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 TECHNICKÝ LIST  

 

AQUA BLOCKER®  
AQUA BLOCKER - Hydroizolace staveb na bázi MS-polymerů - bez bitumenu, dle DIN 
18195  

 
Pro bezpečnou a trvalou izolaci, odpovídající DIN 18195, proti zemní vlhkosti a tlakové vodě 
částí staveb, které jsou ve styku se zeminou. Bez obsahu bitumenu, vody i rozpouštědel. Po 
zaschnutí vytváří vodotěsný povlak, který přemosťuje trhliny až 10 mm. Výrobek je odolný vůči 
betonu agresivní podzemní vodě.  

 
VLASTNOSTI:  
Výrobek na bázi MS-polymerů kombinuje výhody bitumenových stěrkových izolací, kterými jsou 
přemosťování trhlin a vodotěsnost s neporazitelnými zpracovatelskými výhodami bitumenových 
emulzí.  
Izolace splňuje při spotřebě od cca 2,3 kg/m2, které odpovídá tloušťka vrstvy po vyzrání 1,5 mm 
požadavek DIN 18 195 s přemostěním trhlin min. 5 mm.  
AQUA BLOCKER® se nanáší bez použití základového nátěru, při teplotách od +5 °C do +35 °C, 
přičemž vykazuje velmi dobrou přilnavost i na povrchově vlhké podklady. Výrobek se nanáší ve dvou 
vrstvách pomocí HEY´DI Special Roller (velurový váleček s krátkým vlasem).  
 
OBLASTI POUŽITÍ:  
Vysoce pružná, k okamžitému zpracování připravená, stabilní a snadno válečkovatelná hydroizolace 
nachází uplatnění v následujících oblastech:  

 
 Izolace staveb dle DIN 18 195: pro trvalou ochranu částí staveb, které jsou ve styku se 

zeminou, jako jsou sklepy, nepodsklepené budovy, základy, základové desky, místa napojení 
a trubních prostupů apod., proti zemní vlhkosti, volně stékající vodě bez definovatelného 
hydrostatického tlaku, netlakové vodě a vzdouvající se volně stékající vodě dle DIN 18 195. 
Rovněž pro fixaci ochranných, drenážních a izolačních desek.  

 Opravné práce v oblasti střech: Pro izolování např. v místech napojení komínů, světlíků, 
okrajových míst a koutů na plochých střechách a okapových žlabů.  

 Připojená hydroizolace pod obkladem a dlažbou: Pro ochranu před vlhkostí a vodou pod 
keramickými krytinami. Při pokládce keramických krytin lepícími maltami musí být čerstvý 
povrch druhého nátěru AQUA BLOCKER® celoplošně zasypán křemičitým pískem.  

 Betonové prefabrikáty: Pro izolaci spár mezi betonovými prefabrikáty na vnějších površích 
sklepních stěn. AQUA BLOCKER® bezpečně brání pronikání vlhkosti a tímto zabraňuje 
vzlínání vlhkosti kapilárami ve zdivu.  

 Vodorovné povrchy: Pro izolování rozlehlejších vodorovných povrchů, jako např. plochých 
střech, stejně jako na balkóny a terasy při použití jako připojená izolace s dlažbou 
doporučujeme použít nízko viskózní vodorovnou hydroizolaci AQUA BLOCKER® LIQUID, 
která je vhodná i pro zalévání dilatačních spár průmyslových podlah.  

 
PŘÍPRAVA PODKLADŮ:  
Minerální podklad musí být pevný, nosný a rovný, bez hnízd štěrku, rozevřených trhlin apod. Povrch 
musí být bez oleje, bednícího oleje, mastnoty, prachu a dalších separačních látek. Zdivo musí být 
vyspárováno, hrany se upraví (délka sražení min. 4 cm) zaoblením. Nepravidelně vystupujícími zdivo, 
stejně jako dutá, vydrolená a vadná místa se předem uzavřou, resp. zarovnají pomocí HEY´DI 
Trasszementmörtel (malta z trasového cementu). Místo přechodu stěny na základovou desku se 
upraví zaoblením pomocí malty HEY´DI Sperrmörtel (délka hrany zaoblení min. 4 cm), zhotoveným 
min. 24 hodin před začátkem izolatérských prací.  
Proti možnému působení tlakové vodě z negativní strany se pomocí K11 Flex Schlämme grau 
zhotoví ve dvou vrstvách izolace (z 2/3 hloubky základové desky, přes její vodorovnou část až do 
výšky cca 30 cm na obvodovou zeď). AQUA BLOCKER® lze aplikovat bez použití základového 
nátěru i na povrchově vlhké podklady. Mokrá místa nebo stojící voda musí být vysušena. Výrobek 
nesmí být aplikován na plochy, která jsou trvale mokrá nebo nemohou proschnout.  
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ZPRACOVÁNÍ:  
AQUA BLOCKER® je připraven k okamžitému zpracování a lze jej nanášet přímo z vědra. Výrobek 
nezpracovávejte při teplotách pod +5 °C. Nanášení se provádí pomocí HEY´DI Special Roller 
(velurový váleček s krátkým vlasem) ve dvou rovnoměrných vrstvách celoplošně. V rozích a na stěny, 
stejně jako při drobných opravách lze AQUA BLOCKER® nanášet i koštětem nebo štětcem.  
Spotřeba činí cca 1,15 až 1,5 kg/m2 na jednu vrstvu. První vrstva musí být před aplikací druhé vrstvy 
proschlá (4 hodiny při +20 °C). Teplota vzduchu a povrchu stavebního materiálu musí být v rozmezí 
+5 °C až +35 °C. U netlakové, volně stékající vodě s větším zatížením se minimálně v místech koutů 
provede zesílení izolace vložením armovací tkaniny Armierungsgewebe 100 do první vrstvy izolace. 
V případě tlakové vody a vzdouvající se volně stékající vody dle DIN 18 195 se zesílení izolace 
armovací tkaninou provádí celoplošně.  
AQUA BLOCKER® není určen pro izolování stykových a dilatačních spár. Teplota materiálu při 
zpracování by měla být v rozmezí +15 °C až +25 °C.  

 
APLIKACE DALŠÍCH PRODUKTŮ:  
AQUA BLOCKER® musí být před aplikací dalších produktů zcela proschlý (cca 24 hodin při +20 °C). 
Jako ochranu izolace je potřebné použít vhodné ochranné, drenážní nebo izolační desky, které nesmí 
být bodově nebo lineárně zatěžovány. Pro jejich fixaci může být rovněž použit AQUA BLOCKER®.  

 
ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH POMŮCEK:  
Zaschlé zbytky jsou pomocí stěrky mechanicky plně odstranitelné.  

 
PŘEMOSTĚNÍ TRHLIN: cca 10 mm při tloušťce vyschlého materiálu 1,5 mm  

 
TEPLOTA PŘI ZPRACOVÁNÍ: +5oC až +35oC, Výrobek při zpracování by měl mít teplotu +15 °C až +      
                                                   25 °C 
DOBA SCHNUTÍ MEZI NÁTĚRY: cca 4 hodiny při +20 °C  

 
DOBA ZRÁNÍ: po cca 24 hodinách při +20 °C plná zatížitelnost  

 
SPOTŘEBA: cca 2,3 kg/m2 (odpovídá tloušťce zaschlého povlaku cca 1,5 mm) až cca 3,1 kg/m2 
(odpovídá tloušťce zaschlého povlaku cca 2,0 mm) podle zatížení  

cca 0,4 kg/m2 jako fixace desek  
 

NANÁŠENÍ:  

 2 vrstvy při celkové tloušťce zaschlého povlaku 1,5 mm u zemní vlhkosti a volně stékající 
vodě bez definovatelného hydrostatického tlaku 

 2 vrstvy při celkové tloušťce zaschlého povlaku 2,0 mm u netlakové vody a vzdouvající se 
volně stékající vodě a při z vnitřku působící tlakové vodě.  

 
VHODNÉ NANÁŠECÍ ZAŘÍZENÍ: HEY´DI Special Roller (velurový váleček s krátkým vlasem), resp. 
koště nebo štětec  

 
SKLADOVÁNÍ: v chladu a suchu. Chraňte před mrazem. Skladovatelnost v originálních obalech 9 
měsíců.  

 
BARVA: světle šedá  

 
DODÁVANÁ BALENÍ:  
AQUA BLOCKER 290 ml kartuše, 1 kg plechovka, 14 kg platové vědro  
AQUA BLOCKER LIQUID 14 kg plastové vědro  
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