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 AQUA BLOCKER je stavebná izolácia neobsahujúca rozpúšťadlá, vodu a asfalt, ktorá zodpovedá 
požiadavkám podľa DIN18195. Aqua blocker je samozabiehavá izolácia na vodorovné plochy. Po 
vytvrdnutí je izolácia vodonepriepustná, prekrýva trhliny do 5 mm a súčasne je odolná proti 
spodnej vode rozrušujúcej betón. 
 
 
 

Vlastnosti: Izolácia Aqua Blocker® založená na technológii SMP kombinuje premostenie trhlín a vo-

donepriepustnosť bežnej asfaltovej izolácie s neprekonateľnými vlastnosťami asfaltovej emulzie pri 
spracovaní. Izolácia Aqua Blocker® neobsahujúca rozpúšťadlá, vodu a asfalt sa vyznačuje mimoriadne 

dobrou priľnavosťou na jemne vlhkých povrchoch v rozsahu teplôt +5 až +35 °C. Na nanášanie v dvoch 
vrstvách je najvhodnejší valček s krátkym vlasom. 
Izolácia Aqua Blocker® je schválená stavebným dozorom podľa „Zásad skúšania stavebných 
izolácií s obsahom tekutých látok, znenie 06/2006“ Súpis noriem A, časť 2, 1.12 (abP) pre izolácie 
podľa DIN 18195, časť 4, časť 5 a časť 6. 

Použitie- 
stavebná 
izolácia: 
 
Zvislé plochy: 
 
 
Vodorovné 
plochy: 
 
 
Betónové 

prefabrikáty: 

 

Podklady: 

Príprava 

podkladu: 

Na trvalú ochranu stavebných objektov v zemi, ako sú pivnice, nepodpivničené budovy, základy, 
podkladové dosky, napojenia, priechodky pre potrubia, proti pôdnej vlhkosti, nevzdúvajúcej sa 
presakujúcej vode, netlakovej vode a vzdúvajúcej sa presakujúcej vode podľa DIN 18195. 
 
Na zaizolovanie kolmých plôch, ako sú steny pivníc z muriva, betónu a vodonepriepustného betónu sa 
používa stabilná izolácia Aqua Blocker®.  

 
Na zaizolovanie veľkých vodorovných plôch, ako sú základy, podkladové dosky, ako parozábrana v 
komerčnej oblasti, ako aj na balkónoch a terasách pod potermi v spojení s dlažbou a doskami sa 
odporúča nízkoviskózna izolácia na vodorovné plochy Aqua Blocker® liquid. Súčasne sa dá použiť aj na 
zalievanie dilatačných a vyrovnávacích škár v komerčnej, ako aj priemyselnej oblasti.  
 
Izolácia Aqua Blocker® je stavebným dozorom schválená ako vonkajšia pásová izolácia stavebných 

prvkov z betónu s vysokým odporom proti prenikaniu vody podľa Súpisu noriem A, časť 2, por. č. 1.4 
(abP) proti tlakovej a netlakovej vode, ako aj proti pôdnej vlhkosti. 
  
Murivo (podľa DIN 1053, časť 1, kapitola 1-11), pórobetón/pórobetónové tvárnice, vápenopieskové 
tehly/tvárnice, betónové prefabrikáty, betón a vodonepriepustný betón. 
 
Minerálny podklad musí byť pevný, nosný a rovný, pričom nesmie obsahovať  zhluky nespojeného štrku, 
dutiny, otvorené trhliny alebo výronky. Spracúvané plochy nesmú byť znečistené zvyškami oleja, 
debniaceho oleja alebo tukov, prachom, spečenými vrstvami alebo inými separačnými vrstvami. 
Murované plochy musia byť vyškárované do roviny, hrany a žliabky (dĺžka ramena min. 4 cm) sa musia 
zaobliť. Nepravidelné murivá s množstvom výstupkov a dutín, ako aj s vylomenými alebo chýbajúcimi 
miestami sa musia najskôr uzatvoriť, resp. vyrovnať trasovou maltou a maltou na prírodný kameň Ardafix 
Natura. Žliabky na stenách/základových škárach sa minimálne 24 hodín pred začiatkom izolačných prác 
musia vyspraviť maltou na opravy a do dutín obohatenou o polymér Barier Mortar Fein. Proti negatívnej 

tlakovej vode sa musí aplikovať dvojvrstvová plošná izolácia, a to priebežne od čelnej hrany betónovej 
základovej škáry až do výšky cca. 30 cm na obvodové steny. Na to použite izolačnú hmotu 
Dichtungsschlämme K11 Flex Schlämme (sivá). Izolácie Aqua Blocker®/Aqua Blocker® liquid sa bez 

penetrácie dajú aplikovať aj na jemne vlhké podklady. Stojatá voda je neprípustná. 

Spracovanie: Izolácie  Aqua Blocker®/Aqua Blocker®Liquid neaplikujte pri teplotách stavebných prvkov a prostredia 
nižších ako +5°C. Izolácia Aqua Blocker® je pripravená na okamžité použitie a môžete ju nanášať 

priamo z obalu. Na nanášanie použite valček s krátkym vlasom. Izoláciu naneste rovnomerne a na celú  
plochu v dvoch vrstvách. Na rohoch a stenách, ako aj na drobné opravy môžete izoláciu Aqua Blocker® 
naniesť hrubou štetkou alebo štetcom. Izoláciu Aqua Blocker®Liquid nalejte na podklad priamo 

z hliníkového vreca a rozotrite ju špachtľou s hrebeňom. Nanášajte ju rovnomerne a na celú plochu 
v dvoch vrstvách. 
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Spotreba je cca. 1,5 kg/m2 na mm hrúbky vrstvy. Pred nanesením druhej vrstvy musí prvá preschnúť. 
Teplota prostredia, ako aj podkladu by mala byť v rozsahu +5°C až maximálne +35°C. do prvej vrstvy 
izolácie  Aqua Blocker®/Aqua Blocker®Liquid môžete podľa zaťaženia aplikovať výstužnú tkaninu 
Aqua blocker Vlies podľa nasledujúcej tabuľky. 

 
Izolácie Aqua Blocker®/Aqua Blocker®Liquid nie sú vhodné na izolovanie deliacich škár na budovách. 

Minimálna teplota počas spracovania by mala byť v intervale +15°C až +25°C. 
 
 

Zaťaženie Hrúbka suchej 
vrstvy 

Spotreba Výstužná tkanina AB 
Pôdna vlhkosť a nevzdúvajúca sa 
presak. voda 

> 1,5 mm cca. 2,3 
kg/m2 

Nie 
Netlaková voda pri vysokom 
namáhaní 

    > 2,0 mm cca. 3,0 
kg/m2 

Áno, v žľaboch a na rohoch 

Tlaková a vzdúvajúca sa 
presakujúca voda 

> 2,0 mm cca. 3,0 
kg/m2 

Áno, celoplošne 

 
 

Pokyny pre 
následné 
práce: 

Izolácie Aqua Blocker®/Aqua Blocker®Liquid musia pred nasledujúcimi úkonmi preschnúť  (po cca. 24 

hodinách pri +20°C / 50°C relatívnej vlhkosti vzduchu). Plne zaťažiteľnú izoláciu musíte podľa DIN 18195 
chrániť vhodnými ochrannými, drenážnymi alebo izolačnými doskami, pričom musíte súčasne eliminovať 
bodové alebo lineárne zaťaženie. Dosky môžete fixovať priamo izoláciou Aqua Blocker. 

 

Oblasť 
použítia- 
izolácia 
striech: 
 
 
 
 
 
 
 
Drobné 
opravy: 

Na izolovanie a opravy napojení na komíny, osvetľovacích kupol, okrajov a nároží  na plochých 
strechách, dažďových žľabov, napojení striech, ako aj vodorovných plôch. 
 
Izolácie Aqua Blocker®/Aqua Blocker®Liquid sa hodia na opravu izolácií striech podľa Súpisu noriem 

C, por. č. 7.6 (stavebné výrobky na opravu izolácií striech, ako aj príslušných intergrovaných prvkov). 
 
Izolácie Aqua Blocker®/Aqua Blocker®Liquid spĺňajú požiadavky pre triedu materiálu B2 „normálne 

horľavé“ podľa DIN 4102-1 a boli preverené „skúškou na prenášanie ohňa vzduchom“ podľa EN  
1187. 
 
 
Pod týmto pojmom sa myslia napr. opravy malých striech záhradných domčekov so šírkou trhlín max. 1 
mm, ako aj čiastočných poškodení na existujúcich strešných izoláciách a vyššie uvedené príklady 
použitia. 
Podklad musí byť pevný, nosný, suchý a bez separačných vrstiev. Izoláciu Aqua blocker možte použiť 

na opravy nasledujúcich vyčistených podkladov na strechách: staré, pevne priliehajúce, pieskom/bridlicou 
posypané asfaltové pásy, zvetrané PVC pásy, betón a drevo. Na overenie priľnavosti na pásy PIB/EPDM 
vykonajte vlastné testy. Voľne ležiace staré krytiny musíte kompletne odstrániť. Po nanesení dvoch 
vrstiev musíte dosiahnuť minimálnu hrúbku vrstvy 2 mm. Na vlhkých podkladoch (aj pri zatekajúcej vode) 
hrozí nebezpečenstvo tvorby bublín. 

 
Plošná sanácia 
betónových 
podkladov: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minerálny podklad musí byť pevný, nosný a suchý, pričom nesmie obsahovať zhluky nespojeného štrku, 

dutiny, otvorené trhliny alebo výronky. Spracúvané plochy nesmú byť znečistené zvyškami oleja, 
debniaceho oleja alebo tukov, prachom, spečenými vrstvami alebo inými separačnými vrstvami. 
Vylomené alebo chýbajúce miesta  sa musia najskôr uzatvoriť, resp. vyrovnať trasovou maltou a maltou 
na prírodný kameň Ardafix NATURA v dvoch vrstvách. 
Na uzatvorenie pórov na suchom betóne odporúčame penetráciu prípravkami Bostik Renogrund PU, 
resp. Bostik Renogrund PU Rapid.  Pred aplikáciou izolácií Aqua Blocker®/Aqua Blocker®Liquid  
musí penetrácia preschnúť (Renogrund PU cca. 6 hodín, Renogrund PU Rapid cca. 2 hodiny pri +20 
°C/50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Prvú vrstvu izolácie Aqua Blocker®/Aqua Blocker®Liquid  musíte 

naniesť do 36 hodín od penetrácie. Akonáhle je 1. vrstva priechodná, môžete začať s nanášaním 2 
vrstvy. Zaistite dodržanie minimálnej hrúbky vrstvy 2 mm. 
 
 
Na plochách väčších ako 25 m2  integrujte do prvej vrstvy izolácie výstužnú tkaninu Aqua Blocker 
VLIES, vrátane zdvihnutia hrán a napojení. Zaistite dodržanie minimálnej hrúbky vrstvy 2,5 mm (vrátane 

tkaniny). 
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Plošná sanácia 
starých 
podkladov: 

Podklad musí byť pevný, nosný a suchý, pričom nesmie obsahovať žiadne separačné vrstvy. Izoláciu 
Aqua Blocker môžete požiť na opravy nasledujúcich  vyčistených podkladov na strechách: staré, pevne 

priliehajúce, pieskom/bridlicou posypané asfaltové pásy, zvetrané PVC pásy. 
Suchý podklad napenetrujte prípravkami Bostik Renogrund PU, resp. Bostik Renogrund PU Rapid.  
Pred aplikáciou izolácií Aqua Blocker®/Aqua Blocker®Liquid  musí penetrácia preschnúť (Renogrund 

PU cca. 6 hodín, Renogrund PU Rapid cca. 2 hodiny pri +20°C/50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Prvú 
vrstvu izolácie Aqua Blocker®/Aqua Blocker®Liquid  musíte naniesť do 36 hodín od penetrácie. 

Akonáhle je 1. vrstva priechodná, môžete začať s nanášaním 2 vrstvy. Zaistite dodržanie minimálnej 
hrúbky vrstvy 2,5 mm  (vrátane tkaniny). 
Táto štruktúra izolácie je schopná premostiť trhliny so šírkou do 4 mm. Pri sanácii pieskom posypaných 
asfaltových pásov musíte aplikovať ešte jednu tenkú vrstvu izolácie Aqua Blocker®/Aqua 
Blocker®Liquid . Túto vrstvu posypte bridlicovou drvinou s celoplošným pokrytím. 
 

Sanácia garáží 
/ prístreškov 
pre autá: 

Vhodnými podkladmi sú OSB dosky, neobrobené dosky s ofrézovanými bokmi, pieskom/bridlicou  
posypané asfaltové pásy. Podklad musí byť pevný, nosný a suchý, pričom nesmie obsahovať žiadne 
separačné vrstvy. Suchý podklad napenetrujte prípravkami prípravkami Bostik Renogrund PU, resp. 
Bostik Renogrund PU Rapid.  Pred aplikáciou izolácií Aqua Blocker®/Aqua Blocker®Liquid  musí 

penetrácia preschnúť (Renogrund PU cca. 6 hodín, Renogrund PU Rapid cca. 2 hodiny pri +20 °C/50% 
relatívnej vlhkosti vzduchu). Prvú vrstvu izolácie Aqua Blocker®/Aqua Blocker®Liquid  musíte naniesť 

do 36 hodín od penetrácie. Akonáhle je 1. vrstva priechodná, môžete začať s nanášaním 2 vrstvy. Miesta 
prekrývania pieskom/bridlicou posypaných asfaltových pásov pretrite izoláciou  Aqua Blocker®, čím 

zaistíte dodržanie minimálnej hrúbky vrstvy 2 mm. 
 
Pri OSB doskách a neobrobených doskách s ofrézovanými hranami integrujte do prvej vrstvy výstužnú 
tkaninu Aqua Blocker VLIES, vrátane zdvihnutia hrán a napojení. Zaistite dodržanie minimálnej hrúbky 

vrstvy 2,5 mm (vrátane tkaniny). Pri sanácii pieskom posypaných asfaltových pásov musíte aplikovať ešte 
jednu tenkú vrstvu izolácie Aqua Blocker®/Aqua Blocker®Liquid. Túto vrstvu posypte bridlicovou 

drvinou s celoplošným pokrytím. 

 
Príprava: 
 
 
 
 

 
Izolácie Aqua Blocker®/Aqua Blocker®Liquid  neaplikujte pri teplotách stavebných prvkov a prostredia 
nižších ako +5°C. Izolácie Aqua Blocker®/Aqua Blocker®Liquid sú pripravené na okamžité použitie 

a môžete ich nanášať priamo z obalu. 
 
Na nanášanie izolácie Aqua Blocker použite valček s krátkym vlasom, na izoláciu Aqua Blocker liquid 

špachtľu s hrebeňom. 
 
Strojové nanášanie izolácie je tiež možné. 

Čistenie: 
 
 

Zatvrdnuté zvyšky odstraňujte mechanicky špachtľou. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Premostenie 
trhlín:  
 
Teplota pri 
spracovani: 
 
Doba schnutia: 
 
Preschnutie:  
 
Spotreba: 
 
Nanášanie: 
 
Skladovanie: 

Min. 5 mm (bez výstužnej tkaniny Aqua blocker vlies) pri hrúbke suchej vrstvy 2,5 mm 
 
 
+5°C až +35°C. Teplota izolácie Aqua blocker by počas spracovania mala byť v intervale +15 až +25°C 

 
 
Medzi 1.a 2. náterom cca 8h pri +20°C / 50% relatívnej vlhkosti vzduchu 

 
Plné zaťaženie po cca. 24 h pri +20°C 
 
Cca. 1,5 kg/m2 na každý mm vrstvy, cca. 0,4 kg/m2 pri fixovaní dosiek 
 
2 vrstvy, každá s minimálnou hrúbkou suchej vrstvy 1,0 mm. 
 
V chlade a suchu. Chráňte pred mrazom. Trvanlivosť v originálnom obale cca. 9 mesiacov. 

Farba: 
 
Dodávané 
obaly: 

Šedá 
 
Aqua Blocker®: kartuša 290 ml, plechovka 1 kg, vedro 14 kg 
Aqua Blocker®liquid: vedro 14 kg 
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