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 Plastom modifikovaná vysoko elastická živičná povrchová úprava na bezpečné a trvalé 
zaizolovanie stavebných prvkov v zemi proti pôdnej vlhkosti a tlakovej vode. 

Oblasti použitia: 
▼

Bitflex je mäkká elastická, trvalá izolácia na povrchovú úpravu pivníc, základov a zásobníkov proti 
pôdnej vlhkosti a tlakovej vode. 

▼
Bitflex sa nanáša na nosné podklady z betónu, prvky z pórobetónu, 

omietky a murivá a po preschnutí je odolný proti prirodzene sa vyskytujúcej vode agresívnej voči 
betónu. Zaizolovanie sa musí realizovať na strane, na ktorej pôsobí voda. 

▼
Bitflex je vhodný aj na 

zaizolovanie novo postavených pivníc. V takomto prípade odporúčame najskôr zaizolovanie pomocou 
K11 Schlämme grau (sivý plavený materiál) alebo K11 Flex Schlämme grau (sivý plavený 

materiál). 

Vlastnosti: 
▼

Bitflex je jednozložková izolačná hmota neobsahujúca rozpúšťadlá a plnivá na báze živičnej 

emulzie modifikovanej vysoko akostnými syntetickými hmotami. Vďaka tixotrópnym vlastnostiam sa 
▼

Bitflex dá nanášať, valcovať alebo striekať aj na zvislé plochy. 
▼

Bitflex vyschne a vytvorí vysoko 

elastickú povrchovú vrstvu bez švov, ktorá pripomína fóliu. Po úplnom preschnutí je takáto povrchová 
úprava odolná proti starnutiu, prekrýva trhliny, je vodonepriepustná, stabilná v chlade ako aj teple 
a odolná proti prirodzene sa vyskytujúcim látkam agresívnym voči betónu (napr. močovka, tekutý 
hnoj), mnohým soľným roztokom ako aj proti komunálnej odpadovej vode. 

Technické 
údaje: 

Farba: čierna 
Hustota: cca. 1 g/ml 
Obsah pevných látok: cca. 58 % 

Príprava 
podkladu: 

Poklad musí byť pevný, nosný, čistý a čo najrovnejší, nesmie obsahovať štrkové kapsy, dutiny, 
otvorené trhliny alebo výstupky. Spracúvané plochy nesmú byť znečistené zvyškami oleja, 
oddebňovacieho oleja, tukov, prachu alebo inými separačnými prostriedkami. Spoje murív musia byť 
vyškárované do roviny. Nepravidelné murivá s početnými výstupkami a dutinami by ste mali vyrovnať 
pomocou Ardafix Natura (malta z trasového cementu).. Hrany a kúty (dĺžka úseku min. 4 cm) sa 

musia zaobliť. Vyduté zaoblené prechody v oblasti stien/základových škár sa musia vyspraviť min. 24 
hodín pred aplikáciou izolácie pomocou Barier Mortar Fein (uzatváracej malty). Oblasť od čelnej 

hrany základovej škáry až do výšky cca. 30 cm na obvodovom murive odporúčame upraviť 
materiálom na povrchovú úpravu K11 Flex Schlämme grau (sivý plavený materiál), ktorý zabráni 
odtlačeniu prípravku 

▼
Bitflex v dôsledku tlakového pôsobenia vody v negatívnom smere počas 

výstavby. Prípravok 
▼

Bitflex je vhodný aj na nanášanie na mierne vlhké podklady. Mokré miesta 
alebo stojaca voda sa musia odstrániť. Prípravok 

▼
Bitflex sa nesmie aplikovať na plochy, ktoré sú 

trvalo mokré, pretože izolačný materiál na takýchto miestach nepreschne. Pri savých podkladoch by 
sa mal podklad upraviť „základovým náterom“, ktorý sa pripraví zriedením prípravku 

▼
Bitflex s vodou 

v pomere 1 ku 6. Po vyschnutí tohto „základového náteru“ nasleduje bežná povrchová úprava. Staré 
živičné nátery si vyžadujú osobitné postupy.  

Spracovanie: Prostriedok 
▼

Bitflex sa dodáva v stave pripravenom na použitie priamo z obalu. Nanáša sa 

navalcovaním, kefami alebo pomocou vhodného striekacieho zariadenia v dvoch vrstvách, ktoré 
musia byť nanesené rovnomerne. Spotreba prostriedku sa pohybuje na úrovni približne 1,3 až 1,5 kg 
na vrstvu. Skôr ako začnete nanášať druhú vrstvu musí byť prvá vrstva dobre preschnutá (ak po nej 
prejdete navlhčeným prstom, nesmú Vám na ňom zostať zvyšky farby). Počas nanášania a schnutia 
prostriedku sa teplota ošetrovaných stavebných prvkov musí pohybovať v rozsahu od +5 °C do max. 
+35 °C. Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu. V oblastiach s rizikom tvorby trhlín (na rohoch stien, 
na spojoch stena – podlaha, prierezy pre potrubia, atď.) a pri izoláciách proti tlakovej vode zapracujte 
do izolačnej hmoty tkaninový pás 

▼
K 100. Počas zasychania nesmie byť izolácia vystavená 

pôsobeniu dažďa. Pri hrozbe zrážok postriekajte čerstvo nanesenú izoláciu ochranným 
prostriedkom proti dažďu HEY

▼
DI. Rešpektujte pokyny uvedené v Technickom katalógovom liste 

pre ochranný prostriedok proti dažďu. Ochranné, drenážne a izolačné dosky sa montujú buď pred 
preschnutú izoláciu, alebo sa na tieto dosky bodovo nanesie Dickbeschuichtung 1K+  obohatený 
syntetickými hmotami, pričom tieto dosky sa následne pritlačia na preschnutú izolačnú vrstvu. 

Oddelenie separačnou tkaninou je potrebné, ak hrozí nebezpečenstvo pohnutia alebo zdeformovania 
ochranných vrstiev. Prípravok 

▼
Bitflex nie je vhodný na zaizolovanie deliacich a dilatačných škár. 

Tieto škáry musia byť vhodne dimenzované a vyhotovené podľa platných predpisov. Škárovacie 
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MATERIÁL NA IZOLÁCIE STAVEBNÝCH PRVKOV 
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izolačné hmoty použité na zaizolovanie škár, na ktoré sa bude nanášať prípravok 
▼

Bitflex, musia byť 

znášanlivé so živičnými materiálmi. 

Pokyny pre 
následné práce: 

Pred akýmikoľvek následným prácami musí byť prípravok 
▼

Bitflex dobre preschnutý. Až v tomto 

momente je totiž zaručené dokonalé výsledné zaizolovanie a nevyhnutná mechanická pevnosť, ktoré 
sú vhodné napríklad na zasypanie. Aj napriek tomu by ste mali izoláciu chrániť ochrannými, 
drenážnymi alebo inými doskami, pričom musíte vylúčiť bodové a líniové zaťaženia. Pred nanesením 
akýchkoľvek ďalších produktov preverte testom ich vzájomnú kompatibilitu. Zaťaženie vodou smerom 
z podkladu (vplyv v negatívnom smere) je neprípustné aj po zaschnutí izolácie. 

Spotreba: 2 vrstvy celkom cca. 2,5 kg /m
2
 (zodpovedá hrúbke suchej vrstvy cca. 1,5 mm) 

Čistenie náradia: Znečistené miesta na náradí očistite okamžite po použití vodou. Zaschnuté zvyšky odstraňujte  
Epoxan Reiniger. 

Skladovanie: Skladujte v chlade a suchu. Chráňte proti mrazu. Doba skladovania v uzatvorenom originálnom obale 
12 mesiacov. 
Dátum výroby je uvedený na obale číselným kódom. Prvá číslica udáva rok, druhé dvojčíslie týždeň, 
tretie dvojčíslie deň výroby. 

Forma dodávky: 25 kg plastový hobok 

Osvedčenia o 
skúške: 

Môžete požiadať o predloženie úradných osvedčení o skúške. 

Poznámky: KÓD SADRY BBP 10 

 


