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Dickbeschichtung 1K+ 

Jednozložková bitúmenová hrubovrstvá povrchová úprava modifikovaná 

syntetickými látkami bez obsahu rozpúšťadiel podľa súpisu stavebných 

noriem A, časť 2, č. 2.39 na spoľahlivé a trvalé zaizolovanie stavebných 

prvkov v pôde podľa DIN 18195, časť 4, 5 a 6. 

● Proti pôdnej vlhkosti a nevzdúvajúcej sa presakujúcej vode, proti netlakovej vode, ako aj proti vzdúvajúcej 

sa presakujúcej vode. 

● Na fixovanie ochranných, drenážnych a izolačných dosiek. 

● Produkt na okamžité použitie, jednoduché spracovanie špachtľou a striekaním. 

● Odolnosť proti dažďu už po cca. 5 hodinách. 

● Veľmi vysoká výdatnosť, extrémne nízka spotreba. 

● Vysoká flexibilita, prekrývanie trhlín, vodotesnosť. 

● So všeobecným potvrdením o skúške od stavebného dozoru. 

 

Oblasti použitia: Produkt Dickbeschichtung 1K+ je izolácia pre stavebné objekty na ochranu stavebných prvkov v pôde na 

zvislých a vodorovných plochách, ako sú pivnice, podzemné garáže, základy, základové dosky, prípojky, 

priechody potrubí, oporné steny, balkóny a terasy proti pôdnej vlhkosti, nevzdúvajúcej a vzdúvajúcej sa 

presakujúcej vode až do hĺbky zakladania 3,0 m pod hornou hranou stavebného objektu, ako aj na plochy 

stropov a v mokrých priestoroch podľa DIN 18195, časť 4, 5 a 6. Okrem toho sa dá použiť ako fixačný 

materiál pre ochranné, drenážne a izolačné dosky. Produkt Dickbeschichtung 1K+ sa hodí na minerálne 

podklady, ako je napr. izolačná omietka, betón, omietka, poter, tehlové murivo, murivo z vápenopieskových 

tehál, pórobetónové murivo, murivo z dutinových tvárnic. 

Produkt Dickbeschichtung 1K+ nie je vhodný na izolovanie plochých striech a nádrží. Izolácia sa musí 

realizovať na strane privrátenej k pôsobiacej vode. 

Vlastnosti:  Produkt Dickbeschichtung 1K+ je hrubostenná povrchová úprava neobsahujúca rozpúšťadlá, pripravená na 

okamžité použitie a umožňujúca jednoduché spracovanie, ktorej základ je tvorený bitúmenovou emulziou s 

prísadou syntetických látok a polystyrénu. Vykazuje dobrú priľnavosť na suché a mierne vlhké podklady. 

Po preschnutí vykazuje táto hrubostenná povrchová úprava vysokú flexibilitu, prekrýva trhliny, je 

vodonepriepustná a odolná proti vode v pôde, ktorá rozrušuje betón. 

 

Technické údaje:  Hustota: cca. 0,65 kg/l 

Obsah pevných zložiek:  cca. 67 % podľa DIN ISO 3251 pri teplote +105 °C  

Odolnosť proti dažďu:  cca. 5 hodín podľa DIN 52461, B 

Preschnutie:   minimálne 4 dni, v závislosti od okolitých podmienok  

Zaschnutie (základný náter): minimálne 2 hodiny, v závislosti od okolitých podmienok  

Prekrytie trhlín:   ≥ 2 mm podľa DIN 28052-6 pri teplote +4 °C  

Vodonepriepustnosť:  tesnosť pri šírke štrbiny 1 mm podľa DIN 52123  

Teplotná stálosť:  ≥ +70 °C podľa DIN 52123 

Reakcie pri ohybe za studena: žiadne trhliny pri teplote 0 °C podľa DIN 52123 

Reakcie pri požiari:  trieda stavebného výrobku E „normálna horľavosť“ podľa STN EN 13501-1.  

Teplota spracovania:  +5 °C až +30 °C, teplota vzduchu a stavebného prvku 
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Príprava podkladu: Podklad musí byť pevný, nosný, čistý a rovný a nesmie obsahovať zhluky štrku, dutiny, otvárajúce 

sa trhliny alebo výronky. Upravované plochy nesmú byť znečistené zvyškami olejov, debniacim 

olejom, tukom, prachom alebo inými separačnými vrstvami. Plochy murív musíte hladko 

vyškárovať, hrany a kúty (dĺžka ramena minimálne 4 cm) musíte zaobliť. Kúty na 

stenách/základových pätkách vyspravte minimálne 24 hodín pred začiatkom izolačných prác 

izolačnou omietkou  Barier mörtel. Na oblasť od prednej hrany betónovej základovej pätky až do 

výšky cca. 30 cm na obvodových stenách odporúčame aplikáciu produktu  K11 Flex Schlämme 

grau, aby prípadne negatívne pôsobiaca voda nespôsobila počas výstavby odtlačenie naneseného 

produktu Dickbeschichtung 1K+. 

Produkt Dickbeschichtung 1K+ sa dá nanášať na mierne vlhký podklad, mokré miesta alebo 

stojaca voda sú neprípustné. Tým sa predlžuje doba schnutia. 

Bitúmenová povrchová úprava sa nesmie nanášať na plochy, ktoré sú sústavne mokré, pretože na 

takýchto miestach nedôjde k preschnutiu. Na savé podklady by ste ako spojivo mali naniesť jednu 

vrstvu penetračného náteru pripraveného zriedením 1 dielu produktu  Bitflex alebo  

Dickbeschichtung 2K+  so 6 dielmi vody. Po zaschnutí penetračného náteru (cca. 2 hodiny, v 

závislosti od okolitých podmienok) naneste popisovaný produkt. Pri úprave betónových pivníc 

naneste prvú vrstvu produktu Dickbeschichtung 1K+ stierkou a preškriabte ju. Vyhnete sa tak 

tvorbe bublín. Staré bitúmenové nátery si vyžadujú špecifický postup (odd. stavebnej techniky 

HEY▼DI, tel.: 04 91/9 12 42 16). Rešpektujte normy DIN 18195-3 „Izolovanie stavebných 

objektov“ a DIN 1053 „Verzie murív“. 

  

Spracovanie: Produkt Dickbeschichtung 1K+ natiahnite na podklad na zvislých plochách priamo z obalu murárskou 

lyžicou a murárskym hladidlom alebo vhodným striekacím zariadením v rámci jedného pracovného úkonu 

ako rovnomernú vrstvu. V súlade s platnými normami a pravidlami ale odporúčame skôr nanesenie v dvoch 

fázach. Pred nanesením druhej vrstvy musí byť prvá vrstva zaschnutá. Teplota vzduch a stavebného prvku 

musí byť minimálne +5 °C a nesmie prekročiť maximálnu teplotu +30 °C. Zabráňte pôsobeniu priameho 

slnečného žiarenia. 

Počas spracovania a schnutia nesmie byť izolácia vystavená dažďu. Pri prerušení prác stiahnite nanesený produkt až na 

podklad. Pri obnovení prác zaistite nanesenie s prekrytím. Práce preto neprerušujte na rohoch budov. Na fixovanie 

ochranných, drenážnych a izolačných dosiek naneste produkt Dickbeschichtung 1K+ na dosky bodovo a následne ich 

pritlačte. Produkt Dickbeschichtung 1K+ nie je vhodný na izolovanie deliacich a dilatačných škár. Škáry musia byť 

dimenzované a vyhotovené v súlade s platnými predpismi. Škárovacie hmoty, ktoré sa dostanú do kontaktu s týmto 

produktom, musia byť kompatibilné s bitúmenom. 

Rešpektujte normatívy ako „Smernica o plánovaní a realizácii izolácií materiálmi na povrchové úpravy modifikovanými 

syntetickými látkami – stavebné prvky v pôde“ združenia Deutschen Bauchemie e.V., ako aj DIN 18195. 

 

Skúšanie: Hrúbka mokrej vrstvy sa musí kontrolovať podľa DIN 18195-3. Výsledky z kontroly hrúbok a preschnutia sa 

podľa DIN 18195-5 a -6 musia zapísať do protokolu z realizácie. 

 

Vkladanie Armierungsgewebe 100: 

 Na plochách s nebezpečenstvom tvorby trhlín, ako sú nepravidelné murivá, otvorené, maltou nevyplnené škáry na stykoch, 

žliabky a murivá z veľkoformátových tvárnic, ako aj pri vysokých namáhaniach, zapracujte do prvej vrstvy produktu 

Dickbeschichtung 1K+ armovaciu textíliu Armierungsgewebe 100. Aplikácia armovacej textílie sa odporúča aj pri vzdúvajúcej 

sa presakujúcej a tlakovej vode, ako aj na vodorovných plochách na zaistenie minimálnej hrúbky vrstvy. 
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Pokyny pre následné práce: Pred následnými prácami musí byť produkt Dickbeschichtung 1K+ úplne preschnutý. Iba v 

takomto prípade sa dosahuje finálny izolačný účinok, ako aj mechanická pevnosť, ktoré sú 

potrebné napr. na vyplnenie. Izolácia musí byť chránená ochrannými, drenážnymi 

doskami a pod., pričom sa musia eliminovať bodové a líniové zaťaženia. Pred aplikáciou 

ďalších produktov na povrchovú úpravu vykonajte test ich vzájomnej kompatibility. 

Zaťaženie vodou z podkladu (negatívny účinok) je neprípustné aj po preschnutí. 

Čistenie náradia:  Náradie a znečistené miesta vyčistite okamžite po použití vodou. Na odstraňovanie 

zaschnutých zvyškov použite čistiaci prostriedok Epoxan Reiniger. 

  

Spotreba/minimálne hrúbky vrstiev 

Namáhanie/zaťaženie Minimálna hrúbka mokrej vrstvy Minimálna hrúbka suchej vrstvy Spotreba  cca. l/m2 

 

Vlhkosť pôdy a nevzdúvajúca sa presakujúca voda (DIN 18195, časť 4)   3,7 mm 3,0 mm 3,7 

Netlaková voda na stropoch, v mokrých priestoroch, 

priemerné namáhanie (DIN 18195, časť 5)       3,7 mm 3,0 mm 3,7 

Vzdúvajúca sa presakujúca voda (DIN 18195, časť 6)      4,9 mm 4,0 mm 4,9 

Špachtľovaná vrstva s preškriabaním       - - 1 – 2 

Fixovanie ochranných, drenážnych a izolačných dosiek     - - 1 – 2 

 

Bezpečnosť práce: Obsahuje α, α', α''-trimetyl-1,3,5-triazín-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol.  Môže vyvolať alergické reakcie. 

Používajte vhodné ochranné rukavice. 

 

Skladovanie: Skladujte v chlade a suchu. Výrobok je citlivý na pôsobenie mrazu. Skladovateľnosť v originálnom 

obale cca. 12 mesiacov. 

 

Forma dodávky:   Plastové vedierko 30 l, 18 obalov na palete 

 

KÓD GIS BBP 10 

 


