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Hydroizolace střech a balkonů
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Jedním z nejčastějších problémů ve stavebnictví je správný 
PROCES HYDROIZOLACE pro ochranu stavebních prvků (pod-
lahy, stěny, střechy, atd.) proti pronikání vlhkosti (vody, kyselin, 
zásad, atd.), která může poškodit maltu, beton, konstrukční 
výztuže, atd.

Tato ochrana může být dosažena v rámci pozitivního tlaku 
(např. střešní ochrana proti dešťové vodě) nebo negativního tlaku 
(např. vstup podzemních vod v podzemní stavbě).

Jedním z nejlepších způsobů, jak dosáhnout této ochrany je po-
mocí polymerních hydroizolací.

Polymerní hydroizolaci tvoří jedno nebo dvousložková odolná 
pryskyřice, která se aplikuje horká nebo studená, s různými 
úrovněmi chemické odolnosti. Tyto pryskyřice mají vysoký stupeň 
elasticity. Na podklad přilnou takovým způsobem, který zabraňuje 
pronikání tekutin, které by mohly způsobit škody.

Ochranné nátěry jsou účinné jen za následujících podmínek:

•Přilnavost k betonu je neustále zachována.

•Polymerní nátěr je dostatečně silný, aby zajistil jednolitost 
s podkladem a nepřetržitou ochranu. 

•Úroveň chemické a fyzikální odolnosti koresponduje s pod-
mínkami použití. 

•Odolnost vůči stárnutí se může udržovat po dlouhou dobu

Seire nabízí širokou škálu elastických pryskyřic k dosažení 
bezpečné a trvanlivé hydroizolace v závislosti na různých situacích, 
které mohou nastat na stavbě.
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PROCES HYDROIZOLACE

Studie koncového užití
Identifikace vlastností požadovaných pro 
koncové využití podlahy, jako je mechanická  
a chemická odolnost, hygiena, napětí, provoz 
vozidel, atd. určuje výběr nejvhodnějšího typu 
systému.

Studie stávajícího podkladu
Hlavní patologické jevy vyskytující se v podlaze, pramení ze stavu pod-
kladu (vysoká zbytková vlhkost, omezená odolnost, nerovnost, praskliny 
atd.). Tyto faktory přidávají další kritéria, která musíme zohlednit pro 
výběr systému schopného zajistit definitivní řešení při přípravě podkladu.

Finální úpravu u hydroizolace
Dokončovací nátěr poskytuje různé vybrané funkce pro hydroizolační  
systém, pokud jde o chemickou odolnost, průchodnost, čistitelnost,  
protiskluz a estetiku.
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3 Příprava již existujícího podkladu: 
Klíčem k úspěšnému dokončení práce je získání dobré adheze 
mezi podkladem a maltou. 

Nový beton:
Betonový podklad musí být podrobený mechanické úpravě, jako 
je odstranění výkvětů, zajištění dokonalého otevření pórů a to aniž 
by byla ohrožena soudržnost betonového povrchu. Je důležité 
zkontrolovat, že betonový podklad je nejméně 28 dní starý- po 
uplynutí této doby je počáteční smršťování betonu u konce  
a rozložení materiálu a úrovně vlhkosti jsou rovnoměrně rozděleny. 
Zbytková vlhkost v podkladu by pro správnou aplikaci polymeru 
neměla překročit 4%. 

Plechy:
Všechny stopy chladicí kapaliny by měly být odstraněny. 
Doporučujeme proto použít vhodný odmašťovací prostředek.

Renovace:
Podklad musí být pevný, bez trhlin a odlupování, čistý bez laků, 
vosků, tuků, oleje, asfaltu a podobných nečistot. Kontaminované 
povrchy by měly být mechanicky ošetřeny broušením, tryskáním, 
frézováním nebo pískováním. Prach a jiné nečistoty by měly být 
odstraněny pomocí vysavače.

• Starý a rozložený beton: opravit vybroušené části a trhliny 
nanesením tenké vrstvy vyrovnávací hmoty

• Slabá vrstva betonu: vytvořit silnější potěr

• Keramický povrch: pokud jsou dlaždice dobře spojeny s pod-
kladem, aplikujte epoxidovou pryskyřici a zaprašte křemičitým 
pískem. Pokud adheze není optimální, odstraňte obklady  
a naneste tenkou vrstvu vyrovnávací hmoty.

• Plechy: odstraňte z povrchu rez mechanickými prostředky 
(drátěný kartáč, tryskání, atd.) k dosažení stupně povrchu 
Sa2 ½.

• Spoje nebo praskliny musí být řádně ošetřeny: otevřete 
spoje a pomocí zednické lžíce nebo špachtle vyplňte spoje 
maltou z epoxidové pryskyřice (např. SEIREPOX PRIMER  
s křemičitým pískem 0,4 mm)

• Veškeré spoje nebo trhliny v betonovém podkladu, kde se 
počítá s diferenciálním pohybem, např. dilatační spáry, musí 
být naplněné až k povrchu a následně správné uzavřené 
(např.: MASTIKPOL).

• Následně povrch vysajte nebo zameťte.

Nezbytný proces se liší podle typu podkladu a jeho aktuálního 
stavu.

Před aplikací si ověřte vhodnost podmínek pro aplikaci produktů 
SEIRE v příslušných technických listech, dostupných na  
www.seire.es

Správný návrh a provedení spojů (expanze, výstavba, smrštění, 
atd.), mezi zdí a deskou, kanalizací a žlaby, trubkami, atd. je nez-
bytné k zajištění správné funkce podlahy v průběhu její životnosti.
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SYSTÉM HYDROIZOLACE POZITIVNÍHO TLAKU

Základní hydroizolační systém, vhodný 
pro zastřešení, které nepodporuje provoz. 
Pryskyřice může být ovlivněna stojící vodou, 
proto je důležité, aby povrch vykazoval sklon 
(1 % minimální uhol), takže se voda nemůže 
hromadit na pryskyřici.

Základní nátěr:

Nátěr se volí podle požadavků. V běžných 
případech základní nátěr není nutný.

Hydroizolace:

SEIRE CRILL (ROOFING): Elastický akrylový 
nátěr pro střešní hydroizolace

Poznámka: specifická místa (kanalizace, spoje deska-stěna...) jsou vyztužené skelnými vlákny.

* V určitých případech může být nutné použít primer z portfolia Seire (viz technický list).

Popis Vrstvy Materiál Spotřeba

Elastické akrylátové nátěry
1 SEIRE CRILL 0.8-1.2 Kg/m²

2 SEIRE CRILL 0.8-1.2 Kg/m²

Support12

AKRYLÁTOVÉ PŘÍLEŽITOSTNĚ POCHŮZNÉ SYSTÉMY

Podle mechanického výkonu systémů, se klasifikují jako příležitostně pochůzné nebo pochůzné.  

PŘÍLEŽITOSTNĚ POCHŮZNÉ systémy:  jsou hydroizolační systémy, jejichž vlastnosti umožňují mírný provoz 
(např.: údržbu) ale které nepodporují trvalý pěší provoz nebo automobilovou dopravou.

POCHŮZNÉ systémy: vzhledem k jejich vyšší chemické a mechanické odolnosti, umožňují nepřetržitý pohyb 
osob a trvalou automobilovou dopravu.
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123 Support

Poznámka: specifická místa (kanalizace, spoje deska-stěna...) jsou vyztužené skelnými vlákny.

POLYURETANOVÉ PŘÍLEŽITOSTNĚ POCHŮZNÉ SYSTÉMY

Hydroizolační systém s dobrou chemickou 
odolností, vhodný pro zastřešení, které nepod-
poruje provoz. Po vystavení ultrafialovému záření 
náchylné k zabarvení, proto je potřeba použít 
vhodnou ochranu.

Základní nátěr:

Nátěr se volí podle požadavků. 

Hydroizolace:

SEIRE WP100:  Elastický jednosložkový polyure-
tanový nátěr pro hydroizolaci střechy

Finální vrstva:

SEIRE WP200: Alifatický polyuretanový nátěr 
- dvousložkový, barevný, vysoce elastický a 
odolný vůči ultrafialovému záření, používá se na 
ochranu hydroizolační membrány.

Popis Vrstvy Materiál Spotřeba

Elastická polyuretanová membrána

1 PRIMER1) 200-300 gr/m²

2 SEIRE WP100 1,5-2 Kg/m²

3 SEIRE WP200 (volitelné) 250-300 gr/m²

1) Zvolte primer z portfolia Seire (viz technický list).
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SYSTÉM HYDROIZOLACE POZITIVNÍHO TLAKU

Hydroizolační systém vhodný pro oblasti, kde 
se očekává nižší nebo vyšší intenzita pěšího 
provozu. 

Základní nátěr:

Nátěr se volí podle požadavků. 

Hydroizolace:

SEIRE WP400: Čistá polyuretanová vodotěsné 
membrána pro aplikaci horkým systémem 
airless. Vysoká pružnost a chemická a me-
chanická odolnost.

Finální vrstva:

SEIRE WP FINISH: Alifatický polyuretanový 
nátěr, dvousložkový, barevný a odolný UV 
záření, používá se na ochranu nátěrů, které 
nejsou rezistentní vůči UV záření.

PROBITANO R20: Barevný alifatický dvouslož-
kový polyuretanový nátěr. Zejména vhodné 
pro použití na podlahy pro lehká vozidla a pěší 
dopravu (garáže, sklady, lehký průmysl, atd.),  
s povrchem z epoxidu a aromatických polyure-
tanových systémů, který je odolný ultrafialové-
mu záření. Pro použití v interiéru i v exteriéru.

Poznámka: specifická místa (kanalizace, spoje deska-stěna...) jsou vyztužené skelnými vlákny.

1) zvolte primer z portfolia Seire (viz technický list) 
2) Polyuretanová membrána může být vybavená protismykovými vlastnostmi 

Popis Vrstvy Materiál Spotřeba

Elastická polyuretanová  
membrána s lehkým  

protismykovým uzávěrem 

1 PRIMER 1) 200-300 gr/m² 

2 SEIRE WP400 2,0-2,5 Kg/m²

3 SEIRE WP400 (protismyková aplikace) 2) 0,5 Kg/m²

4 SEIRE WP FINISH / PROBITANO R20 250-300 gr/m² 

POCHŮZNÉ SYSTÉMY PRO PĚŠÍ PROVOZ

Support1234
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Poznámka: specifická místa (kanalizace, spoje deska-stěna...) jsou vyztužené skelnými vlákny.

POJÍZDNÉ SYSTÉMY

Popis Vrstvy Materiál Spotřeba

Elastická polyuretanová membrána  
s protismykovou úpravou

1 PRIMER 1) 200-300 gr/m²

2 SEIRE WP400 2-2,5 Kg/m²

3 SEIRE WP FINISH 2) 300-500 gr/m²

4 Kremičité kamenivo 0.4 mm 2-3 Kg/m²

5 SEIRE WP FINISH 2) 300-500 gr/m²

1) Zvolte primer z portfolia Seire (viz technický list). 
2) Pro hydroizolační, protismykové vlastnosti se doporučuje zasypání křemičitým pískem,  

pokud je systém aplikován v pojízdných zónách s rizikem povrchové vody.

Support12345

Hydroizolační systém vhodný pro oblasti kde 
se očekává nižší nebo vyšší intenzita pohybu 
vozidel.

Základní nátěr:

Vhodný základní nátěr vyberte dle požadavků. 
Za standardních podmínek není použití základ-
ního nátěru potřebné.

Hydroizolace:

SEIRE WP400: Čistá polyuretanová vodotěsné 
membrána pro aplikaci horkým systémem air-
less. Vysoká pružnost a chemická a mechanická 
odolnost.

Finální vrstva:

SEIRE WP FINISH: Alifatický polyuretanový 
nátěr, dvousložkový, barevný a odolný UV záření, 
používá se na ochranu nátěrů, které nejsou 
rezistentní vůči UV záření.
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HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM NEGATIVNÍHO TLAKU

BLOKACE VODY

Jeden z nejčastějších  problémů v konstrukci je voda pronikající přes střešní krytiny. V podzemní stavební konstrukce vzniká 
problém zase z podzemní vody, která proniká přes stěny, opěrné zdi, desky, základy, atd.

Jeden ze systémů, který řeší tento problém, spočívá v blokování vstupu vody pomocí pryskyřic, které reagují s vodou. Tyto 
pryskyřice při kontaktu s jakoukoli podzemní vodou v konstrukci expandují a vytvoří zábranu, která je odolná vůči pronikání vody.

Další systém vyžaduje použití nátěru, který je odolný proti kapilární infiltrace vody stoupající nahoru uvnitř stěn, a zabrání tak 
přítomnosti vlhkosti. 

Oba systémy mohou být použity i v kombinaci, aby bylo dosaženo co možná nejvyššího stupně hydroizolace.

StěnaSeirepur Inject

Hidrofux Elastic

SEIREPUR INJECT: Hydrofobní injektážní 
pryskyřice, vysoce rozpínatelné hydroizolace 
(až 60 krát), s vysokou penetrační schopností 
a variabilním reakčním časem s různými typy 
urychlovačů SEIRECAT.

HIDROFUX ELASTIC: Flexibilní hydroizolační 
nátěr proti pozitivnímu a negativnímu tlaku, 
se silným odpuzujícím účinkem. Vnitřní a ven-
kovní použití. Vhodné pro pitnou vodu, nádrže. 
Odpovídá normě UNE EN 1504-2.
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DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

Instalace podlah a hydroizolační práce obecně vyžadují použití speciál-
ních  produktů pro opravy, kotvení nebo plnění. Pro tyto typy práce, 
Seire nabízí širokou škálu přídavných produktů pro řešení různých 
situací u každého projektu.
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DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

PROBIPOX UNION 100: Dvousložkové epoxi-
dové tekuté lepidlo. Pro lepení v mezifázi mezi 
čerstvým a vytvrzeným betonem. Pro přilnavost 
epoxidové malty na hladké betony nebo ce-
mentové plochy. Rychlé a snadné použití. Bez 
rozpouštědel. Vynikající přilnavost k betonu. 
Dobrá přilnavost na vlhké podklady.

PROBIPOX ANCLAJES: Třísložková epoxidová 
malta pro výztuhu a zpevnění. Vhodné pro snad-
né a rychlé strukturální a nestrukturální opravy 
betonu, kotvení šroubů nebo výztuže, opravy  
a vyplňování stabilních trhlin, plnění betonových 
dutin. Bez rozpouštědel. Vynikající přilnavost  
k většině běžných stavebních materiálů: beton, 
cement, ocel, atd. Dobrá přilnavost na mírně 
vlhké podklady. Vysoká mechanická odolnost. 
Odolný vůči širokému spektru chemických 
látek.

PROBIPOX INYECCIÓN: Dvousložková epoxido-
vá pryskyřice, extra tekutá, bez rozpouštědel, 
pro výztuž betonových konstrukcí injektáží do 
prasklin a trhlin. Vynikající přilnavost k větši- 
ně běžných stavebních materiálů: beton, cement, 
ocel, atd. Dobrá přilnavost na mírně vlhké pod-
klady. Vysoká mechanická odolnost. Vysoká 
odolnost proti oděru. Dobrá chemická odol-
nost vůči zředěným minerálním a organickým 
kyselinám, louhům, rozpouštědlům, olejům  
a benzínu.

SEIREPOX A/N: Dvousložkové epoxidové le-
pidlo pro vzájemné slepení tvrzeného betonu, 
oceli a oceli k betonu, připojování a kotvení 
letištních majáků, připojování dopravních kon-
trolních měřidel. Seire také nabízí tzv. „Snell“ 
verzi, vhodnou tam, kde je nutné velmi rychlé 
vytvrzení.

SEIREJUNT E: Epoxidové pryskyřice pro utěs-
nění spár od 2 do 15 mm. Vysoce odolná vůči 
působení chemikálií. Velmi snadno se čistí, 
nevyžaduje teplou vodu. Pro podlahy i stěny.  
V souladu s normou EN 13888 RG.

EPOXIDY
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TMELY

MASTIKPOL: jednosložkový, polyuretanový tmel 
pro těsnění spár. Polymerizuje s okolní vlhkostí, 
vyplňuje spáry elasticky a trvanlivě. Pružnost 
≥200%. Pro vyplnění spár v těžkých a lehkých 
prefabrikátech, spáry v průmyslových podlahách, 
v stěnách a stropech, a pro montáž stavebních 
konstrukčních prvků, jako jsou střešní tašky, 
panely, zástěny, obklady, atd.

PROBIJUNT D1: Dvousložkový, samonivelační 
asfaltovo-polyuretanový tmel, ideální pro použití 
na dálnicích, přistávacích dráhách letišť, atd. 
Dobrá přilnavost na všech podkladech. Vysoce 
elastický, dokonce i při nízkých teplotách (-20°C). 
S vysokou chemickou a mechanickou odolností.
Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům.

PŘÍDAVNÉ LÁTKY

SEIRELATEX: Přísada do malty ke zlepšení 
obecných vlastností (odolnost, přilnavost, flexi-
bilita, atd.). Může se ředit vodou, jako povrcho-
vý základní nátěr na malty a betonové povrchy. 
Pro exteriér a interiér.
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Zastoupení pro ČR a SR: 
ARDEX Baustoff s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno

Tel. + 420 541 249 922 

e-mail: ardex@ardex.cz

www.ardex.cz • www.ardex.sk 
www.seire.net

Ardex Group 


