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Oblas ť použitia: Pre podklady s dostatočnou pevnosťou ako potery, potery s podlahovým kúrením, betón, murivo, 
pórobetón, omietka maltovej skupiny II, III a IV, sadro-kartónové a sadro-vláknité dosky. Na izoláciu 
pod keramické obklady pri vysokom zaťažení (zodpovedá zaťaženiu triedy A a C). Ako tesniaca fólia 
na balkóny a terasy pod keramické obklady. 

Vlastnosti: Obojstranne tkaninou pokrytá, odolná voči roztrhnutiu ako aj parozabraňujúca izolačná fólia s dobrou 
priľnavosťou k cementovým tenkovrstvým lepidlám, tekutým polymérovým izoláciám, flexibilným 
izolačným stierkam a epoxidovým živiciam. Fólia sa ľahko spracováva a je obzvlášť vhodná ako 
rýchle tesniace opatrenie. Je odolná proti stárnutiu a zásadám (alkáliám).  

Príprava 
podkladu: 

Podklad musí byť pevný, nosný a rovný. Znečistenia od oleja, mastnoty a iných oddeľovacích vrstiev 
sa musia odstrániť. Veľké póry, hniezda štrku ako aj nerovnosti sa upravia vyplnením pomocou 
minerálneho tmelu. Môže sa použiť aj vhodný penetračný náter. Zvyšková vlhkosť nesmie prekročiť 
nasledovné hodnoty: 
 
Cementový poter                         2% 
Anhydritový poter                      0,5% 
Anhydritový poter vyhrievaný    0,3% 

Spracovanie: Pred spracovaním narežte fóliu na potrebnú dĺžku s nožom alebo nožnicami. Prostredníctvom 
tenkovrstvého lepidla naneste vrstvu s ozubenou stierkou s veľkosťou zubov 4 mm. Položte fóliu do 
čerstvého lepidla  a hladítkom celoplošne vyhlaďte. V oblasti spojov dbajte na prekrytie minimálne 5 
cm, či už samotnou fóliou, alebo použitím ATRO Tesniacej pásky 125 , ktoré nalepíte 
prostredníctvom lepidla ATRO fix . Na utesnenie výpustných otvorov a potrubí použite ATRO 
Podlahovú manžetu 330  alebo ATRO Nástennú manžetu 120 . Na utesnenie rohov použite ATRO 
Vnútorný roh  alebo ATRO Vonkajší roh . Tieto prvky izolačného systému čerstvo zapracujte do 
prvej vrstvy lepidla ATRO fix  a pretrite druhou vrtsvou. 

Pokyny pre 
ďalšie práce: 

Na tesniacu fóliu môže byť po vytvrdnutí tenkovrstvého lepidla položený keramický obklad. ATRO 
Tesniaca fólia 1000  nemôže byť použitá ako úžitková (vrchná) vrstva,  ale musí byť pokrytá 
ochrannou vrstvou ako napr. keramický obklad.  

Čistenie 
pracovných 
pomôcok: 

Náradie a znečistené miesta okamžite po použití očistite vodou. 

Technické 
údaje: 

Farba:             červená 
Teplota pre spracovanie:             od 5 °C 
Hrúbka vrstvy:                                               0,35 mm 
Šírka:                                                              1 m 
Dĺžka rolky:                                                    30 m 
Hmotnos ť:                                                     240 g/m 
Fólia:                                                               polyetylén 
Hodnota sd:                                                    90 m 
Spotreba:                                                       1,05 m/bežný meter (min. 5 cm prekrytie) 
 

Skladovanie: Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov pri skladovaní v chlade a v kartóne. Chráňte pred vlhkosťou.   

Dodávané 
balenie: 

1 rolka/kartón    
24 kartónov/paleta 
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