DICHTUNGSSCHLÄMME– NÁVOD
Hydroizolační stěrka Dichtungsschläme se používá k plošným vodorovným hydroizolacím nebo jako podklad pod
Profidicht 1K Fix nebo také při řešení detailu, kdy chci horizontální hydroizolaci formou injektáže propojit
s hydroizolací podlahy.
1. KROK: Příprava podkladu
 Podklad může být zděný, betonový nebo z cementové omítky.
 Silně savé podklady a podklady obsahující sádru, doporučujeme předem
penetrovat výrobkem Haftemulsion, a to až ke stykům stěn s podlahou.
 Sprašující podklady se musí penetrovat do dostatečné hloubky, aby podklad byl
stabilní – tzn. dokud podklad penetraci Haftemulsion přijímá.
 Drolivou omítku je třeba odstranit a tato místa opravit.
2. KROK: Míchání


Obsah pytle rozmíchejte s 5,5-6 litry čisté vodovodní vody
na hmotu roztíratelnou špachtlí.



Po 10 minutách zrání ještě jednou krátce promíchejte pomalu
běžící vrtačkou.



Nemíchejte a nenechávejte stát na slunci.



Zpracovatelnost činí cca 1hodinu.

3. KROK: Aplikace


Stěrku nanášejte širokou štětkou nebo hladící lžicí v minimálně dvou pracovních krocích. Aplikace může
probíhat metodou „čerstvý do čerstvého“.



Jako přetíratelný podklad je možné stěrku nanést v další vrstvě a vyhladit ji nebo vykartáčovat.



Pro dosažení bezchybného přechodu k omítce podezdívky je nutné stěrku v přechodu rozetřít do ztracena.



Před aplikací dalších vrstev musí stěrka vysychat a tvrdnout po dobu minimálně 5 dní.



Poté lze provádět nátěry barvami ze silikonových pryskyřic. Pro přepracování minerálními omítkami na
podezdívky je třeba povrch zdrsnit jemným koštětem.

Spotřeba:


proti zemní vlhkosti: ……………………. min. 2 kg / m2 (2 nátěry)



proti netlakové vodě: …………………… min. 3 kg / m 2 (2 nátěry)



proti tlakové vodě: ……………………... min. 4 kg / m 2 (2-3 nátěry)

Skladování: Výrobek je nutno skladovat v suchu, v uzavřených obalech. Doba skladování maximálně 12 měsíců.

Výrobek obsahuje cement a reaguje alkalicky. Proto je třeba chránit oči a pokožku. Při
kontaktu oka důkladně propláchnout vodou a případně vyhledat lékaře.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ JSME VÁM K DISPOZICI
V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ JSME VÁM K DISPOZICI
Kontaktní email: info@realsan.cz

Zákaznická linka: 602 319 390

