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▼POLYSULFID S 

 

 
 
 
 

 

 

Polysulfidická izolačná hmota bez obsahu rozpúšťadiel, určená na zalievanie, na 
zaizolovanie vodorovných špár v oblastiach s hrozbou kontaminácie palivami (napr. 
čerpacie stanice). 

Oblasti použitia: Ako trvalá izolácia vodorovných špár (s maximálnym spádom do 3 %) v pôde. Prípravok 
▼Polysulfid je vhodný predovšetkým na použitie v oblastiach, v ktorých sa má eliminovať 

nebezpečenstvo kontaminácie pôdy látkami znečisťujúcimi vodu pretečením cez špáry (napr. na 
čerpacích staniciach, na staniciach na prečerpávanie oleja, umývacích linkách, letiskách, 
plniacich linkách v chemickom priemysle). 

Vlastnosti: Prípravok ▼Polysulfid S je dvojzložková, elastická izolačná hmota neobsahujúca rozpúšťadlá 
podľa smernice KIWA BRL-K 781/01 na báze polysulfidického polyméru. Prípravok ▼Polysulfid 

je mimoriadne odolný proti technickým olejom, nafte (aj bionafte), palivám a mazadlám ako aj 
proti zriedeným anorganickým kyselinám a lúhom. Je odolný proti mrazu a posypovým soliam. 
Prípravok ▼Polysulfid S nie je vhodný do špár, ktorá sú trvalo pod hladinou kvapaliny, napr. 
v plaveckých bazénoch alebo sedimentačných nádržiach. Súčasne nie je prípravok ▼Polysulfid 

vhodný ani pre oblasti, ktorých špáry sa majú zabezpečiť proti silným a/alebo oxidačným 
kyselinám alebo lúhom. V prípade chemických vplyvov, ktoré sú nad rámec vyššie popisovaných 
vlastností, požiadajte, prosím, o odbornú konzultáciu. 

Technické údaje: Teplota spracovania  
(= teplota stavebného prvku): +5 až +40 °C 
Doba spracovateľnosti: minimálne 2 hodiny  

 (pri 20 °C, 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu) 
Vytvrdnutie: cca. 24 hodín  

 (v závislosti od teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu) 
Zmiešavací pomer: 10 : 1 podľa hmotnosti (zložka A : zložka B) 
Hustota (vymiešaná): 1,65 kg/l 
Tvrdosť podľa Shora A: cca. 15 
Modul elasticity pri 100 % rozťažnosti: cca. 0,2 N/mm2 (normálna klíma) 
Max. prípustná celková deformácia: 25 % zo šírky špáry 

Príprava podkladu: Boky špáry musia byť pevné, nosné a nesmú byť znečistené olejmi, prachom, farbami, 
cementovými kašami a akýmikoľvek separačnými vrstvami. Pri savých podkladoch sa suché 
priľnavé plochy musia ošetriť základným náterom ▼Voranstrich PS 2K (max. zostatková 

vlhkosť 4 %), pričom ošetrené plochy sa musia nechať vyschnúť (v závislosti od teploty) po dobu 
30 minút až 2 hodiny. Základný náter však nesmie vyschnúť úplne. Nesavé podklady sa musia 
ošetriť základným náterom ▼Voranstrich PS. V tomto prípade sa doba potrebná na vysušenie 

pohybuje od 10 do 30 minút. Aby ste vylúčili priľnavosť na 3 plochy, ktorá by eliminovala 
rozťažnosť prípravku HEY▼DI Polysulfid S a na zabezpečenie správnej hĺbky špáry, musíte 

hĺbku špáry vymedziť vhodnou hmotou na vyplnenie (napr. kruhový profil PE s uzatvorenými 
bunkami). Ak to nie je možné, prekryte dno špáry separačnou fóliou (napr. z PE alebo 
silikónového papiera). 

Spracovanie: Pred spracovaním premiešajte prípravok ▼Polysulfid S  vhodným miešadlom do podoby 

homogénnej hmoty bez šmúh. Dbajte na to, aby ste do hotovej zmesi podľa možnosti 
neprimiešali vzduch. Následne naneste prípravok ▼Polysulfid S  do špáry pomocou vhodného 

nástroja (napr. ručná alebo pneumatický pištoľ). Prípadné vzduchové bubliny vystupujúce 
z izolačnej hmoty odstráňte počas spracovania jemným pretrením mäkkým štetcom alebo 
hladiacou drevenou špachtľou. Na stavebných prvkoch so skosenými hranami nesmie dôjsť k 
vyplneniu priestoru skosenia. 

▼Polysulfid S 
 
ŠKÁROVACIA IZOLAČNÁ HMOTA PRE OBLASTI  S KONTAMINÁCIOU PALIVAMI 
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▼POLYSULFID S 

Pokyny pre následné 
práce: 

Pri konštrukčnom navrhovaní špár pre prejazdné oblasti na čerpacích staniciach sa riaďte 
ustanoveniami podľa katalógového listu IVD č. 6. Pri realizácii izolácií v povrchovom staviteľstve 
ste povinný dodržiavať ustanovenia podľa DIN 18 540. 

Spotreba: Spotreba závisí od dimenzovania špáry a preto nie je možné uviesť žiadne všeobecne platné 
údaje. Pri priereze špáry napr. 10 × 10 mm sa spotreba pohybuje na úrovni 0,1 l/bežný meter, 
resp. 0,17 kg/bežný meter. 

Čistenie náradia: Náradie a znečistené miesta vyčistite okamžite po použití pomocou čistiaceho prostriedku 
HEY▼DI Epoxan. V zaschnutom stave sa prípravok ▼Polysulfid S dá odstrániť len mechanicky. 

Skladovanie: Prípravok ▼Polysulfid S je skladovateľný po dobu 12 mesiacov pri teplotách pod +25 °C, 

v suchu a v uzatvorenom originálnom obale. Dátum minimálnej trvanlivosti je vyznačený na 
obale. 

Dodávaná forma: Kovový obal 4 l 
Kovový obal 10 l 

Osvedčenia o 
skúške: 

Prípravok je preverený a externe monitorovaný podľa smernice KIWA BRL-K 781/01. 

Bezpečnosť práce: Zložka B prípravku ▼Polysulfid je po prehltnutí zdraviu škodlivá. Zabráňte kontaktu so zrakom. 

Pri zasiahnutí zraku dôkladne vypláchnite oči vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Prípravok 
používajte len v dobre vetraných priestoroch. 
 
Konštrukčné navrhovanie betónových špár v prejazdnej oblasti na čerpacích staniciach 
(podľa katalógového listu IVD č. 6, stav 06/96): 

 
Predpokladom korektného zaizolovania pomocou tohto izolačného systému je, že celková 
absorpcia pohybov neprekročí 25 %. Pri plochách z betónových prvkov s maximálnym 
rozstupom vodorovných hrán 120 cm musí byť šírka špáry minimálne 8 mm. Pri 
veľkorozmerných doskách alebo pri betóne vyrábanom na mieste sa šírka špáry musí vypočítať 
podľa nasledujúcej tabuľky, ktorá bola prepočítaná pri zohľadnení bežných výrobných a 
montážnych tolerancií. 
 

Vzdialenosť špár Šírka špáry b Hrúbka izolačnej hmoty d 

do 120 centimetrov > 8 milimetrov 6 – 8 milimetrov 

120 až 200 centimetrov 8 – 10 milimetrov 8 – 10 milimetrov 

200 až 350 centimetrov 12 – 15 milimetrov 10 – 12 milimetrov 

 
Šírku špár v prejazdnej oblasti obmedzte na max. 15 mm ako pri vzdialenosti špár 350 mm. 
Prekrývanie špár plechmi v prejazdnej oblasti na čerpacích staniciach je neprípustné. 
 
 

 

Špárovanie 
hexagonálnych 
betónových 
viazaných prvkov 

 

Špárovanie 
veľkoplošných 
dosiek, resp. betónu 
dorábaného na 
mieste 

 
Boky špáry musia byť rovnobežné až do hĺbky t, minimálne však 14 mm. Hĺbka t musí byť 
dimenzovaná tak, aby sa dosiahla požadovaná hrúbka izolačnej hmoty d pri dodatočnom 
zohľadnení materiálu, ktorý sa použije ako výplň. Hrúbka izolačnej hmoty d musí byť 0,8 až 1,0 
násobok šírky špáry. Na betónových prvkoch sa hrany musia zraziť na hĺbku a = 3 mm podľa 
vyššie uvedeného náčrtu. 
 
V prípade aktualizácie katalógového listu IVD platia údaje podľa aktualizovanej verzie. Odlišné 
údaje uvádzané v našom technickom katalógovom liste sú potom neplatné. 

 

Výplň Polysulfid Výplň Polysulfid 


