - MAPELASTIC aplikovaný v druhej vrstve

51

Technický sprievodca

BALKÓNY A TERASY

väčšej plochy, ak vzdialenosť medzi jednotlivými kontrolnými škárami je
väčšia alebo je povrch vystavený vyššiemu dynamickému namáhaniu,
odporúča sa použiť MAPELASTIC SMART. Aplikuje sa stierkou alebo
valčekom. Uistite sa, že prvá vrstva je aplikovaná v súvislej min. 1 mm
hrúbke. Pokiaľ je vrstva ešte čerstvá, vložte MAPETEX SEL - netkanú,
makroperforovanú, polypropylénovú tkaninu. Prekrytie tkaniny sa uvažuje
v min. šírke 10 cm. Zatlačte dôsledne tkaninu do prvej vrstvy hydroizolácie.
Druhá vrstva sa nanáša po 4-5 hodinách (pri ideálnych klimatických
podmienkach). Uistite sa, že druhá vrstva kompletne prekryla sklotextilnú
mriežku a následne vyhlaďte povrch hladkou stierkou. Celková hrúbka

Obr. 7.16 - Aplikácia druhej vrstvy MONOLASTIC na
tkaninu MAPETEX SEL

MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART musí byť min. 2 mm.
MAPELASTIC a MAPELASTIC SMART je potrebné pred inštaláciou
obkladových prvkov na balkónoch a terasách nechať vyzrievať po dobu
4-5 dní (v závislosti od vonkajších klimatických podmienok)

JEDNOZLOŽKOVÉ HYDROIZOLÁCIE
Požadované množstvo vody nalejte do čistej nádoby a postupne, za
stáleho miešania, pridávajte sypký prášok MONOLASTIC. Zmes je
potrebné miešať po dobu niekoľkých minút. Uistite sa, že na stenách
a dne nádoby nezostal nerozmiešaný prášok. Miešajte až pokiaľ

Obr. 7.17 - MONOLASTIC aplikovaný stierkou v druhej
vrstve na MAPETEX SEL

nevznikne dokonale homogénna zmes bez hrudiek. Na prípravu
používajte vždy nízkootáčkové miešacie zariadenie, aby sa zmes
neprevzdušňovala. Vyvarujte sa ručnej príprave zmesi.
MONOLASTIC sa nanáša štetcom, valčekom alebo stierkou. Hrúbka
prvej vrstvy by mala byť cca 1 mm. Pokiaľ je vrstva ešte čerstvá
vložte MAPETEX SEL - netkanú, makroperforovanú, polypropylénovú
tkaninu. Prekrytie tkaniny sa uvažuje v min. šírke 10 cm. Zatlačte
dôsledne tkaninu do prvej vrstvy hydroizolácie. Druhá vrstva sa nanáša
po 2 hodinách (pri ideálnych klimatických podmienkach). Uistite sa,
že druhá vrstva kompletne prekryla sklotextilnú mriežku a následne
vyhlaďte povrch hladkou stierkou. Celková hrúbka MONOLASTIC
Obr. 7.18 - Aplikácia MAPELASTIC AQUADEFENSE na
styk stena-podlaha pred aplikáciou tesniacich pások
MAPEBAND °
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musí byť min. 2 mm.
MONOLASTIC

je

potrebné

nechať

vyzrievať

pred

inštaláciou

obkladových prvkoch na balkónoch a terasách po dobu 2 dní
(v závislosti od okolitých klimatických podmienok).

HYDROIZOLÁCIE PRIPRAVENÉ NA OKAMŽITÉ POUŽITIE
MAPELASTIC AQUADEFENSE je pripravený na priame použitie, z tohto
dôvodu nevyžaduje miešanie. Nanáša sa valčekom s dlhým vlasom,
Obr. 7.19 - Inštalácia tesniacej pásky do čerstvej prvej
vrstvy MAPELASTIC AQUADEFENSE

štetcom alebo stierkou v súvislej vrstve 0,4 mm. Celková hrúbka musí
byť 0,8 mm. Uistite sa, že hydroizolačná vrstva nie je v ploche prerušená,
čo by mohlo byť zapríčinené i prípadnou nedokonalosťou podkladu.
MAPELASTIC AQUADEFENSE je potrebné pred inštaláciou obkladových
prvkov na balkónoch a terasách nechať vyschnúť po dobu 4 hodín od
zahájenia hydroizolačných prác.
Správny postup pri inštalácii obkladových prvkov resp. škárovaní je
popísaný v časti 8 a 9.

Poznámka: Vzhľadom na odolnosť proti UV žiareniu, môže byť
MAPELASTIC a MAPELASTIC SMART použitý i pri izolovaní plochých
Obr. 7.20 - MAPELASTIC AQUADEFENSE aplikovaný
valčekom v prvej vrstve

striech.
V prípade požiadavky na farebnú povrchovú úpravu stien, MAPELASTIC
a MAPELASTIC SMART môže byť pretretý s ELASTOCOLOR PITTURA
- ochrannou a dekoratívnou náterovou farbou vo vodnej disperzii.
MONOLASTIC a MAPELASTIC AQUADEFENSE musia byť vždy
prekryté a chránené obkladovými prvkami.

Obr. 7.21 - MAPELASTIC AQUADEFENSE aplikovaný
valčekom v druhej vrstve
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8. INŠTALÁCIA KERAMICKEJ DLAŽBY A
PRÍRODNÉHO KAMEŇA
Čakacia doba pred inštaláciou dlažby závisí od druhu použitej
hydroizolácie a je nasledovná:

• 4 – 5 dní pre MAPELASTIC a MAPELASTIC SMART;

• 2 dni pre MONOLASTIC;

• 4 hodiny pre MAPELASTIC AQUADEFENSE.

Obr. 8.1 - Správne zameranie konečnej výšky odtokovej
vpuste

Časy uvedené vyššie sa môžu mierne meniť v závislosti od klimatických
podmienok.
Dlažby na balkónoch a terasách sú vystavované pôsobeniu priamych
slnečných lúčov i veľmi veľkým teplotným rozdielom medzi dňom a nocou.
Časté teplotné zmeny spôsobujú tvorbu napätí vplyvom rozdielnych
koeficientov tepelnej rozťažnosti podkladu a dlažby. Je veľmi dôležité
inštalovať dlažbu s dostatočne veľkými škárami tak, aby boli schopné
absorbovať pohyby spôsobené vplyvom tepelnej rozpínavosti. Škára
v inštalovanej dlažbe musí kopírovať škáru zhotovenú v podkladnej vrstve
(platí pre konštrukčné a kontrolné škáry). V prípade, že tam nie sú, alebo
že je plocha obzvlášť veľká, musia byť medziľahlé dilatačné (deliace) škáry

Obr. 8.2 - Zrezanie teleskopického nástavca na
požadovanú výšku podľa zamerania

pružne priznané i v nalepenej dlažbe každých 9 až 12 m². Ak je plocha dlhá
alebo obdĺžnikového tvaru, musia byť pružné škáry zhotovené každých
4 – 5 m. Škáry sa tesnia špeciálnymi silikónovými alebo polyuretánovými
tmelmi, tak ako je popísané nižšie.
Výber lepidiel určených k inštalácii dlažby patrí ku kľúčovým a závisí
hlavne od vonkajších podmienok, ktorým je dlažba v priebehu prevádzky
vystavovaná. Tiež treba mať na pamäti, že podkladnou vrstvou je pružná
hydroizolácia. Z týchto dôvodov je potrebné používať vždy lepidlá triedy
C2 v súlade s harmonizovanou európskou normou EN 12004. Lepidlo
sa nanáša v exteriéri vždy obojstranne, aby sa zamedzilo vzniku dutín a
možnosti hromadenia vody v nich.
Obr. 8.3 - Nalepenie teleskopického nástavca
silikónovým tmelom MAPESIL AC
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Spoločnosť MAPEI odporúča k inštalácii dlažby na balkónoch a terasách
širokú škálu vhodných lepidiel. Voľba lepidla závisí od druhu lepenej
dlažby (rozmer a typ materiálu) a času potrebného k uvedeniu priestoru
do prevádzky.
Napríklad, pri inštalácii keramickej dlažby alebo prírodného kameňa (za
predpokladu, že je rozmerovo stály i v prítomnosti vlhkosti) je možné
použiť nasledovné cementové lepidlá:

• KERAFLEX - špeciálne, cementové lepidlo s doplňujúcimi
Obr. 8.4 - Lepenie dlažby na dokonale vyschnutú vrstvu
MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART lepidlom
triedy C2

vlastnosťami, zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia,
triedy C2TE podľa EN 12004.

• KERAFLEX MAXI S1 - špeciálne, cementové lepidlo s
doplňujúcimi vlastnosťami, zníženým sklzom a predĺženou dobou
zavädnutia, deformovateľné, s technológiou Low dust triedy C2TE
S1 podľa EN 12004.

• KERABOND + ISOLASTIC - vysokokvalitný, veľmi pružný systém
lepenia na báze cementu, triedy C2E S2 podľa EN 12004.

Pre veľkoformátové dlažby a pri inštalácii v chladnejšom období je nutné
Obr. 8.5 - Nanesenie lepidla na zadnú stranu dlažby za
účelom vytvorenia dokonalého spoja bez dutín

používať rýchlotvrdnúce lepidlá, ako sú napr.:

• GRANIRAPID - špeciálne, dvojzložkové, rýchlotvrdnúce,
cementové lepidlo s doplňujúcimi vlastnosťami, deformovateľné,
triedy C2F podľa EN 12004.

• ELASTORAPID - špeciálne, dvojzložkové, rýchlotvrdnúce,
cementové lepidlo s doplňujúcimi vlastnosťami, zníženým sklzom a
predĺženou dobou zavädnutia, vysoko deformovateľné, triedy C2FTE
podľa EN 12004.

Obr. 8.6 - Lepenie dlažby na dokonale vyschnutú vrstvu
MAPELASTIC alebo MAPELASTIC SMART lepidlom
triedy C2
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9. ŠKÁROVANIE KERAMICKEJ DLAŽBY A
PRÍRODNÉHO KAMEŇA
Na výplň pevných a pružných škár je možné použiť tieto výrobky:

• KERACOLOR - špeciálna, cementová, polymérmi modifikovaná,
škárovacia malta dostupná v dvoch rôznych zrnitostiach (FF a GG).
KERACOLOR FF obsahuje špeciálne, vode odolné aditíva (technológia
Drop Effect®) a je vhodná pre škáry do šírky 6 mm. KERACOLOR
GG je vhodná pri výplni škár šírky od 4 do 15 mm. KERACOLOR po

Obr. 9.1 - Škárovanie nalepenej dlažby

zmiešaní so špeciálnou, syntetickou, tekutou prísadou FUGOLASTIC
vytvára škárovaciu maltu odolnú proti nepriaznivým vplyvom, ktorým
je po vytvrdnutí dlhodobo vystavovaná.

• KERACOLOR, resp. KERACOLOR + FUGOLASTIC sú škárovacie
malty triedy CG2 v súlade s EN 13888. Škáry sa stávajú pochôdznymi
po 24 hodinách.

• Pri požiadavke na rýchlejšiu realizáciu použite ULTRACOLOR PLUS
- špeciálnu, cementovú, polymérmi modifikovanú, škárovaciu maltu
pre šírku škáry od 2 do 20 mm. Vyznačuje sa zvýšenou rýchlosťou
vytvrdzovania, odolnosťou proti vode (technológia Drop Effect®) a

Obr. 9.2 - Tesnenie odtokovej vpuste silikónovým tmelom
MAPESIL AC

protiplesňovým účinkom (technológia BioBlock®). Vyrába sa v 29
farebných odtieňoch. Podľa EN 13888 je klasifikovaná v triede CG2.
Škáry sa stávajú pochôdznymi už po 3 hodinách (pri 23°C).

Nasledujúce výrobky zo skupiny tesniacich tmelov sa odporúča použiť
pri požadovanej pružnej výplni škár:

•M
 APESIL AC - silikónový, tesniaci tmel bez obsahu rozpúšťadiel
sieťujúci v kyslom prostredí, odolný proti plesniam, s nízkym
modulom pružnosti, dostupný v 29 farbách a tiež ako transparentný.
Obr. 9.3 - MAPESIL AC použitý v mieste sokla na
balkóne
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Na zlepšenie prídržnosti silikónových tesniacich tmelov sa odporúča
použiť najskôr základný náter PRIMER FD.

• MAPESIL AC sa používa na tesnenie kontrolných a medziľahlých
dilatačných (deliacich) škár, škár v styku vonkajšieho perimetra a na
utesnenie škáry v styku steny a podlahy (pozri časť 3.1).

•M
 APEFLEX P40 alebo MAPEFLEX PU50 SL sú jednozložkové,
Obr. 9.4 - Vloženie polyetylénového penového povrazca
MAPEFOAM a vydimenzovanie požadovanej hĺbky škáry

polyuretánové, tesniace tmely s nízkym modulom pružnosti,
s tixotrópnou alebo tekutou konzistenciou. Používajú sa na tesnenie
konštrukčných škár (pozri časť 3.1). V prípade prechodu prichytení
pripravených pre zábradlie cez podlahu sa odporúča vytesniť škáru
medzi dlažbou a kovovým prvkom použitím MAPEFLEX P40.

Obr. 9.5 - Tesnenie konštrukčnej škáry polyuretánovým
tmelom MAPEFLEX PU40

Obr. 9.6 - Zahladenie polyuretánového tesniaceho tmelu
MAPEFLEX PU40
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Tesniace tmely určené do pružných škár sú schopné zabezpečiť
vodotesnosť a dlhodobú životnosť len za predpokladu správne
navrhnutých rozmerov škáry. Všeobecné pravidlo pre správne navrhnutý
rozmer škáry je uvedený nasledovne:
a - šírka škáry

b - hĺbka škáry

od 0 do 4 [mm]

urobte širšiu škáru

od 5 do 9 [mm]

b=a

od 10 do 20 [mm]

b = 10 [mm]

od 21 do 40 [mm]

b = a/2 [mm]

viac ako 40 [mm]

urobte užšiu škáru

Tesniaci tmel

MAPEFOAM

Na vydimenzovanie hĺbky škáry a na zamedzenie prilepenia tesniaceho
tmelu ku dnu škáry slúži MAPEFOAM - extrudovaný, polyetylénový,
penový povrazec s uzavretými pórmi. Povrazec väčšieho priemeru ako je
šírka škáry sa vloží a zatlačí do škáry v požadovanej hĺbke podľa vyššie
uvedeného pravidla.
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REŠTAURÁCIA
MEDITERRANEO
Sopron – Maďarsko
Hydroizolácia a obkladanie
terasy v exteriéri s MAPELASTIC,
GRANIRAPID, KERAFLEX a
MAPESIL AC

SÚKROMNÁ VILA
Miláno – Taliansko
Hydroizolácia a obkladanie
terasy v exteriéri s MAPELASTIC,
GRANIRAPID, ULTRACOLOR
PLUS a MAPESIL AC
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HOTEL PALACE
Milano Marittima - Taliansko
Hydroizolácia a obkladanie
terasy v exteriéri
s MAPELASTIC, KERABOND,
ISOLASTIC, KERAFLEX MAXI a
ULTRACOLOR PLUS

SÚKROMNÝ DOM
Cereseto
(Alexandria) – Taliansko
Hydroizolácia a obkladanie
terasy v exteriéri s TOPCEM,
TOPCEM PRONTO,
MAPELASTIC, MAPEBAND,
KERABOND, ISOLASTIC a
MAPESIL AC
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HOTEL HILTON IMPERIAL
Dubrovnik – Chrovátsko
Hydroizolácia a obkladanie
balkónov s MAPELASTIC,
MAPEBAND, MAPEGUM WPS,
KERAFLEX MAXI, KERAPOXY,
GRANIRAPID, ULTRACOLOR
PLUS a MAPESIL AC

SÚKROMNÁ VILA
Strítež – Česká Republika
Hydroizolácia a obkladanie
terasy v exteriéri s MAPELASTIC,
KERAFLEX a KERAPOXY
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HOTEL RADISON
Bükkfürdő – Maďarsko
Hydroizolácia a obkladanie
terasy v exteriéri s MAPELASTIC,
MAPEBAND, KERAFLEX a
KERABOND

HOTEL CONCHIGLIA
Cervia – Taliansko
Hydroizolácia a obkladanie
balkónov s MAPELASTIC,
GRANIRAPID, KERAFLEX,
KERAFLEX MAXI S1 a
KERACOLOR FF
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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Nádražná 39, 900 28
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