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Technický list
Izolace

ARDEX SK
Těsnicí set TRICOM
•	 SK	90	TRICOM	vnitřní	roh	90°
•	 SK	270	TRICOM	vnější	roh	270°
•	 SK	20L/SK	28L	TRICOM	těsnění	sprchové	vany	levé
•	 SK	20R/SK	28R	TRICOM	těsnění	sprchové	vany	pravé
•	 SK-M	15/30	TRICOM	těsnicí	manžeta

•	 SK-M	40/65	TRICOM	těsnicí	manžeta
•	 SK-M	70/100	TRICOM	těsnicí	manžeta
•	 SK-M	75/130	TRICOM	těsnicí	manžeta
•	 SK-G	TRICOM	těsnicí	manžeta	pro	potrubí	350x350
•	 SK-B	TRICOM	těsnicí	kroužek	100/200

Oblast použití:
Pro exteriér a interiér, stěny a podlahy.
Těsnicí set pro pružné a vodotěsné přemostění dilatačních spár, 
rohových spár a prostupů s rizikem vzniku trhlin.
V systému s:
ARDEX S 1-K/S 1-K C Izolační stěrka 
ARDEX S 7 PLUS Flexibilní izolační hmota 
ARDEX 8 + 9 Izolační stěrka 
ARDEX SK 100 W TRICOM Izolační pás 
ARDEX S 2-K PU Izolační hmota pro oblasti s vysokou zátěží 
ÖNORM B 3407 – plánování a pokládka obkladů, dlažeb, desek 
a mozaiky: 
Těsnicí set ARDEX TRICOM lze použít pro třídy vystavení vlhkosti 
W1 - W6.
DIN 18534 – Hydroizolace vnitřních prostor: 
ARDEX TRICOM těsnicí set lze použít pro třídy zatížení vodou  
W0-I, W1-I, W2-I a W3-I.
DIN 18535 – Hydroizolace nádrží a bazénů:
ARDEX TRICOM těsnicí set lze použít k hydroizolaci nádrží 
a bazénů v interiéru i exteriéru pro třídy zatížení vodou W1-B 
a W2-B (do hloubky 10 metrů).
DIN 18531 – Hydroizolace střech a balkonů, lodžií a arkád:
ARDEX TRICOM těsnicí set lze použít pro hydroizolaci balkonů 
a teras v kombinaci s obklady, dlažbou nebo deskami.

Seznam stavebních pravidel a kodex ZDB:
ARDEX TRICOM Dichtset je vhodný pro použití ve třídách 
vystavení vlhkosti A, B a C dle stavebních předpisů DIBt - 
Deutsches Institut für Bautechnik - seznam A část 2 č. 1.10  
a třídách A0 a B0 dle požadavků ZDB-Merkblatt „Hydroizolace ve 
spřažených konstrukcích“ a také dle ETAG 022 Sestavy pro 
vodotěsné povrchové úpravy podlah a/nebo stěn v mokrých 
prostorech, část 2: Hydroizolační pásy

Druh výrobku:
ARDEX SK TRICOM těsnicí set se skládá z oboustranně 
laminované polypropylenové geotextlie s polyuretanovou nebo 
polyvinylchloridovou vložkou a butylovým kroužkem.
Materiál je voděodolný, snadno se řeže nožem nebo stříhá 
nůžkami, velmi dobře se zapracovává do hydroizolačních hmot, 
neshrnuje se a má vysokou přilnavost k hydroizolačním materiálům.
Páska je tenká, nevytváří tedy po přestěrkování těsnicími hmotami 
ARDEX žádné přechody.
ARDEX SK TRICOM těsnicí set je natolik difúzně otevřený, že 
umožňuje těsnicí hmotě, do které je uložen, dostatečně vyschnout 
a vytvrdnout.

*Výjimka: SK-B

ARDEX Baustoff, s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
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Certifikovaný výrobce dle
ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001

    velmi nízké emise
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Příprava podkladu:
Je třeba dodržovat pokyny uvedené v technických listech těsnicích 
hmot a pásů ARDEX. Spáry musí být dostatečně široké podle jejich 
vypočteného pohybu a v případě potřeby na okrajích seříznuté.

Zpracování:
Rohy a manžety se začerstva přesně na míru vloží do izolační 
hmoty ARDEX, která byla krátce předtím nanesena válečkem, 
hladítkem či špachtlí, a poté se ihned pevně přitlačí pomocí hladítka 
nebo špachtle. Izolační hmota ARDEX musí být stejná jako ta 
použitá pro následnou lepenou hydroizolaci. Při provádění 
hydroizolace pomocí izolačního pásu ARDEX SK 100 W použijte  
k zapracování rohů a manžet volitelně izolační hmotu ARDEX S 7 
PLUS nebo ARDEX 8 + 9.
V oblasti spár musí být rohy a manžety překryty minimálně o 5 cm 
nebo v každém případě podlepeny použitou izolační hmotou. 
Dbejte na to, aby se izolační hmota nedostala do dilatačních spár. 
Po instalaci všech potřebných částí těsnicí sady lze zahájit aplikaci 
hydroizolace.Druhou vrstvou hydroizolace překryjte rohy  
a manžety. V oblasti pohyblivé zóny (např. dilatační spáry) 
zachovejte šířku spáry. 

ARDEX SK 90 TRICOM vnitřní roh 90° 
ARDEX SK 270 TRICOM vnější roh 270°
Předem tvarované vnitřní a vnější rohy pro pružné  
a vodonepropustné přemostění napojovacích a dilatačních spár ve 
vnitřních a vnějších rozích.
Délka strany ARDEX SK 90: 120 mm 
Délka strany ARDEX SK 270: 115 mm 
Odolnost vůči teplotám: min./max. –20 °C/+60 °C  
Barva: bílá 
Kartony po 10 kusech

ARDEX SK 20 L, ARDEX SK 28 L,  
ARDEX SK 20 R, ARDEX SK 28 R
Předtvarované, pružné tvarovky pro utěsnění rohů vyspádovaného 
potěru ve sprchách v úrovni podlahy, pro výšky 20  
a 28 mm 

ARDEX SK 20 L/SK 28 L/SK 20 R/SK 28 R 
Délka strany: 105/120 mm 
Odolnost vůči teplotám: min./max. –20 °C/+60 °C  
Barva: bílá 
Kartony po 10 kusech

ARDEX SK-M 15/30 TRICOM těsnicí manžeta 140 x 140  
Těsnicí manžeta pro utěsnění prostupů potrubí 15 – 30 mm 
Délka/Šířka: 140 x 140 mm 
Tloušťka: cca 0,5 mm  
Odolnost vůči teplotám: min./max. –5 °C/+60 °C  
Barva: bílá 
Kartony po 25 kusech

ARDEX SK-M 40/60 TRICOM těsnicí manžeta 425 x 425  
Těsnicí manžeta pro utěsnění prostupů potrubí 40 – 65 mm. 
Délka/Šířka: 180 x 180 mm 
Tloušťka: cca 0,5 mm 
Odolnost vůči teplotám: min./max. –5 °C/+60 °C  
Barva: bílá 
Kartony po 10 kusech 

ARDEX SK-M 70/100 TRICOM Těsnicí manžeta 200 x 200
Těsnicí manžeta pro utěsnění prostupů potrubí 70 – 100 mm. 

Délka/Šířka: 200 x 200 mm 
Tloušťka: cca 0,5 mm 
Odolnost vůči teplotám: min./max. –5 °C/+60 °C  
Barva: bílá 
Kartony po 10 kusech
 
ARDEX SK-M 75/130 TRICOM Těsnicí manžeta 220 x 220
Těsnicí manžeta pro utěsnění prostupů potrubí 75 – 130 mm. 
Délka/Šířka: 220 x 220 mm 
Tloušťka: cca 0,5 mm 
Odolnost vůči teplotám: min./max. –5 °C/+60 °C  
Barva: bílá 
Kartony po 10 kusech

ARDEX SK-G TRICOM těsnicí manžeta pro potrubí

ARDEX SK-B TRICOM těsnicí kroužek
Die ARDEX SK-G TRICOM těsnicí manžeta pro potrubí 350 x 350  
a ARDEX SK-B TRICOM těsnicí kroužek 100/200 jsou připraveny 
pro podlahové vpusti s průměrem 125 mm a určeny pro vpusti  
s O-kroužkem. Po aplikace manžety ARDEX SK-B TRICOM 
nasaďte těsnicí kroužek a následně upevněte na podlahovou 
vpusť.
ARDEX SK-G: 350 x 350 mm, vnitřní průměr: 125 mm, výška 
límce: 20 mm kartony po 20 kusech
ARDEX SK-B: vnitřní průměr: 100 mm, vnější průměr: 200 mm 
kartony po 20 kusech

Upozornění:
ARDEX SK TRICOM těsnicí set se nesmí používat v přímém 
kontaktu s tmely nebo lepidly na bázi rozpouštědel. 
Ve zvláště exponovaných oblastech s agresivním chemickým 
zatížením a působením olejů, paliv nebo alkoholu si před 
plánovaným použitím vyžádejte technické poradenství. 
V případě pochybností proveďte zkoušku resp. test snášenlivosti. 
Je třeba dodržovat pokyny pro zpracování uvedené  
v technických listech našich hydroizolačních výrobků.

Skladování: 
ARDEX SK 90, SK 270, SK-M 15/30, SK-M 40/65, SK-M 70/100,  
SK-M 75/130, SK 20 L, SK 28 L, SK 20 R, SK 28 R, SK-G:  
v chladných a suchých místnostech cca 24 měsíců v původním 
obalu.

Skladování:
ARDEX SK-B: V suchých a nezamrzajících místnostech, 
chráněných před přímým slunečním zářením, cca 12 měsíců  
v původním originální balení.

ARDEX SK
Těsnicí set TRICOM

5/
20

22
/J

ARučíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná 
doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Předpisy pro jednotlivé země založené na regionálních normách, stavebních
předpisech, směrnicích pro zpracování nebo odvětví mohou vést ke konkrétním doporučením pro zpracování. Naše všeobecné podmínky najdete na www.ardex.cz.


