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ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ
HRUBOSTENNÝ HYDROIZOLAČNÝ

MATERIÁL NA VODNEJ BÁZE
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- neustále pružná hydroizolačná vstva, bez presahov, bez spojov

-  100% vynikajúca prilnavosť na betón, oceľ, drevo, PVC

 dobrá schopnosť zaliať trhliny

 môže byť použitý na nerovnom povrchu

 aplikuje sa v jednej vrstve

 možno aplikovať vysokotlakovým bezvzduchovým striekaním na základové múry
 do výšky 4m bez lešenia

 len minimálne prípravné práce pred aplikáciou v porovnaní s inou technológiou. 
 (horúci asfalt, asfaltové lepenky, P.V.C.fólie, ...)

 vyhladí povrch stien

 rýchlo a ľahko použiteľná technológia

 penetračný náter - A12 riedený s vodou 1:10

A12 je Asfaltový modifikovaný hrubostenný hydroizolačný materiál na vodnej báze 

s dobrými hydroizolačnými vlastnosťami, ohybnosťou a pružnosťou v širokom 

rozmedzí teplôt (-10°C až 80°C).

A12 je vhodný pre použitie na zvislé aj vodorovné plochy. Aplikácia je jednoduchá 

a ľahká, pri aplikácii nie je nutné zohrievanie materiálu. Aplikuje sa za studena, a nie je 

prchavý ani horľavý. Vo vysušenom a  vyzretom stave sa z neho stáva veľmi odolná 

dlhotrvajúca tesniaca membrána. Vďaka vysokej flexibilite v  kombinácií s  odolnosťou 

voči roztrhnutiu je ideálny na premostenie štrukturálnych prasklín. Výsledný povch je 

v rámci možností vyhladený.

A12  tvarovo kopíruje podkladový materiál.

A12 sa veľmi ľahko aplikuje bez-vzduchovým striekaním ale taktiež sa môže nanášať 

natieraním alebo valčekovaním. Pri valčekovaní alebo natieraní, sa vrstvy aplikujú krížovo. 

Aplikuje sa len v jednej vrstve. Ako penetračný náter sa používa A12 zriedený s vodou.

A12 sa používa pre vodotesnú izoláciu spŕch a balkónov (pred finálnym obkladom) alebo aj 

na izoláciu základových múrov a pivníc, kamenných stien aj základových pilierov.
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ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

ZÁKLADOVÉ
MÚRY a PILIERE

PODLAHY
V SPRCHÁCH

PODLAHY
TERÁS

KAMENNÉ
STENY

Vzhľad: Čierno-šedá lesklá pasta.

Špecifická hmotnosť: 0,64 gr/ml.

Viskozita: viac ako 20.000 cps.

Pevný obsah (%): 65.

Predĺženie: do 600 % (podľa hrúbky aplikácie).

Tekutosť pri 80°C: nešmykľavá pevná hmota.

Tekutosť pri -10°C: nepraská.

Odolnosť proti striekajúcej vode: žiadna zmena.

Odolnosť proti stojatej vode: odolný pri zachovaní si väzby k podkladu.

Odolnosť proti tlaku vody (2mm): 1 atmosféra po dobu 72 hodín.

Odolnosť proti prierazu: dobrá.
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