
Celoplošná drenážní 
rohož přerušující 
kapilární vzlínavost.

Pro volnou pokládku 
přírodního kamene 
a dlažby v exteriéru.

Pro balkóny a terasy.
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Volná pokládka dlažby se těší  
stále větší oblibě. Bodové lepení  
či pokládka na štěrk / štěrkovou drť 
má ovšem i své záludnosti.  
Samotný štěrk nebo štěrková drť 
často neodvodňují dostatečně,  
takže dochází k hromadění vody 
v konstrukci, což vede k defektům. 
Usazeniny na izolaci jsou zase  
živnou půdou pro hmyz.  

Riziko: Stoupající vlhkost

Dlažba ložená na štěrk / štěrkovou drť není chráněna před  
defekty vzniklými z vlhkosti, která se hromadí na izolaci  
a prostupuje směrem k dlažbě, kde páchá škody.  
To dokazuje i aktuální studie MPA Wiesbaden:  
veškeré této studii podrobené štěrky / štěrkové drtě transporto-
valy vodu skrze celou 60 - ti mm konstrukci až do dlažby.
Výsledek: Vlhké skvrny a výkvěty v dlažbě.

Riziko: Nerovnosti dlažby

Nevyhnutelné nerovnosti a příliš malý spád vedou k tvorbě  
louží na izolaci. Pokud nemůže být voda odvedena ihned,  
vzniká hydrostatický tlak. Štěrk nebo štěrková drť toto ještě 
urychlují. Když se k tomu přidá ještě mráz, dojde ke zvětšení  
objemu nahromaděné vody a tím k tlaku. 
Výsledek: Hrozí poškození izolace a vznik nerovností dlažby.

Riziko: Zaplevelení

Voda nahromaděná ve štěrku/štěrkové drti je živnou půdou  
pro semena, která se do konstrukce dostanou skrze spáry.
Výsledek: Plevel, který opakovaně vyrůstá ze spár.

Záludnosti volné pokládky.
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Riziko: Usazeniny

U dlažby lepené na štěrk/štěrkovou drť či lepené bodově 
dochází spolu s pronikáním vody i k zanesení povrchových 
nečistot do konstrukce, kde se z louže vody díky listí, květům, 
prachu, zemině atd. stává uhnívající bláto.
Výsledek: Silný zápach a hmyz.

Riziko: Zatečení vody

Samotný štěrk nebo štěrková drť neodvodňují dostatečně.  
Díky postupnému znečištění se drenážní účinek postupně 
zhoršuje. Zanesená drenážní vrstva nestačí za vydatného deště 
vodu dostatečně odvést, voda se zde nahromadí  
a začne zatékat za konstrukci.
Výsledek: Škody způsobené vlhkostí v konstrukci a vysoké 
sanační náklady.  

Riziko: Bodové zatížení u terčových podložek

Bodová pokládka vede k vysokému bodovému zatížení.  
Proto smějí být dle směrnic pro ploché střechy aplikovány  
pouze na stabilní, téměř rovné podklady. Na izolaci je nutné 
použít ochrannou vložku, jelikož se zatížení může  
až 10-ti násobně. Většinou ovšem dochází díky poddajným 
ochranným vložkám k nestabilitě dlažby.
Výsledek: Poškození izolace a pérující, viklající se dlažba.
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AquaDrain® T+  je optimální 
celoplošná drenážní rohož 
přerušující kapilární vzlínavost  
pro volnou pokládku přírodního  
kamene a betonové dlažby.  
Zajišťuje rychlé a trvalé odvodňování 
konstrukce a prokazatelně zamezuje 
usazeninám, vzniku plevele či mokrých 
skvrn na dlažbě. Díky optimální  
stykové ploše zabraňuje AquaDrain® T+ 
vysoké bodové zátěži a použití 
ochranné vrstvy je proto zbytečné.

Drenáž a ochranná vrstva.

Celoplošná drenáž přerušující kapilární vzlínavost – chrání před záludnostmi  
volné pokládky.

AquaDrain® 
samolepící okrajové pásky

AquaDrain® T+ 
drenážní rohož přerušující 
kapilární vzlínavost

AquaDrain® 
děrovaný profil

DiProtec® KSK 
bitumenová samolepící páska 
za studena

DiProtec® PR-ZE
primer

AquaDrain® SL 
spárová páska

PE – separační vrstva

DiProtec® KSK-AB 
samolepící izolační páska

AquaDrain® FLEX 
drenážní rošt

AquaDrain® DE  
Drenážní / separační 
profil s odvodňovacími 
drážkami
ProRin® BR  
balkónový žlab z hliníku, 
zavěsitelný na profily 
AquaDrain®

AquaDrain® T+  je umělohmotná rohož s kašírovanou geotextilií 
(vlies), na kterou může být dlažba z přírodního kamene nebo  
betonu ložena volně nebo na štěrkovém loži. Filtrační funkce  
geotextilie zamezuje usazeninám na izolaci.

Drenážní kanály systému tvoří vzduchovou vrstvu přerušující  
kapilární vzlínavost. Zabraňuje opětovnému prostupování vody 
z izolace do dlažby, které vede ke vzniku vlhkých skvrn a výkvětů 
na povrchu konstrukce. Provětrávací mezera, tvořící přes 95%, 
zaručuje perfektní odvod vody. AquaDrain® T+ je proto vhodný 
v kombinaci se systémem drenážních roštů pro bezpečnou  
montáž bezbariérových přechodů.

Drenážní rohož AquaDrain® T+ má stykovou plochu 66% 
- vysoká bodová zátěž je tak vyloučena a není nutno aplikovat 
ochrannou vrstvu na izolaci dle směrnic pro ploché střechy,  
jak je tomu u bodového způsobu lepení a štěrku.

Výsledek:

■	 		Žádné defekty vlivem mrazu či vlhké skvrny 
v důsledku nahromaděné vody.

■	 	Žádné permanentní zaplevelení dlažby.

■	 	Dlažba bez zápachu.

■	 	Žádné defekty z vlhkosti v oblasti napojení dveří.
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Odvodňuje rychleji než jakákoliv jiná drenáž – více než 20 let dokazuje svoji bezvadnou funkčnost.

Jeden systém – vhodný pro 3 oblasti použití.

Pokládka na AquaDrain®  T+ 
s podrovnávkou.

U nerovných podkladů (např. u ví-
cevrstvých pásových izolací) nebo 
nerovnoměrně vysoké dlažby se na 
AquaDrain® T+ položí podrovnávka 
ze štěrku / štěrkové drti od tloušťky 
vrstvy 15mm.

Výhody: celoplošná podpěra štěr-
ku/štěrkové drtě zabraňuje prostu-
pování vody směrem k dlažbě; vel-
mi rychlé odvodnění díky 95% 
provzdušněnému prostoru. 
Konstrukční výška vč. dlažby  
od 55mm.

Bodové lepení tenkovrstvé dlažby 
na AquaDrain® T+.

Při způsobu pokládky systémem 
TerraMaxx® PF je na drenážní 
rohož AquaDrain® T+ dlažba 
od 15 - ti mm tloušťky z keramiky, 
přírodního kamene či betonu  
lepena bodově pomocí speciálního 
montážního lepidla ARDEX 8+9 
s přídavkem písku.

Výhody: až 80% úspora času  
a až 70% úspora výšky.
Konstrukční výška vč. dlažby  
od 23mm.

Přímá pokládka  
na AquaDrain®  T+.

Rovnoměrně vysokou dlažbu na rovných 
podkladech, ležících ve spádu  
(např. potěry, tekuté izolace, izolační pás 
DiProtec® SDB) lze pokládat přímo na 
drenážní rohož AquaDrain® T+. 
(V případě konstrukce bez obruby se zafi-
xuje pouze první řada dlažby vhodným 
lepícím betonem.)

Výhody: rychlý způsob pokládky šetřící 
náklady.
Konstrukční výška vč. dlažby  
od 55mm.

AquaDrain® T+ nabízí díky více 
než 95% provětrávacímu prostoru 
nejlepší odvodňovací výkon ze všech 
běžných celoplošných drenáží pro 
balkóny a terasy. AquaDrain® T+ 
dokazuje bezvadnou funkčnost již 
přes 20 let od svého uvedení na trh.
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Prokázáno: štěrk / štěrková drť 
nepřerušuje kapilární vzlínavost.

Ústav pro výzkum materiálů MPA Wiesbaden  
vyvrátil tvrzení, že štěrk a štěrková drť jako jediná 
drenážní vrstva přerušují kapilární vzlínavost.

Voda o výšce hladiny pouhé 3mm vystoupala  
60 – ti mm vrstvou štěrku až na její povrch během necelých  
5- ti hodin. Za dalších 4-5 hodin byl přírodní kámen o tloušťce 
10mm, položený na vrstvě, zcela provlhlý.  

Prokázáno: Štěrk a štěrková drť jako  
samotná drenážní vrstva nejsou dostačující.

U srovnávacích studií výkonnosti odvodnění drenážních vrstev 
na tBU Greven dopadl štěrk a štěrková drť jakožto samotná 
drenážní vrstva pro balkóny a terasy velice špatně. Kvůli nedo-
statečné drenážní kapacitě hrozí nahromadění vody v konstruk-
ci a z toho plynoucí zatékání za izolaci. Samotný štěrk/ štěrková 
drť jsou pro balkóny a terasy rizikem.
S použitím drenážní rohože AquaDrain® T+ se odvodňovací
výkon zvyšuje až 13- krát oproti dvojnásobně tlusté vrstvě  
štěrku! To zajišťuje trvale vysoký odvodňovací výkon a prokaza-
telně redukuje defekty v důsledku nahromaděné vody.

Odvodňuje rychleji než jakákoliv jiná drenáž – více než 20 let dokazuje svoji bezvadnou funkčnost.

Jiná studie dokazuje:  Voda stojící  na izolaci, zde o výšce 5mm (zbarve-
na modře), prostupuje štěrkem a štěrkovou drtí směrem vzhůru a vede 
k vzniku vlhkých skvrn. U prostředního modelu tento jev díky celoplošné 
drenáži AquaDrain® T+ nenastává.

Štěrkové lože 30 mm 0,090 l (m x s)
(zrno 4–8 mm) 

Lože ze štěrkové drti 0,242 l (m x s) 
50 mm (zrno 4–8 mm) 

  1,183 l (m x s) = 13 - krát lepší než 30mm
          vrstva štěrku! 

           zdroj: tBU Greven

AquaDrain® T+
16 mm
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Prokázáno: AquaDrain® T+ 
je nejrychlejší ze všech!

Studie tBU Greven prokázala, že AquaDrain® T+ má nejlepší 
odvodňovací hodnoty ze všech běžných drenážních rohoží 
pro balkóny a terasy (studie č. 1.1/16802/515.1-2002).

Prokázáno: Jistota i při nedostatečném 
spádu plochých střech.

Díky chybějícím konstrukčním výškám není často možný  
min. 2% spád dle směrnic pro ploché střechy 2.3.  
Čím menší spád je, tím horší je odvodňovací výkon.
Použití celoplošné drenáže AquaDrain® T+, přerušující 
kapilární vzlínavost, nabízí v takovýchto případech důležité  
rezervy pro bezpečné odvodnění. Díky vysokému 
odvodňovacímu výkonu AquaDrain® T+ je srážková voda 
při spádu pouhé 1% odvedena téměř dvakrát rychleji,  
než zvládne štěrková konstrukce na izolaci s 2 % spádem 
(studie tBU Greven, č: 1.3/16802/616.0.1-2006).

Na základě odvětrávací funkce drenáže a celoplošnému 
podepření dlažby je zamezeno hydrostatickým tlakům.  
Dlažba je tak chráněna před nepříznivými vlivy z izolace. 

Optimální rozložení zatížení  
chrání izolaci.

Celoplošná drenáž AquaDrain® T+ má stykovou plochu cca. 60%. 
To zaručuje příznivé rozložení zatížení – nedochází tak k vyso-
kému bodovému zatížení a horizontálně působícím silám. Díky 
tomu jsou ochranné vrstvy, nutné např. u bodového lepení či 
štěrkových konstrukcí na pásové izolaci, zbytečné.

Prokázáno: Až o 25dB zlepšení 
kročejového hluku.

Laboratoř pro stavební fyziku FH Wiesbaden na základě studie 
dle DIN EN ISO 140-8; 1998 zjistila, že se kročejový hluk 
v případě použití AquaDrain® T+ v kombinaci s různými izolacemi 
či druhy dlažby nebo štěrku zlepší až o 25dB. To je zajímavým 
řešením problémů právě pro sanaci starých balkónů s dobetono-
vanou krakorcovou deskou.

Zlepšení kročejového hluku u pokládky na AquaDrain® T+, 16 mm

Granit ve štěrkové drti (oblé zrno)  
na umělohmotném pásu 2,2mm

Granit ve štěrkové drti (břidličnatá textura)  
na umělohmotném pásu 2,2mm

Granit ve štěrkové drti (oblé zrno)  
na samolepícím pásu za studena 1,1mm

Betonová dlažba přímo ložená  
na umělohmotný pás 2,2mm

+ 25 dB

+ 24 dB

+ 24 dB

+ 23 dB

Vrchní strana

Spodní strana
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podrobně

Informace o produktu a zpracování:

■	 materiál: PS
■	 	kašírovaná geotextilie (vlies) celoplošně podpírá dlažbu 

a zajišťuje rychlé odvodnění
■	 	plošně zatížitelná do 2.000 kg/m²

Příprava podkladu:
■	 odolný tlaku
■	 u podlahových topení: EPS 035 DAA dh/XPS, min. 150 kPa,
 u TerraMaxx® PF: EPS 035DAA dh/ XPS, min. 200 kPa

Vhodné podklady:
■	 na zemině uložené terasy, střešní terasy, lodžie, 
 krakorcové balkóny
■	 stará dlažba / staré nátěry

 

Spád: 
min. 1% až max. 3%

Izolace: 
možné všechny druhy izolace

Formáty dlažby:
Keramická dlažba min. 50x50x2,5 cm 
Přírodní kámen min. 40x40x3 cm 
Betonová dlažba min. 40x40x4 cm 
Zámková dlažba min. 12x24x5 cm

Při způsobu pokládky TerraMaxx® PF:
Dlažba z přírodního kamene/betonu min. 30x30x3 cm
Keramická dlažba / klinker min. 30x30x1,5 cm
Slinutá dlažba min. 30x30x1,1 cm

Pokládka na štěrkové lože:

Rohož AquaDrain® T+ se rozvine na podklad, 
drenážními kanály směrem ke spádu.

Štěrk/ štěrková drť se rozprostře v minimální 
tloušťce 15mm na celoplošnou drenáž 
AquaDrain® T+ a stáhne se pro pokládku 
dlažby.

Dlažba je položena do štěrku; spáry jsou 
následně zaplněny jemným štěrkem.
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Drenáž – příslušenství

AquaDrain® SK krycí páska
 
AquaDrain® samolepící okrajová páska
AquaDrain® nůžky na drenážní rohož

9

Kompletní systém – promyšleno do detailů:

Nejlepší řešení s jistotou: 
Veškeré produkty GUTJAHR jsou kvalitní německé produkty, 
ve kterých se odráží více než 20- ti leté zkušenosti a intenzivní 
vývojová činnost. Inovativní a patentované prvky našeho  
kompletního systému jsou navzájem perfektně sladěny a jsou 
koncipovány tak, aby se investoři, architekti a zpracovatelé  
mohli spolehnout na jejich trvalou funkčnost.

Přednosti na první pohled:

■  Více než 95% provětrávací drenážní prostor zajišťuje:
nejlepší hodnoty odvodňování ve srovnání se všemi běžnými plošnými drenážemi 
13- krát vyšší odvodňovací výkon než samotný štěrk/štěrková drť.

■  Funkce přerušení kapilární vzlínavosti nabízí prokazatelně jistou ochranu před defekty 
z mrazu, vznikem výkvětů, zaplevelením a vlhkým skvrnám. Urychluje vysychání dlažby.

■  Styková plocha 66% zamezuje vysokému bodovému zatížení a chrání izolaci.

■  Až o 25 dB zlepšení kročejového hluku.

■ Již od svého uvedení na trh v roce 1990 dokazuje svoji perfektní funkčnost.

Technické listy a detaily pro projektování naleznete na: www.gutjahr.cz

AquaDrain® V40 / V55 drenážní profil
(v případě již umístěné izolace/okapního profilu)
 
AquaDrain® DE drenážní – separační profil 
(v případě, že ještě není aplikována izolace)
 
AquaDrain® KL 60/80 profil pro štěrk
 
ProRin® BR systém balkónových okapů
 
ProRin® AL systém svodů

AquaDrain® T+ Profily/ žlaby a svody

AquaDrain® T+
rohož, 8 mm, (10x1 m)
rohož, 16 mm (10x1 m)

h

75 mm

h = 35 mm (DE 35)

h = 60 mm (DE 60)

h = 80 mm (DE 80)

Izolace:

DiProtec® SDB volně ložený izolační 
pás pro rychlou sanaci
 
DiProtec® KSK samolepící izolační 
páska za studena
 
DiProtec® DRAIN-BA podlahová vpusť

AquaDrain® BF / AquaDrain® BF-FLEX
Pro bezbariérové přechody  
dle DIN 18024/18025
 
AquaDrain® FLEX / -DR / -KR  / -TM
Pro standardní přechody

Drenážní rošty
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ARDEX Baustoff, s.r.o.

Bauerova 10
603 00 Brno
E-mail: ardex@ardex.cz

www.ardex.cz
www.gutjahr.cz

	 	Odborný prodejce ARDEX:

Vyžádejte si detaily pro projektování
v pdf i CAD verzi.

Napište si o aktuální publikaci
na CD-ROM nebo v tištěné verzi.

Nebo o kompletní produktový
katalog s technickými informacemi.

Informační leták:
Izolace sprch a koupelen

Informační leták:
Izolace balkonů, teras, lodžiíí a střech

Informační leták:
Spárovací hmoty ARDEX

Informační leták:
Tmelení sádrokartonu bez tmelení
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Informační leták: Opravné
a sanační systémy pro stěny
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SYSTEMARDEX
E  B Y  P O D L A H Y ?  N E B O  N E ?

Informační leták:
Podlahové systémy

Další informace a katalogy obdržíte ZDARMA
u Vašeho prodejce nebo technika ARDEX.
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