
 

Masterseal® 537 
Vodotěsná povlaková stěrka pro zásobníky pitné vody, nádrže, 
vany, betonové opěrné zdi a základy. 
 
Rozsah použití 
• Pro vnitřní i venkovní použití. 
• Na stěny a podlahy. 
• K izolování betonového soklového zdiva i jako 

horizontální izolace. 
• Jako mezilehlá spojovací izolace pod bitumenové 

povlakové izolace.  
• K izolaci betonových venkovních zdí, vlhkých pro-

storů, plaveckých bazénů, opěrných zdí, zásobníků 
vody na straně vody.  

• K izolaci vnitřních stěn zásobníků pitné vody. 
 
Vlastnosti produktu 
• Vodotěsný, mrazuvzdorný, univerzálně použitelný 

uvnitř i venku. 
• Hotová směs, která se smíchá pouze s vodou.  
• Masterseal® 537 se zpracovává jednoduše a leh-

ce, 
• Vhodný k natírání, stěrkování a stříkání 
• Spolehlivě drží, nevyžaduje žádný podkladový 

nátěr ani adhezní můstek, má vysokou pevnost. 
 

 
 
Příprava podkladu 
Jako podklad je vhodný beton pevnostní třídy min. 
C16/20, dle ČSN EN 206-1. 
Podklad musí být pevný rovný a na povrchu jemně 
pórovitý. Nesmí mít štěrková hnízda, trhliny, přelivy 
od bednění, nesmí být zaprášený, znečištěný vodo-
odpudivými látkami, odbedňovacím olejem, nátěro-
vými hmotami a jinými nečistotami. 

Hladké plochy se zdrsní, např. tryskáním (opísková-
ním). Lunkry a hnízda na stěnách a v podlahách se 
uzavřou stěrkami či maltami, například z produktové 
řady Emaco® a Emaco® Nanocrete. 
Hrany se zaoblí a dutá místa o poloměru min. 4 cm 
se vyplní opravnou maltou Emaco® Nanocrete nebo 
namíchanou maltou z Masterseal® 537 a písku (0–4 
mm) v poměru 1:2. 
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EN 1504-2 

Vodotěsná, nepružná stěrka na bázi cementu 

Odtrhová zkouška ≥ 2,0 MPa 

Propustnost pro vodní páru Třída I 

Rychlost pronikání vody ≤ 0,1 kg.m-2.h-0,5 

Reakce na oheň po použití F 

Nebezpečné složky v souladu s 5.4 

 
Zpracování 
Při zpracování Masterseal® 537 je vhodné nanést dvě 
vrstvy, které zaručí dokonalé, plnoplošné rozetření 
Masterseal® 537 po povrchu! Vrstva musí v každém 
místě podle druhu zatížení vodou vykazovat požado-
vanou minimální tloušťku vrstvy (viz tabulka Údaje  
o zpracování/technická data).  
1. MASTERSEAL® 537 jako nátěrová těsnicí hmo-

ta 
V čisté nádobě se míchá 5,75 litru vody s dávkou 
25 kg Masterseal® 537  tak dlouho, dokud ne-
vznikne plastická homogenní malta vhodná pro 
aplikaci štětkou. Pro menší množství platí mísící 
poměr 1 kg suché směsi na 230 ml vody. 



 

 

      

Masterseal® 537 jako ruční stěrka a stěrka pro 
strojní stříkání 
V čisté nádobě se míchá 4,75 vody s dávkou 25 
kg Masterseal® 537  tak dlouho, dokud nevznikne 
plastická homogenní malta. Pro menší množství 
platí mísící poměr 1 kg suché směsi na 190 ml 
vody. 
Míchání nejlépe provádět vhodným míchacím za-
řízením nasazeným na pomaluběžnou vrtačku 
(cca 500 ot./min.) 

2. Podklad musí být řádně navlhčen. Při pokládání 
vodotěsné stěrky musí být podklad ještě matně 
vlhký, na povrchu se však nesmí tvořit louže popř. 
vodní film.  

3. První vrstva se nanáší malířskou štětkou a po 
celé ploše se rovnoměrně rozetře. Vylomené rohy 
a hrany se pečlivě zakryjí. Stěrka se nanáší 
v minimálně ve dvou vrstvách, aby došlo 
k úplnému pokrytí celé plochy. V místech, kde je 
požadována vrstva větší než 4 mm, je nutné na-
nést minimálně vrstvy 3. 

4. Druhý event. třetí nátěr se nanáší do celkové 
tloušťky maximálně 5 mm buď štětkou nebo hla-
dítkem jako stěrka na povrch dosud matně vlhký, 
který ještě není proschlý.  

5. Materiál Masterseal® 537 je možné nanášet ná-
střikem pomocí vhodného čerpadla na maltu 
(např. Putzmeister S5, Wagner Plastcoat PC 25 
apod.). 

6. Zahladit vlhkým hladítkem, aby se docílil hladký 
povrch. 

7. Čerstvý nátěr udržovat min. 24 hodin ve vlhku a 
cca 2 dny chránit před extrémním tepelným zatí-
žením přímým slunečním zářením, průvanem, 
deštěm a teplotami pod +5°C. 

 
Ochrana nátěru 
1. Stavební výkop zasypat teprve po dostatečném 

vytvrdnutí nátěru (po cca 4 až 5 dnech). Stěrku 
chránit před poškozením dodatečnými pracemi, 
např. omítkou bez obsahu sádry, ochranným po-
těrem, pěnovými deskami nebo deskami 
z minerálních vláken, fólií, geotextílií či jinou krycí 
vrstvou. 

2. Výkop je vhodné zasypat vhodným kamenivem  
o velikosti zrna < 32 mm. Kamenivo se sype po 
vrstvách a zhutní se. 

3. Na vodorovná místa se mohou na konečný nátěr 
po cca dvou dnech pokládat další vrstvy jako po-
těry na dělící vrstvu nebo obklady na BASF lepi-
dla. 

 

Údaje o zpracování/ technická data 
Materiálně technologická data 

Materiálová 
báze 
 
 
 

směs speciálních cementů s přísadou těsní-
cích umělých hmot BASF. Neobsahuje 
azbest ani jiná minerální vlákna. Při zpraco-
vání nevzniká žádný zdraví škodlivý siliko-
nový prach. 

Komponenty 1-složkový 

Hustota namíchané směsi cca 2,0 g/cm3 

Konzistence Prášek, barva šedá (bílá) 

Další informace viz Bezpečnostní pokyny 

Skladování v chladu a suchu 

Skladovatelnost cca 6 měsíců  

Forma dodávky 25 kg papírový pytel  

 
 

Užitně technická data 

Tloušťka vrstvy a 
minimální spotřeba 
Nároky: 
–  zemní vlhkost 
– beztlaková povrcho-

vá i zadržená voda 
– zásobníky vody o 

hloubce < 15 m 

min.tl. 
vrstvy 
 
2 mm  
  
2,5 mm 
 
3,5 mm 

min.spotřeba čerstvé 
malty (suché hmoty) /m2 
 
4 kg /ca 3,2kg suché hm. 
 
5 kg /ca 4,0 kg suché hm. 
 
7 kg /ca 5,6 kg suché hm. 

Teplota zpracování +5 °C až +25 °C teplota podkladu 

Záměsová voda na  
25 kg pytel 
- ruční stěrka, 
stěrka pro stroj. 
zpracování 
- nátěrová hmota 

  
 
 
 
4,75 l vody => 190 ml vody/1 kg směsi 
5,75 l vody => 230 ml vody/1 kg směsi 

Doba zpracovatelnosti* cca 90 min. 

Zatížitelnost* 
- lehkou chůzí po 
- vodou po 
- zasypání stavební jámy 
- pro další vrstvy(např. keramický ob-
klad) 
- potěr po dělící vrstvě po 

  
cca 1 až 2 dny 
cca 4 až 5 dnů 
cca 4 až 5 dnů 
cca 3 dny 
 
cca 3 dny 

Spotřeba a vydatnost 
Zemní vlhkost 
Beztlaková voda 
Nádrž o hloubce < 15 m 

spotřeba 
3,2 kg 
4,0 kg 
5,6 kg 

25 kg pytel stačí  na 
7,8 m2 
6,2 m2  
4,5 m2 

Tepelná odolnost -30 °C až +80 °C 

*) Při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty 
dobu zkracují, nižší teploty tuto dobu prodlužují. 

 



 

 
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. 
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim 
tel.: +420 469 607 111 
fax: +420 469 607 112 
e-mail: info.cz@basf.com 
www.basf-sh.cz 

 
Praha a Střední Čechy 
724 029 869 
 
 
Východní Čechy 
724 358 390 

 
Severní Čechy 
724 338 048 
724 525 335 
 
Jižní Čechy 
602 583 793 
724 919 961 

 
Severní Morava 
725 753 706 
 
 
Střední Morava 
724 521 175 

    
Zákaznický servis (příjem objednávek) 
tel.: +420 469 607 160 
fax: +420 469 607 161 
e-mail: objednavky.cz@basf.com 

Západní Čechy 
Plzeňský kraj 
602 583 793 

Karlovarský kraj 
602 641 925 

Jižní Morava 
602 583 789 
 

 
Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným 
znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada 
a doporučení jsou prováděny v rámci předsmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. 
Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz 
Vydáno: únor 2011                                                                                                                                                                                             Novým vydáním ztrácí staré platnost. 
 

Upozornění 
• Při aplikaci je třeba dbát pokynů „Průvodce projek-

tování a provádění hydroizolačních dílů pro mine-
rální hydroizolační nátěry. V zásobnících s pitnou 
vodou je třeba dodržovat technické předpisy „Vnitř-
ní izolace zásobníků pitné vody“. 

• Nezpracovávat při teplotě podkladu pod +5 °C 
nebo nad +25 °C. Čerstvou vrstvu nátěru udržovat 
vlhkou nejméně po dobu 24 hodin a chránit před 
extrémním teplem, přímým slunečním zářením a 
silným větrem a deštěm po dobu cca 2 dnů.  

• Malta, která začala tvrdnout se nesmí ředit ani 
vodou ani čerstvou maltou popř. práškem.  

• Jakékoliv přísady do materiálu jsou nepřípustné. 
• Stavební výkop nezasypávat stavebním rumem, 

oblázky nebo hrubým štěrkem. Stěrka může být 
v takovém případě poškozena. 

• Pro přemostění trhlin jako hydroizolaci je možné 
použít například pružnou cemento-akrylátovou 
stěrku Masterseal® 588, Masterseal® 545 nebo bi-
tumenovou stěrku Masterseal® 480. 

• Nářadí ihned po použití očistit vodou, po zatvrdnutí 
lze zbytky odstranit pouze mechanicky oškrábáním.  

• Skladovatelnost: v suchu a v chladu cca 6 měsíců. 
 

Bezpečnostní pokyny 
Masterseal® 537 obsahuje cement. Cement reaguje 
s vlhkostí nebo záměsovou vodou alkalicky; proto 
může dojít k podráždění pokožky popř. poleptání 
sliznic (očí). Vyvarovat se očnímu kontaktu a dlouho-
dobějšímu kontaktu s kůží. Při zasažení očí je nutné 
postižená místa omýt vodou a vyhledat lékaře.  
Při kontaktu s kůži opláchnout velkým množstvím 
vody a omýt mýdlem. Špinavý nebo potřísněný oděv 
ihned svléknout. Nosit vhodné pracovní rukavice 
(např. bavlněné napuštěné nitrilem) a ochranné brýle 
nebo ochranný štít při aplikaci produktu. Chránit před 
dětmi. Nízký obsah chromátů. 
Další informace viz bezpečnostní list.  
 
Služby architektům a projektantům 
Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební 
osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat  
u odborných poradců a v centrále společnosti.  
 
Odstraňování prázdných obalů 
Všechny informace o likvidaci prázdných balení, 
produktů a jejich zbytků jsou uvedeny 
v bezpečnostním listu.  

 


