PŘEHLED APLIKACÍ
HYDROIZOLAČNÍCH
MATERIÁLŮ

PŘEHLED APLIKACÍ
SPOLEČNOSTI
HONTER
Tyto přehledy aplikací jsou nabídnuty společností HONTER jako
„Přehled aplikací“ pro různé konstrukční aplikace a popisují
doporučené postup aplikace od základních nátěrů až po vrchní nátěry a
povrchy.
Přehledy aplikací odkazují k nejčastějším konstrukčním aplikacím s
typickými podmínkami aplikace a podklady. Pro neobvyklé projekty a
technickou podporu, prosím kontaktujte HONTER na:
info@honter.cz
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HYDROIZOLACE
BETONOVÝCH STŘECH
Hydroizolační systém pro venkovní střechy založený na HYPERDESMO

A. Všeobecné podmínky

Vybavení
Pro aplikaci je nutné: Ochranné oblečení: ochranný oděv a rukavice. Míchací zařízení:
vrtačka s výkonem 1 kW a s rychlostí 400-500 otáček za minutu, vhodná nádoba k
míchání. Zařízení k aplikaci: stěrka nebo váleček. Může být použito také
bezvzduchové stříkací zařízení.

B.

Klimatické pracovní podmínky

C.

Produkty systému:

Rozmezí teplot při aplikaci by mělo být 5-35 °C. Neaplikujte za deště nebo sněhu.
Neaplikujte při podmínkách rosného bodu. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit
95 % a teplota podkladu musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
Pokud jsou překročeny teploty nad 35 °C, je doporučeno:
1. Materiály skladujte v chladném prostředí, vyhněte se vystavení přímým slunečním
paprskům.
2. Aplikační zařízení udržujte v chladu a suchu.
3. Neaplikujte v nejteplejších hodinách dne.

1. Základní nátěr: MICROSEALER-50 nebo
AQUASMART-DUR
2. Tmel: HYPERSEAL-EXPERT-150
3. Hlavní membrána: HYPERDESMO-CLASSIC
4. Vrchní nátěr: HYPERDESMO-ADY-E

D. Příprava povrchu

Pro celkovou dobrou přilnavost a úspěšnou aplikaci je nezbytná správná příprava
povrchu.
1. Na nový beton nebo jiný cementový podklad aplikujte nejdříve po 28 dnech.
2. Aplikujte na čistý povrch bez volných částí, oleje nebo maziva.
3. Podklad musí být rovný, případné nerovnosti odstraňte příslušným mechanickým
přístrojem, aby se docílilo rovného a zdravého povrchu.
4. Prach odstraňte vysavačem nebo vysokotlakým čistícím zařízením
5. Aplikace základního nátěru může být provedeno na mokrý beton, přičemž před
jeho aplikací musí být odstraněna veškerá stojící voda.

TERMO-APLIKAČNÍ s.r.o.
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HYDROIZOLACE
BETONOVÝCH STŘECH

E. Základní nátěr podkladu

Základní nátěr: MICROSEALER-50 nebo AQUASMART-DUR se spotřebou 200 ml nebo g/
m2.
1. MICROSEALER-50 je polyuretanový základní nátěr s nízkou viskozitou. Je určený na
porézní betonový povrch. MICROSEALER-50 povrch penetruje, stabilizuje a vytvoří
ochranný film, který betonový povrch uzavře do hloubky. Hlavní nátěr je možné aplikovat
po 12 hodinách od aplikace základního nátěru MICROSEALER-50 a musí být proveden do
7 dnů po aplikaci základního nátěru.

Aplikace MICROSEALER-50

2. AQUASMART-DUR je epoxidový základní nátěr se střední viskozitou. Tento základní
nátěr se aplikuje na zdravý betonový povrch. AQUASMART-DUR vytvoří tenký film, který
betonový povrch uzavře a zvýší přilnavost. Hlavní nátěr je možné aplikovat po 12
hodinách od aplikace základního nátěru AQUASMART-DUR. Hlavní nátěr musí být
proveden do 48 hodin od aplikace základního nátěru. AQUASMART-DUR neobsahuje
rozpouštědla a má nízké VOC. Pokud se požaduje bariera proti negativnímu tlaku vody,
navyšte celkovou spotřebu AQUASMART-DUR minimálně na 500 g/m2 ve 3 následných
vrstvách.

Aplikace Aquasmart-DUR

Oba základní nátěry se aplikují válečkem anebo bezvzduchovým stříkacím zařízením.
Poznámky:
1. Pokud pršelo mezi aplikací základního nátěru a aplikací hlavního nátěru, je potřeba
aplikovat opět jednu vrstvu základního nátěru.
2. Pro zvláštní účely, povrchy a teplotní podmínky jsou dostupné další základní nátěry.
3. Pro více informací o přípravě povrchu, prosím, kontaktujte naši technickou podporu.
TERMO-APLIKAČNÍ s.r.o.
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HYDROIZOLACE
BETONOVÝCH STŘECH

F. Dilatační spáry a vnitřní úhly

Doporučuje se, aby dilatační spáry a vnitřní úhly byly ošetřeny polyuretanovým tmelem
HYPERSEAL-EXPERT-150 nebo HYPERSEAL-25LM-S.

Aplikace HYPERSEAL-25LM-S

G. Hydroizolační membrána

HYPERDESMO-CLASSIC aplikujte ve 2 následujících vrstvách s minimální celkovou spotřebou
1,7 kg/m2. Výše uvedená minimální spotřeba HYPERDESMO-CLASSIC může být aplikována
pouze v jednom nátěru, pokud je do HYPERDESMO-CLASSIC přidán AKCELERÁTOR-3000A.
Míchací poměr: 0,5 kg AKCELERÁTORU-3000A na 25 kg HYPERDESMO-CLASSIC.
Poznámka: Přidáním AKCELERÁROTU-3000A se zkrátí doba aplikace a zpracovatelnosti
balení. Aplikace může být provedena vroubkovanou stěrkou, gumovou stěrkou nebo
válečkem anebo bezvzduchovým stříkacím zařízením.

Aplikace HYPERDESMO-CLASSIC

TERMO-APLIKAČNÍ s.r.o.
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HYDROIZOLACE
BETONOVÝCH STŘECH

H. Vrchní nátěr

Pro odolnost proti oděru a ochranu barev se doporučuje aplikovat vrchní nátěr
HYPERDESMO-ADY-E (neutrální) obarvený do požadované barvy. Celková spotřeba
HYPERDESMO-ADY-E (neutrální) by měla být 0,2-0,4 kg/m2 v 1-2 následných vrstvách
přes dobře vytvrdnutý povrch HYPERDESMO-CLASSIC. Celková spotřeba je závislá na
podmínkách provozu. Pokud se požaduje protiskluzový efekt povrchu, doporučuje se
před aplikací druhé vrstvy na první čerstvou vrstvu HYPERDESMO-ADY-E aplikovat
křemenný nebo korundový písek.

Aplikace HYPERDESMO-ADY-E (neutrální)

Pro dekorativní vzhled s barevnými střípky se jako první nátěr použije HYPERDESMOADY-E (neutrální), nebo nátěr obarvený pigmentovými pastami společnosti HONTER do
požadované barvy. Na čerstvý první nátěr HYPERDESMO-ADY-E se potom aplikují
barevné střípky. Po zaschnutí prvního nátěru se aplikuje druhý nátěr HYPERDESMO-ADYE (neutrální).

Aplikace HYPERDESMO-ADY-E s pigmentem, s barevnými střepy.
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HYDROIZOLACE
BETONOVÝCH STŘECH

I. Čištění

Nástroje a zařízení je nutné očistit bezprostředně po aplikaci použitím rozpouštědla
SOLVENT-01 (nebo vodou pro AQUASMART-DUR). Nástroje, které byly použity pro aplikaci
AQUASMART-DUR by neměly být použity opakovaně k aplikaci HYPERDESMO-CLASSIC
nebo HYPERDESMO-ADY-E.

J. Upozornění a modifikace

Před použitím je doporučeno si přečíst technický a bezpečnostní list produktu.
Společnost HONTER nabízí tento přehled aplikací jako souhrnný přehled aplikací pro
exponované betonové střechy. Pro individuální projekty a přesnější technickou podporu,
prosím, kontaktujte společnost HONTER na: info@honter.cz .
Při použití alternativních aplikací musí být tyto aplikace předloženy ke schválení společnosti
HONTER. Společnost HONTER nepřijímá zodpovědnost nebo závazky pro změnu výše
uvedeného přehledu aplikací za jakýchkoliv jiných podmínek.

Produkty
AQUASMART-DUR

HYPERSEAL-EXPERT-150

MICROSEALER-50

HYPERDESMO-CLASSIC

HYPERDESMO-ADY-E

TERMO-APLIKAČNÍ s.r.o.
HONTER COMPANY Europe
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HYDROIZOLACE
BETONOVÝCH STŘECH
PROVEDENÁ V JEDEN DEN
Systém hydroizolace venkovních betonových střech provedený v jeden den založený na HYPERDESMO

A.

Všeobecné podmínky

B.

Klimatické pracovní podmínky

C.

Produkty systému:

Vybavení
Pro aplikaci je nutné: Ochranné oblečení: ochranný oděv a rukavice. Míchací zařízení:
vrtačka s výkonem 1 kW a s rychlostí 400-500 otáček za minutu, vhodná nádoba k
míchání. Zařízení k aplikaci: stěrka nebo váleček. Může být použito také
bezvzduchové stříkací zařízení.

Rozmezí teplot při aplikaci by mělo být 5-35 °C. Neaplikujte za deště nebo sněhu.
Neaplikujte při podmínkách rosného bodu. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit
95 % a teplota podkladu musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
Pokud jsou překročeny teploty nad 35 °C, je doporučeno:
1. Materiály skladujte v chladném prostředí, vyhněte se vystavení přímým slunečním
paprskům.
2. Aplikační zařízení udržujte v chladu a suchu.
3. Neaplikujte v nejteplejších hodinách dne.
4. Pokud jsou teploty nižší než 5 °C, kontaktujte technickou podporu společnosti
HONTER pro další instrukce.

1. Základní nátěr: GEODESMO-50,
2. Tmel: HYPERSEAL-EXPERT-150,
3. Hydroizolace provedená ve stejný den s vrchním nátěrem:
Hlavní membrána: HYPERDESMO-CLASSIC,ACCELERATOR-3000A
Vrchní nátěr: HYPERDESMO-ADY-E.
4. Hydroizolace provedená ve stejný den bez vrchního nátěru:
Hlavní membrána: HYPERDESMO-HAA

D.

Příprava povrchu

Pro celkovou dobrou přilnavost a úspěšnou aplikaci je nezbytná správná příprava
povrchu.
1. Na nový beton nebo jiný cementový podklad aplikujte nejdříve po 28 dnech.
2. Aplikujte na čistý povrch bez volných částí, oleje nebo maziva.
3. Podklad musí být rovný, případné nerovnosti odstraňte příslušným mechanickým
přístrojem, aby se docílilo rovného a zdravého povrchu.
4. Odstraňte prach vysavačem nebo vysokotlakým čistícím zařízením.
5. Základní nátěr může být aplikován na mokrý beton, pře aplikací základního nátěru
odstraňte stojící vodu.

TERMO-APLIKAČNÍ s.r.o.
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E.

HYDROIZOLACE BETONOVÝCH
STŘECH PROVEDENÁ V JEDEN
DEN

Základní nátěr substrátu

Základní nátěr: Základní nátěr GEODESMO-50 se spotřebou 100-500 g/m2 na beton, s
ohledem na pórovitost substrátu.
GEODESMO-50 je rychle vytvrzující polyuretanový základový nátěr s nízkou viskozitou.
Může být úspěšně použit na porézním i neporézním podkladu. Lze ho rychle přetírat,
rychle se aplikuje a impregnuje. Může být účinně použit na suchý i mokrý betonu, ne
pouze jako základní nátěr, ale také jako cenově výhodné řešení k utěsnění betonu.
Má velmi rychlý vytvrzovací profil (základní nátěr určený pro provedení aplikace ve stejný
den), což umožňuje úspěšnější použití v chladnějším klimatu a když déšť není dobře
předvídatelný. Hlavní membránu lze aplikovat po 2-3 hodiny po aplikaci základního
nátěru. I když materiál velice rychle vytvrdne, hlavní nátěr lze aplikovat i následující den.
Aplikace však musí být provedena do 48 hodin.

Aplikace GEODESMO-50

GEODESMO-50 lze aplikovat štětcem nebo válečkem.
Poznámky:
1. Pokud pršelo mezi aplikací základního nátěru a aplikací hlavního nátěru, je potřeba
aplikovat opět jednu vrstvu základního nátěru.
2. Pro zvláštní účely, povrchy a teplotní podmínky jsou dostupné další základní nátěry.
3. Pro více informací o přípravě povrchu kontaktujte, prosím, naši technickou
podporu.

F. Dilatace spár a vnitřních úhlů. Oprava poškozených míst.

Doporučuje se, aby dilatační spáry a vnitřní úhly byly ošetřeny polyuretanovým tmelem
HYPERSEAL-EXPERT-150 nebo HYPERSEAL-25LM-S.

Aplikace HYPERSEAL-EXPERT-150
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G.

HYDROIZOLACE BETONOVÝCH
STŘECH PROVEDENÁ V JEDEN
DEN

Hydroizolace vrchním nátěrem provedená ve stejný den

Hlavní membrána
Po 2-3 hodinách po aplikaci GEODESMO-50 lze aplikovat hlavní membránu
HYPERDESMO-CLASSIC pouze v jediném silném nátěru s přidáním
ACCELERATORu-3000A, což je urychlovač vytvrzování speciálně určený pro řadu
produktů HYPERDESMO. Pro poměru míchání ACCELERATORu-3000A s HYPERDESMOCLASSIC, kontaktujte technickou podporu HONTER.
ACCELERATOR-3000A snižuje dobu vytvrzování i životnost HYPERDESMO-CLASSIC
zejména během zimy (nízká teplota a vlhkost), eliminuje vznik bublin a povrchové vady,
umožňuje jednoduché nanášení tlustého nátěru, podstatně zvyšují tixotropii membrány
a zlepšuje mechanické vlastnosti, tvrdost a chemickou odolnost membrány
HYPERDESMO.
Aplikace se může provádět vroubkovanou stěrkou, stěrkou nebo válečkem s minimální
celkovou spotřebou 1,7 kg/m2.

Aplikace HYPERDESMO-CLASSIC a
ACCELERATOR-3000A

H. Vrchní nátěr

Do 3 hodin od aplikace hlavní membrány lze aplikovat vrchní nátěr HYPERDESMO-ADY-E
(neutrální) pigmentovaný do požadované barvy. Zvyšuje odolnost vůdčí opotřebení
chůzí a prodlouží stálost barev. Celková spotřeba HYPERDESMO-ADY-E (neutrální) by
měla být 0,20-0,30 kg/m2 v jednom nátěru.

Aplikace HYPERDESMO-ADY-E (neutrální)

Výše zmíněný systém (GEODESMO-50 + HYPERDESMO-CLASSIC s ACCELERATOR-3000A
+ HYPERDESMO-ADY-E) umožňuje aplikaci hydroizolace na betonové střechy, balkóny a
terasy s použitím vrchního nátěru pro pěší provoz anebo pro dekorativní účely.
Aplikace HYPERDESMO-ADY-E (neutrální)

TERMO-APLIKAČNÍ s.r.o.
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HYDROIZOLACE BETONOVÝCH STŘECH
PROVEDENÁ V JEDEN DEN

I.

Hydroizolace bez vrchního nátěru provedená ve stejný den

Main Membrane
HYPERDESMO-HAA (urychlovač aktivovaný vlhkosti) je jedinečná jednosložková
polyuretanová kapalná membrána, založená na úspěšné kombinaci přípravku
HYPERDESMO a ACCELERATOR-3000A, která aplikátorům poskytuje membránu s
krátkou dobou vytvrdnutí bez bublin v tlusté vrstvě. Je to HYPERDESMO se
zabudovaným ACCELERATOR-3000A, který se při styku s vlhkostí uvolňuje a samočinně
zrychluje vytvrzování materiálu podobným způsobem jako ACCELERATOR-3000A.

Díky svému jedinečnému složení a rychlému vytvrzování vytváří dešti odolnou vrstvu do
2 hodin po aplikaci. Tento produkt je ideální pro použití v zimních měsících nebo v
oblastech s relativně nízkou vlhkostí.
Díky tomu, že minimální spotřebu lze nyní dosáhnout pouze v jedné silné vrstvě, se
snižují náklady na práci.
Nátěr se aplikuje stěrkou, špachtlí nebo zubatou stěrkou. Minimální spotřeba je ± 1,5
kg/m2.

HYPERDESMO-HAA aplikace

Výše zmíněný systém (GEODESMO-50 + HYPERDESMO-HAA) umožňuje aplikaci
hydroizolace v jeden den na betonové střechy, balkóny a terasy bez použití vrchního
nátěru. Pokud je potřeba vrchní nátěr, lze ho aplikovat následující den.

I. Čištění

Nástroje a zařízení je nutné očistit bezprostředně po aplikaci rozpouštědla SOLVENT-01

J. Upozornění a odchylky

Před použitím je doporučeno si přečíst technický a bezpečnostní list produktu.
Společnost HONTER nabízí tento přehled aplikací jako souhrnný přehled aplikací pro
hydroizolaci betonových střech provedené ve stejný den dvěma alternativními způsoby.
Pro individuální projekty a přesnější technickou podporu, prosím, kontaktujte společnost
HONTER na: info@honter.cz .
Při použití alternativních aplikací musí být tyto aplikace předloženy ke schválení
společnosti HONTER. Společnost HONTER nepřijímá zodpovědnost nebo závazky pro
změnu výše uvedeného přehledu aplikací za jakýchkoliv jiných podmínek.

TERMO-APLIKAČNÍ s.r.o.
HONTER COMPANY Europe
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HYDROIZOLACE BETONOVÝCH STŘECH
PROVEDENÁ V JEDEN DEN

Produkty
GEODESMO-50

HYPERDESMO-CLASSIC

HYPERSEAL-EXPERT-150

ACCELERATOR-3000A

HYPERDESMO-ADY-E

HYPERDESMO-HAA
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HYDROIZOLACE
BETONOVÉ STŘECHY
Hydroizolační systém pro venkovní betonové střechy založený na AQUASMART-PU-2K

A. Všeobecné podmínky

Vybavení
Pro aplikaci je nutné: Ochranné oblečení: ochranný oděv a rukavice. Míchací zařízení:
vrtačka s výkonem 1 kW a s rychlostí 400-500 otáček za minutu, vhodná nádoba k
míchání. Zařízení k aplikaci: stěrka nebo váleček. Může být použito také
bezvzduchové stříkací zařízení.

B.

Klimatické pracovní podmínky

C.

Produkty systému:

Rozmezí teplot při aplikaci by mělo být 5-35 °C. Neaplikujte za deště nebo sněhu.
Neaplikujte při podmínkách rosného bodu. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit
95 % a teplota podkladu musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
Pokud jsou překročeny teploty nad 35 °C, je doporučeno:
1. Materiály skladujte v chladném prostředí, vyhněte se vystavení přímým slunečním
paprskům.
2. Aplikační zařízení udržujte v chladu a suchu.
3. Neaplikujte v nejteplejších hodinách dne.

1. Základní nátěr: MICROSEALER-50 nebo
AQUASMART-DUR.
2. Tmel: HYPERSEAL-EXPERT-150 nebo 25LM-S.
3. Hlavní membrána: AQUASMART-PU-2K.

D. Příprava povrchu

Pro celkovou dobrou přilnavost a úspěšnou aplikaci je nezbytná správná příprava
povrchu.
1. Na nový beton nebo jiný cementový podklad aplikujte nejdříve po 28 dnech.
2. Aplikujte na čistý povrch bez volných částí, oleje nebo maziva.
3. Prach odstraňte vysavačem nebo vysokotlakým čistícím zařízením.
4. Základní nátěr může být aplikován na mokrý beton, před aplikací základního
nátěru však odstraňte stojící vodu.
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HYDROIZOLACE
BETONOVÉ STŘECHY

E. Základní nátěr

Základní nátěr: MICROSELAER-50 nebo AQUASMART-DUR se spotřebou 200 ml nebo
gramů.
1.MICROSEALER-50 je polyuretanový základní nátěr s nízkou viskozitou. Je určený pro
porézní betonový povrch. MICROSEALER-50 povrch penetruje, stabilizuje a vytvoří tenký
těsnící film, který beton uzavře. Po aplikaci MICROSEALER-50 se doporučuje čekat nejméně
12 hodin, aby bylo možné aplikovat hlavní nátěr. Hlavní nátěr musí být aplikován maximálně
do 7 dnů po aplikaci základního nátěru. V závislosti na poréznosti betonu může být
vyžadováno vícevrstvé použití MICROSEALER-50. V tomto případě se následující vrstva
aplikuje po vytvrzení předchozí vrstvy.

Aplikace MICROSEALER-50

2. AQUASMART-DUR je epoxidový základní nátěr se střední viskozitou. Tento základní
nátěr se aplikuje na zdravý betonový povrch. AQUASMART-DUR vytvoří na betonovém
povrchu tenký těsnící film, který povrch uzavře a zvýší přilnavost. Po aplikaci
AQUASMART-DUR se doporučuje čekat nejméně 12 hodin, aby bylo možné aplikovat
hlavní nátěr. Hlavní nátěr musí být aplikován do 48 hodin po aplikaci základního nátěru
AQUASMART-DUR. AQUASMART-DUR neobsahuje rozpouštědla a má nízké VOC. Pokud
se požaduje bariera proti negativnímu tlaku vody, navyšte celkovou spotřebu
AQUASMART-DUR minimálně na 500 g/m2 ve 3 následných vrstvách.
Aplikace AQUASMART-DUR

Oba základní nátěry se aplikují válečkem anebo bezvzduchovou stříkací pistolí.
Poznámky:
1. Pokud pršelo mezi aplikací základního nátěru a aplikací hlavního nátěru, je potřeba
aplikovat opět jednu vrstvu základního nátěru.
2. Pro zvláštní účely, povrchy a teplotní podmínky jsou dostupné další základní nátěry.
3. Pro více informací o přípravě povrchu, prosím, kontaktujte naši technickou podporu.
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HYDROIZOLACE
BETONOVÉ STŘECHY

F. Dilatace spár a vnitřních úhlů

Doporučuje se, aby dilatační spáry a vnitřní úhly byly ošetřeny
polyuretanovým tmelem HYPERSEAL-EXPERT-150 nebo HYPERSEAL-25LM-S.

HYPERSEAL-25LM-S aplikace

G.

Hydroizolační membrána

AQUASMART-PU-2K je dvousložkový alifatický nátěr na vodní bázi s mimořádným
provedením v celé řadě aplikací. AQUASMART-PU-2K vykazuje odolnost vůči vodě,
chemikáliím a UV záření, také se snadno aplikuje. Díky tixotropním vlastnostem je snadno
aplikovatelný na každý povrch bez ohledu na jeho členitost.
AQUASMART-PU-2K prošel testy ETAG 005 na předpokládanou životnost 25 let a získal
značku CE na životnost 10 let pouze s celkovou tloušťkou 1,5 mm při nejlepším možné
provedení: TL4, TH4 a P4.
Aplikace se provádí válečkem nebo bezvzduchovou stříkací pistolí..
AQUASMART-PU-2K se aplikuje ve 2 následujících vrstvách s celkovou spotřebou 2-2,5 kg/m2.
Je doporučeno vyztužení geotextílií:
1. Je doporučeno použít LISOVANOU GEOTEXTILIE-50 s šířkou 17 cm pro vyztužení přes
hrany, oplechované a velké spoje.
2. Je doporučeno použít LISOVANOU GEOTEXTILIE-50 s šířkou 105 cm pro univerzální
vyztužení na celý povrch.
3. Vyztužení geotextilií se aplikuje na první čerstvý nátěr.
4. AQUASMART-PU-2K nevyžaduje vrchní nátěr pro ochranu barvy, je plně alifatický.

Aplikace AQUASMART-PU-2K
TERMO-APLIKAČNÍ s.r.o.
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HYDROIZOLACE
BETONOVÉ STŘECHY

H. Čištění

Doporučuje se, aby nástroje a zařízení bylo očištěno bezprostředně po aplikaci vodou
(nebo SOLVENT-01 pro MICROSEALER-50).

I. Upozornění a odchylky

Před použitím je doporučeno si přečíst technický a bezpečnostní list produktu.
Společnost HONTER nabízí tento přehled aplikací jako souhrnný přehled aplikací pro
exponované betonové střechy nátěrem AQUASMART-PU-2K. Pro individuální projekty a
přesnější technickou podporu, prosím, kontaktujte společnost HONTER na:
info@honter.cz
Při použití alternativních aplikací musí být tyto aplikace předloženy ke schválení
společnosti HONTER. Společnost HONTER nepřijímá zodpovědnost nebo závazky pro
změnu výše uvedeného přehledu aplikací za jakýchkoliv jiných podmínek.

Produkty
AQUASMART-DUR

MICROSEALER-50

HYPERSEAL-EXPERT-150

AQUASMART- PU -2K
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HYDROIZOLACE
BETONOVÝCH
STŘECH

Systém hydroizolace exponovaných střech na bázi HYPERDESMO-POLYUREA-2K-HC

A. Všeobecné podmínky

Vybavení
Pro aplikaci je nutné: Ochranné oblečení: ochranný oděv a rukavice. Míchací zařízení:
vrtačka s výkonem 1 kW a s rychlostí 400-500 otáček za minutu, vhodná nádoba k
míchání. Zařízení k aplikaci: stěrka nebo váleček. Může být použito také
bezvzduchové stříkací zařízení.

B.

Klimatické pracovní podmínky

C.

Produkty systému:

Rozmezí teplot při aplikaci by mělo být 5-35 °C. Neaplikujte za deště nebo sněhu.
Neaplikujte při podmínkách rosného bodu. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit
95 % a teplota podkladu musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
Pokud jsou překročeny teploty nad 35 °C, je doporučeno:
1. Materiály skladujte v chladném prostředí, vyhněte se vystavení přímým slunečním
paprskům.
2. Aplikační zařízení udržujte v chladu a suchu.
3. Neaplikujte v nejteplejších hodinách dne.

1. Základní nátěr: AQUASMART-PU PRIMER-2K nebo UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ
NÁTĚR-2K-4060,
2. Tmel: HYPERSEAL-EXPERT-150 nebo HYPERSEAL-25LM-S,
3. Hlavní membrána: HYPERDESMO- POLYUREA-2K-HC
4. Vrchní nátěr: HYPERDESMO-ADY-2K nebo AQUASMART-TC 2K FLOOR
PROTECT nebo HYPERDESMO-ADY-E.

D. Příprava povrchu

Pro celkovou dobrou přilnavost a úspěšnou aplikaci je nezbytná správná příprava
povrchu.
1. Na nový beton nebo jiný cementový podklad aplikujte nejdříve po 28 dnech.
2. Aplikujte na čistý povrch bez volných částí, oleje nebo maziva.
3. Podklad musí být rovný, případné nerovnosti odstraňte příslušným mechanickým
přístrojem, aby se docílilo rovného a zdravého povrchu.
4. Odstraňte prach vysavačem nebo vysokotlakým čistícím zařízením.
5. Základní nátěr může být aplikován na mokrý beton, pře aplikací základního nátěru
odstraňte stojící vodu.
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POLYUREA
CONCRETE ROOF WATERPROOFING

E. Základní nátěr substrátu

AQUASMART-PU-PRIMER 2K je polyuretanový základní nátěr s nízkou viskozitou na
vodní bázi. Produkt je 100 % polyuretan a lze jej aplikovat na mokrý beton. Schne krátce
a vytvrdne dokonce i při nízkých teplotách, takže je ideálním základním nátěrem pro
aplikaci hlavního nátěru produktu na bázi POLYUREA ve stejný den.
AQUASMART-PU-PRIMER 2K je bez rozpouštědel a s nulovým VOC. Je vhodný pro
vnitřní i venkovní prostředí. Nanášejte válečkem v jednom nebo dvou tenkých vrstvách s
celkovou spotřebou 150 g/m2. Hlavní membrány by měla být aplikována do 2-24 hodin
po aplikaci základního nátěru AQUASMART-PU-PRIMER-2K.

Aplikace AQUASMART-PU-PRIMER 2K

UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR-2K-4060 je rychle tvrdnoucí základní nátěr, který
dovoluje aplikaci v jednom dnu jak pro základní nátěr tak i pro hlavní nátěr. Protože je
tento základní nátěr dvousložkový, není jeho čas tvrdnutí ovlivněn klimatickými
podmínkami, takže je ideálním řešením pro aplikace v chladných klimatických
podmínkách. Produkt je 100 % polyuretan a může být nanášen na vlhký beton.
Vykazuje výbornou přilnavost téměř ke všem typům povrchům (překračuje požadavky
EOTA). UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR-2K-4060 je ideální řešení pro aplikaci na
povrchy starých betonových povrchů, které byly kontaminovány oleji, mazivem atd.
Tento základní nátěr vytváří vysoce efektivní ochranný film chránící nový nátěr.
UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR-2K-4060 je bez rozpouštědel a s nulovým VOC, je
vhodný pro interiérové aplikace. Nanášejte štětcem nebo válečkem v tenké vrstvě s
celkovou spotřebou nepřesahující 200 g/m2. K dosažení takto malé spotřeby je možné
tento základní nátěr rozředit 5-10 % SOLVENT-01. (Po rozředění není VOC nulové.)

Aplikace UNIVERZÁLNÍHO ZÁKLADÍHO NÁTĚRU-2K-4060

Poznámky:
1. Pokud pršelo mezi aplikací základního nátěru a aplikací hlavního nátěru, je potřeba
aplikovat opět jednu vrstvu základního nátěru.
2. Pro zvláštní účely, povrchy a teplotní podmínky jsou dostupné další základní nátěry.
3. Pro více informací o přípravě povrchu, prosím, kontaktujte naši technickou podporu.
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HYDROIZOLACE BETONOVÝCH
STŘECH

F. Dilatace spár a vnitřních úhlů

Doporučuje se, aby dilatační spáry a vnitřní úhly byly ošetřeny
polyuretanovým tmelem HYPERSEAL-EXPERT-150 nebo
HYPERSEAL-25LM-S.

Aplikace HYPERSEAL-25LM-S

G. Hydroizolační membrána

HYPERDESMO-POLYUREA-2K-HC je dvou složkový systém, s obsahem 100% pevných
látek a horkým vytvrzováním polymočovinového systému. Produkt rychle vytvrzuje –
gelová konzistence kolem 20 sekund (neovlivněn vlhkostí a počasím), vysoce elastický
(dokonce i při teplotách do -40 °C) s dobrou chemickou odolností a výbornou teplotní
odolností (maximální servisní teplota 80 °C a maximální šoková teplota je 350 °C). Díky
výborným mechanickým vlastnostem (vysoké hodnotě tahové a trhové síly, vysoké
odolnosti k oděru) je vhodná ke komerční a průmyslové aplikaci.
Aplikace se provádí stříkacím zařízením s minimální celkovou spotřebou 1,5-2 kg/m2.
Produkt má certifikaci CE a deklarované chování W3 (předpokládaná živostnost 25 let),
jestliže je aplikována v minimální vrstvě 1,6 mm s doporučovanou celkovou spotřebou
1,6 kg/m2.
Aplikace HYPERDESMO-POLYUREA-2K-HC
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H. Vrchní nátěr

Pro odolnost k oděru a ochraně barvy (speciálně v případě tmavého zbarvení hlavních
membrán), je velmi doporučován aplikovat alifatický pigmentovaný ochranný hlavní nátěr.
Měly by být zváženy 3 alternativní vrchní nátěry:
1. HYPERDESMO-ADY-2K je dvou komponentní, obsahují 100 % pevné látky, bez
rozpouštědel, plně alifatický vrchní nátěr. Výborně kryje v jediném nátěru a jeho tixotropní
vlastnosti jsou vhodné k aplikaci na vertikální povrchy rovněž v jediném nátěru. Má
výbornou odolnost vůči teplu a velmi vysokou odolnost vůči mechanickému tlaku a oděru.
Vzhledem ke 100% alifatické kostře nátěr nežloutne při vystavení slunečním paprskům.
Aplikujte na suchý povrch válečkem nebo stěrkou v jednom nebo dvou nátěrech s
maximální spotřebou 0,5 kg/m2. Nátěr schne 3-4 hodiny a po 8-48 hodin lze aplikovat
další vrstvy.

Aplikace HYPERDESMO-ADY-2K

2. AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT je dvousložkový alifatický polyuretanový nátěr
na vodní bázi s krátkou dobou vytvrzení a výjimečným provedením v řadě aplikací.
AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT má výbornou odolnost vůči UV, chemikáliím, vodě
a oděru. Produkt je výborně odolný proti skvrnám a ušpinění. Lze jej snadno
pigmentovat barevnými pastami z obchodní sítě v hmotnostním poměru 1:20 – 1:10 v
závislosti na požadovaných krycích vlastnostech.
Aplikace se provádí válečkem s celkovou spotřebou 0,15-0,30 kg/m2 nejméně ve dvou
nátěrech. Ujistěte se, že první nátěr je před aplikací druhého nátěru suchý.

Aplikace AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT
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HYDROIZOLACE BETONOVÝCH
STŘECH
3. HYPERDESMO-ADY-E (neutrální) je jednosložkový alifatický, elastický, polyuretanový
vrchní nátěr. Při pigmentaci pastami společnosti HONTER (maximální hmotnostní poměr
1:20 – 1:10) dobře kryje, dokonce i v jediném nátěru. Produkt je založen na čisté
elastomerní hydrofobní polyuretanové pryskyřici, z čehož plyne výborná chemická,
mechanická, teplotní, UV odolnost, odolnost vůči přírodním živlům a dopravě.
Aplikujte na suchý povrch HYPERDESMO-ADY-E (neutrální) pigmentovaný požadovanou
barvou štětcem nebo válečkem nebo bezvzduchovým stříkacím zařízením v jednom nebo
dvou nátěrech se spotřebou 0,2-0,4 kg/m2. Doba mezi aplikacemi dvou nátěrů nesmí
přesáhnout 48 hodin.

Aplikace HYPERDESMO-ADY-E (neutrální)

I. Čištění

Čistění vytvrzené polymočoviny je obtížné. Míra rozlití by měla být minimální a
bezprostředně po aplikaci uklizena. Pro čištění a propláchnutí trubek dávkovacího
přístroje je dostupné speciální rozpouštědlo.
Další nástroje a zařízení je nutné vyčistit bezprostředně po aplikaci za použití
SOLVENT-01 (nebo vodou pro AQUASMART-PU PRIMER 2k, AQUASMART-TC 2K FLOOR
PROTECT by neměly být znovu použity k aplikaci UNIVERZÁLNÍHO ZÁKLADNÍHO
NÁTĚRU-2K-4060, HYPERDESMO-ADY-2K a HYPERDESMO-ADY-E (neutrální).

J. Upozornění a odchylky

Před použitím je doporučeno si přečíst technický a bezpečnostní list produktu.
Společnost HONTER nabízí tento přehled aplikací jako souhrnný přehled aplikací pro
hydroizolaci betonových střech na bázi HYPERDESMO-POLYUREA-2K-HC. Pro
individuální projekty a přesnější technickou podporu, prosím, kontaktujte společnost
HONTER na: info@honter.cz .
Při použití alternativních metod musí být tyto aplikace předloženy ke schválení
společnosti HONTER. Společnost HONTER nepřijímá zodpovědnost nebo závazky pro
změnu výše uvedeného přehledu aplikací za jakýchkoliv jiných podmínek.
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Produkty
UNIVERSAL PRIMER-2K-4060

HYPERSEAL-EXPERT-150 or 25LM-S

AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT

AQUASMART- PU PRIMER-2K

HYPERDESMO –POLYUREA-2K-HC

HYPERDESMO-ADY-2K

HYPERDESMO-ADY-E NEUTRAL
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VENKOVNÍ PARKOVIŠTĚ
Systém pro venkovní parkoviště založený na HYPERDESMO

A. Všeobecné podmínky

Vybavení
Pro aplikaci je nutné: Ochranné oblečení: ochranný oděv a rukavice. Míchací zařízení:
vrtačka s výkonem 1 kW a s rychlostí 400-500 otáček za minutu, vhodná nádoba k
míchání. Zařízení k aplikaci: stěrka nebo váleček. Může být použito také
bezvzduchové stříkací zařízení.

B.

Klimatické pracovní podmínky

C.

Produkty systému:

Rozmezí teplot při aplikaci by mělo být 5-35 °C. Neaplikujte za deště nebo sněhu.
Neaplikujte při podmínkách rosného bodu. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit
95 % a teplota podkladu musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
Pokud jsou překročeny teploty nad 35 °C, je doporučeno:
1. Materiály skladujte v chladném prostředí, vyhněte se vystavení přímým slunečním
paprskům.
2. Aplikační zařízení udržujte v chladu a suchu.
3. Neaplikujte v nejteplejších hodinách dne.
1. Základní nátěr: MICROSEALER-50 nebo AQUASMART-DUR,
2. Tmel: HYPERSEAL-EXPERT-150,
3. Hlavní membrána: HYPERDESMO-CLASSIC,
4. Další materiál: HYPERDESMO-ADY-E, AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT.

D. Příprava povrchu

Pro celkovou dobrou přilnavost a úspěšnou aplikaci je nezbytná správná příprava
povrchu.
1. Na nový beton nebo jiný cementový podklad aplikujte nejdříve po 28 dnech.
2. Aplikujte na čistý povrch bez volných částí, oleje nebo maziva.
3. Podklad musí být rovný, případné nerovnosti odstraňte příslušným mechanickým
přístrojem, aby se docílilo rovného a zdravého povrchu.
4. Odstraňte prach vysavačem nebo vysokotlakým čistícím zařízením.
5. Základní nátěr může být aplikován na mokrý beton, pře aplikací základního nátěru
však odstraňte stojící vodu.
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E. Základní nátěr substrátu

Základní nátěr: MICROSEALER-50 nebo AQUASMART-DUR se spotřebou 200 ml nebo g/
m2.
1. MICROSEALER-50 je polyuretanový základní nátěr s nízkou viskozitou. Je určený pro
porézní nezdravý betonový povrch. MICROSEALER-50 penetruje, stabilizuje a vytvoří
ochranný film, který betonový povrch uzavře do hloubky. Hlavní nátěr je možné aplikovat
po 12 hodinách od aplikace základního nátěru MICROSEALER-50 a musí být proveden do
7 dnů po aplikaci základního nátěru. Obvyklá spotřeba základního nátěru
MICROSEALER-50 je 200 ml/m2. V závislosti na pórovitosti betonu je vyžadována aplikace
více vrstev. Další vrstva se aplikuje po úplném vytvrzení předchozí vrstvy.

Aplikace MICROSEALER-50

2. AQUASMART-DUR je epoxidový základní nátěr se střední viskozitou. Tento základní
nátěr se aplikuje na zdravý betonový povrch s celkovou spotřebou 200 g/m2.
AQUASMART-DUR vytvoří na betonovém povrchu tenký těsnící film, který povrch uzavře
a zvýší přilnavost. Hlavní nátěr se aplikuje po 12 hodinách. Hlavní nátěr se musí aplikovat
do 48 hodin od aplikace základního nátěru.
AQUASMART-DUR je bez rozpouštědel a s nízkým VOC.
Pokud se požaduje bariera proti negativnímu tlaku vody, navyšte celkovou spotřebu
AQUASMART-DUR minimálně na 500 g/m2 ve 3 následných vrstvách.

Aplikace AQUASMART-DUR

Oba základní nátěry lze aplikovat válečkem anebo bezvzduchovým stříkacím zařízením.
Poznámky:
1. Pokud pršelo mezi aplikací základního nátěru a aplikací hlavního nátěru, je potřeba
aplikovat opět jednu vrstvu základního nátěru.
2. Pro zvláštní účely, povrchy a teplotní podmínky jsou dostupné další základní nátěry.
3. Pro více informací o přípravě povrchu kontaktujte, prosím, naši technickou
podporu.
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F. Dilatace spár a vnitřních úhlů

Doporučuje se, aby dilatační spáry a vnitřní úhly byly ošetřeny polyuretanovým
tmelem HYPERSEAL-EXPERT-150 nebo ekvivalentním tmelem.

Aplikace HYPERSEAL-EXPERT-150

G. Střední nátěr

Jako střední hydroizolační/podlahový nátěr se aplikuje HYPERDESMO-CLASSIC ve třech
následných vrstvách s celkovou spotřebou 2kg/m2.
Výše uvedené požadované množství HYPERDESMO-CLASSIC lze dosáhnout aplikací
jedním nebo dvěma nátěry po přidání ACCELERATOR-3000A do HYPERDESMO-CLASSIC.
Míchací poměr: 0,5 kg ACCELERATOR-3000A na 25 kg HYPERDESMO-CLASSIC.
Poznámka: Přidáním akcelerátoru ACCELERATOR-3000A se sníží doba vytvrdnutí a také
doba použitelnosti. Další verze HYPERDESMO (LV, HAA atd.) lze použít podle pokynů
společnosti HONTER. Aplikaci lze provést vroubkovanou stěrkou, stěrkou, válečkem nebo
bezvzduchovým stříkacím zařízením.

Aplikace HYPERDESMO-CLASSIC
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H. Vrchní nátěr

Pro odolnost vůči oděru a ochranu barev se doporučuje aplikovat vrchní nátěr HYPERDESMOADY-E (neutrální) pigmentovaný do požadované barvy, jak je vyžadováno.
Celková spotřeba HYPERDESMO-ADY-E (neutrální) se doporučuje nejméně 0,5 kg/m2 ve dvou
následujících nátěrech přes celý povrch parkoviště. Na rampy a další místa vystavená vysokému
zatížení jsou doporučeny 3 nátěry HYPERDESMO-ADY-E (neutrální) s celkovou spotřebou 0,7 kg/
m2. Pro dosažení protiskluzového efektu povrchu parkoviště lze před aplikací konečného nátěru
(druhého nebo třetího) HYPERDESMO-ADY-E (neutrální) na čerstvý povrch HYPERDESMO-ADY-E
(neutrální) rozsypat suchý křemenný nebo korundový prášek.

Aplikace HYPERDESMO- ADY-E (neutrální)

I. Dopravní značení na nátěru

Dopravní značení se doporučuje provést nátěrem AQUASMART-TC 2K FLOOR
PROTECT (pigmentováno do požadované barvy) do 48 hodin po aplikaci konečného
nátěru HYPERDESMO-ADY-E. Nátěr je snadno barvitelný jakýmkoli typem komerčně
dostupných barevných past na vodní bázi.
Nanáší se válečkem s celkovou spotřebou 0,15-0,30 kg/m2 v jednom nebo ve dvou
nátěrech. 24 hodin po aplikaci je povolena chůze, provoz vozidel je povolen po 5
dnech.

Aplikace AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT
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J. Čištění

Nástroje a zařízení je nutné očistit bezprostředně po aplikaci rozpouštědlem SOLVENT-01
(nebo vodou pro AQUASMART-DUR a AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT). Nástroje, které
byly použity k aplikaci AQUASMART-DUR anebo AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT, by
neměly být znovu použity pro aplikaci HYPERDESMO-CLASSIC nebo HYPERDESMO-ADY-E.

K. Upozornění a modifikace

Před použitím je doporučeno si přečíst technický a bezpečnostní list produktu.
Společnost HONTER nabízí tento přehled aplikací jako souhrnný přehled aplikací pro
exponovaná parkoviště. Pro individuální projekty a přesnější technickou podporu, prosím,
kontaktujte společnost HONTER na: info@honter.cz .
Při použití alternativních aplikací musí být tyto aplikace předloženy ke schválení společnosti
HONTER. Společnost HONTER nepřijímá zodpovědnost nebo závazky pro změnu výše
uvedeného přehledu aplikací za jakýchkoliv jiných podmínek.

Produkty
AQUASMART-DUR

HYPERDESMO-CLASSIC

MICROSEALER-50

AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT

HYPERSEAL-EXPERT-150 or 25LM-S

HYPERDESMO-ADY-E
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VENKOVNÍ PLECHOVÁ STŘECHA
Systém hydroizolace venkovních plechových střech založený na HYPERDESMO.

A. Všeobecné podmínky

Vybavení
Pro aplikaci je nutné: Ochranné oblečení: ochranný oděv a rukavice. Míchací zařízení:
vrtačka s výkonem 1 kW a s rychlostí 400-500 otáček za minutu, vhodná nádoba k
míchání. Zařízení k aplikaci: stěrka nebo váleček. Může být použito také
bezvzduchové stříkací zařízení.

B.

Klimatické pracovní podmínky

C.

Produkty systému:

Rozmezí teplot při aplikaci by mělo být 5-35 °C. Neaplikujte za deště nebo sněhu.
Neaplikujte při podmínkách rosného bodu. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit
95 % a teplota podkladu musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
Pokud jsou překročeny teploty nad 35 °C, je doporučeno:
1. Materiály skladujte v chladném prostředí, vyhněte se vystavení přímým slunečním
paprskům.
2. Aplikační zařízení udržujte v chladu a suchu.
3. Neaplikujte v nejteplejších hodinách dne.

1. Základní nátěr: MICROSEALER-50 nebo GEODESMO-50,
2. Tmel: HYPERSEAL-EXPERT-150 nebo HYPERSEAL-25LM-S,
3. Další materiál: LISOVANÁ GEOTEXTILIE-50, THIXO-TOOL
4. Systém 1:
Hlavní nátěr: HYPERDESMO-CLASSIC
Vrchní nátěr: HYPERDESMO-ADY-E
Systém 2:
Hlavní nátěr: HYPERDESMO-850
Vrchní nátěr: HYPERDESMO-A500.

D. Příprava povrchu

Pro celkovou dobrou přilnavost a úspěšnou aplikaci je nezbytná správná příprava
povrchu.
1.
Aplikujte na čistý povrch bez volných částí, oleje nebo maziva.
2.
Pokud existují plochy/skvrny, jejichž původní kovový střešní lak (případně
eloxovaný hliník) byl poškozen nebo opotřebován, je nutné tyto staré nátěry nebo
staré hydroizolační nátěry (pokud jsou přítomny), zatmelit a před aplikováním
základního nátěru odstranit korozi.
3.
Prach odstraňte vysavačem nebo vysokotlakým čistícím zařízením.
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E. Základní nátěr substrátu

Základní nátěr: MICROSEALER-50 nebo GEODESMO-50 (aplikace systému v jeden den) se
spotřebou nepřesahující 100 ml/m2
1. MICROSEALER-50 je polyuretanový základní nátěr s nízkou viskozitou. Po aplikaci
základního nátěru MICROSEALER-50 by se mělo čekat 12 hodin, aby bylo možné
aplikovat hlavní nátěr. Hlavní nátěr musí být aplikován do 7 dnů po aplikaci základního
nátěru MICROSEALER-50.

Aplikace MICROSEALER-50

2. GEODESMO-50 je rychle vytvrzující základní nátěr na bázi polyuretanů s nízkou
viskozitou. Má krátkou dobu vytvrzení (určený pro aplikaci v jeden den), což umožňuje
snadnější použití v chladnějším klimatu a když déšť není dobře předvídatelný. Hlavní nátěr
lze aplikovat do 2-3 hodin po aplikaci základního nátěru.
I když materiál velice rychle vytvrdne, hlavní nátěr lze aplikovat i následující den. Aplikace
však musí být provedena do 48 hodin.
Oba základní nátěry se aplikují válečkem, štětcem nebo bezvzduchovým stříkacím
zařízením.
Poznámky:
1.
Pokud pršelo mezi aplikací základního nátěru a aplikací hlavního nátěru, je
potřeba aplikovat opět jednu vrstvu základního nátěru.
2.
Pro zvláštní účely, povrchy a teplotní podmínky jsou dostupné další základní
nátěry.
3.
Pro více informací o přípravě povrchu kontaktujte, prosím, naši technickou
podporu.
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F. Spoje plechové střechy a vnitřní úhly

Doporučuje se, aby spáry a vnitřní úhly byly ošetřeny polyuretanovým tmelem
HYPERSEAL-EXPERT-150 nebo HYPERSEAL-25LM-S. Na spoje kovových střech lze
aplikovat LISOVANOU GEOTEXTILII-50 (proužky 0,17x100 m NETKANÉ GEOTEXTILIE
s gramáží 50-100 g/m2), která se vloží do čerstvě aplikovaného HYPERDESMOCLASSIC a poté se aplikuje další vrstva. Tímto způsobem se může předejít výskytu
prasklin jak ve specifických místech, tak při možném pohybu kovových prvků ve
spojích.

Aplikace HYPERSEAL-EXPERT-150

Aplikace netkané geotextílie na spoje
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G.

Systém 1

Hlavní nátěr

HYPERDESMO-CLASSIC se aplikuje ve 2 následujících vrstvách s minimální celkovou
spotřebou 1,5 kg/m2. Je možné přidat THIXO-TOOL do HYPERDESMO. Tím se zlepšení
tixotropních vlastností a ulehčí obtížnou aplikaci na nakloněné, nerovnoměrné nebo zcela
svislé podklady. Doporučený hmotnostní poměr míchání je 1:10 – 3:10 a je závislý na
nakloněnosti povrchu, vlastnostech substrátu a požadované konečné spotřebě.
V případě vlnitých kovových střech, u kterých může být obtížné aplikování samonivelačních
výrobků, jelikož spotřeba materiálu bude nerovnoměrná, je možné použitím THIXO-TOOL
upravit reologie HYPERDESMO tak, aby všechny oblasti byly pokryty stejným množstvím.
Aplikaci lze provádět válečkem, štětcem nebo bezvzduchovým stříkacím zařízením.

Aplikace HYPERDESMO-CLASSIC

Vrchní nátěr
K ochraně vůči UV záření je možné použít (do 24-72 hodin po aplikaci HYPERDESMO, v závislosti
na místních povětrnostních podmínkách) ochranný vrchní nátěr HYPERDESMO ADY-E (neutrální)
v jednou nebo dvou vrstvách s celkovou spotřebou 200-300 g/m2.
Vrchní nátěr HYPERDESMO ADY-E lze snadno pigmentovat barevnými pastami společnosti
HONTER, maximální hmotnostní poměr míchání je 1:10. Nátěr HYPERDESMO-ADY-E je k
dispozici už obarvený v šedé nebo bílé barvě.
POZNÁMKA 1. Doporučujeme zpevnit okapy geotextililií (viz odst. F výše). Celková spotřeba
HYPERDESMO-CLASSIC se doporučuje nejméně 1,8 kg/m2 ve dvou nebo třech vrstvách.
POZNÁMKA 2: Pro lepší odraz slunečního záření je doporučeno pigmentovat HYPERDESMO
ADY-E bílým pigmentem.
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POZNÁMKA 2: Pro lepší odraz slunečního záření je doporučeno pigmentovat
HYPERDESMO ADY-E bílým pigmentem.

HYPERDESMO-ADY-E application

H.

Systém 2:

Hlavní nátěr:
HYPERDESMO-850 se aplikuje v jedné nebo dvou vrstvách s celkovou minimální
spotřebou 1,5 kg/m2. HYPERDESMO-850 je jednosložková, tixotropní, polyuretanová
kapalina ideální pro použití v aplikacích, kde je reologie velmi důležitá. Příklady takových
aplikací jsou velmi šikmé střechy, detaily převrstvení krytiny, hydroizolace pod dlaždice.
Je velmi vhodný pro použití na zkorodovaný kov nebo pozinkovanou ocel.
HYPERDESMO-850 je materiál s krátkou dobou vytvrdnutí – čas vytvrdnutí je kratší než 2
hodiny. Je tixotropní a snadno se aplikuje na svislé nebo šikmé plochy, složité povrchy a
to bez stékání nebo bez tvorby bublin.

Aplikace HYPERDESMO-850

Naneste na suchý povrch se základním nátěrem válečkem, štětcem nebo
bezvzduchovým stříkacím zařízením v 1 nebo 2 vrstvách. Aplikace další vrstvy by
měla být provedena do 24 hodin.
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Vrchní nátěr
Pro ochranu barev vůči UV je možné aplikovat (do 24-72 hodin po aplikaci
HYPERDESMO-850 v závislosti na místních klimatických podmínkách) ochranný vrchní
nátěr HYPERDESMO-A500 v jedné vrstvě s celkovou spotřebou 200 g/m2.
Materiál má tixotropní reologii což umožňující aplikaci na komplexní struktury, na
skloněné, ale i na vertikálních podklady bez propadnutí.

Aplikace HYPERDESMO-A500

Aplikuje se štětcem, válečkem nebo bezvzduchovým stříkacím zařízením.

I. Čištění

Nástroje a zařízení je nutné očistit bezprostředně po aplikaci rozpouštědlem SOLVENT-01.

J. Upozornění a modifikace
Před použitím je doporučeno si přečíst technický a bezpečnostní list produktu.
Společnost HONTER nabízí tento přehled aplikací jako souhrnný přehled aplikací pro venkovní
plechové střechy. Pro individuální projekty a přesnější technickou podporu, prosím, kontaktujte
společnost HONTER na: info@honter.cz .
Při použití alternativních aplikací musí být tyto aplikace předloženy ke schválení společnosti
HONTER. Společnost HONTER nepřijímá zodpovědnost nebo závazky pro změnu výše uvedeného
přehledu aplikací za jakýchkoliv jiných podmínek.
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Produkty
GEODESMO-50

HYPERSEAL-EXPERT-150 or 25-LM-S

MICROSEALER-50

GEOTEXTILE-50 PRESSED

HYPERDESMO-CLASSIC

HYPERDESMO-A500

THIXO-TOOL

HYPERDESMO-ADY-E

HYPERDESMO-850
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ŽIVIČNÁ MEMBRÁNA
RENOVACE A OCHRANA
Rekonstrukce živičné membrány a ochrana založená na systému HYPERDESMO

A. Všeobecné podmínky

Vybavení
Pro aplikaci je nutné: Ochranné oblečení: ochranný oděv a rukavice. Míchací zařízení:
vrtačka s výkonem 1 kW a s rychlostí 400-500 otáček za minutu, vhodná nádoba k
míchání. Zařízení k aplikaci: stěrka nebo váleček. Může být použito také
bezvzduchové stříkací zařízení.

B.

Klimatické pracovní podmínky

C.

Produkty systému:

Rozmezí teplot při aplikaci by mělo být 5-35 °C. Neaplikujte za deště nebo sněhu.
Neaplikujte při podmínkách rosného bodu. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit
95 % a teplota podkladu musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
Pokud jsou překročeny teploty nad 35 °C, je doporučeno:
1. Materiály skladujte v chladném prostředí, vyhněte se vystavení přímým slunečním
paprskům.
2. Aplikační zařízení udržujte v chladu a suchu.
3. Neaplikujte v nejteplejších hodinách dne.
1. Základní nátěr: UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR-2K-4060
2. Hlavní membrána: HYPERDESMO-CLASSIC,
3. Další materiály: HYPERDESMO-PB-1K, LISOVANÁ GEOTEXTILIE-50,
HYPERDESMO-ADY-E.

D. Příprava povrchu

Pro celkovou dobrou přilnavost a úspěšnou aplikaci je nezbytná správná
příprava povrchu.
1. Aplikujte na čistý povrch bez volných částí, oleje nebo maziva.
2. Živičný podklad by měl být zdravý a měl by dobře přiléhat k
podkladu. Uvolněné části by měly být opraveny na základě níže
zmíněného návodu.
3.
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ŽIVIČNÁ MEMBRÁNA

E. Ošetření jednotlivých míst

K opravě spár, nerovností povrchu živice, trhlin anebo míst, kde živičné membrány
ztratily přilnavost mezivrstvy nebo přilnavost k podkladu doporučuje se požít
HYPERDESMO PB-1K..

Detaily opravené nátěrem HYPERDESMO-PB-1K

F.

Natření podkladu základním nátěrem

Základní nátěr: UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR-2K-4060 při spotřebě 200-400 g/m2.
UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR-2K-4060 (dvousložkový základní nátěr rychle vytvrzující) se
aplikuje rovnoměrně na celý povrch. Spotřeba by neměla překročit 200 g/m2 na hladkém a
neporézním povrchu. Aby se dosáhlo takto nízké spotřeby, může se rozředit UNIVERZÁLNÍ
ZÁKLADNÍ NÁTĚR-2K-4060 malým množstvím rozpouštědla SOLVENT-01. V případě živičných
membrán s minerální drtí by neměla spotřeba přesáhnout 400 g/m2. Použitím UNIVERZÁLNÍHO
ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU-2K-4060 se zamezení vylučování olejů z živičné membrány. Povrch
živičné membrány po aplikaci UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR-2K-4060

Povrch živičné membrány po aplikaci UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR-2K-4060

Poznámky:
1. Pokud pršelo mezi aplikací základního nátěru a aplikací hlavního nátěru, je potřeba
aplikovat opět jednu vrstvu základního nátěru.
2. Pro zvláštní účely, povrchy a teplotní podmínky jsou dostupné další základní nátěry.
3. Pro více informací o přípravě povrchu, prosím, kontaktujte naši technickou podporu.
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G. Hydroizolační membrána

Jako první nátěr se aplikuje HYPERDESMO s minimální spotřebou 0,8 kg/m2. LISOVANÁ
GEOTEXTILIE-50 (netkaná geotextilie s gramáží 50 g/m2) se aplikuje, když je
HYPERDESMO stále vlhké.

Aplikace první vrstvy HYPERDESMO s vyztužením LISOVANÉ
GEOTEXTILIE-50.

Jakmile první nátěr HYPERDESMO-CLASSIC vytvrdne, aplikuje se druhý nátěr
HYPERDESMO-CLASSIC s minimální spotřebou 0,8 kg/m2.

Druhý nátěr HYPERDESMO

Aplikace se může provádět pomocí stěrky, válečků nebo bezvzduchového stříkacího stroje
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H. Vrchní nátěr

Pro ochranu barev byste měli aplikovat vrchní nátěr HYPERDESMO-ADY-E (neutrální)
pigmentovaný do požadované barvy. Systém HYPERDESMO-ADY-E také chrání systém
před degradováním barev, tudíž takto ošetřená střecha se může použít ke sběru
dešťové vody.
Celková spotřeba HYPERDESMO-ADY-E by měla činit minimálně 0,2 kg/m2 v jedné
vrstvě na dobře vytvrzený povrch nátěru HYPERDESMO-CLASSIC.

Aplikace HYPERDESMO-ADY-E (šedá barva)

Pokud nechcete aplikovat ochrannou vrstvu proti UV záření, zvyšte celkovou hodnotu
spotřeba HYPERDESMO-CLASSIC na 0,9-1 kg/m2 na jeden nátěr. V případech, kdy je
vyžadován silný nátěr HYPERDESMO (vysoká tloušťka filmu) je možné použit
ACCELERATOR-3000A s HYPERDESMO-CLASSIC (např. při použití systému na živičnou
membránu pokrytou štěrkem).Míchací poměr: 0,5 kg ACCELERATOR-3000A do každých
25 kg HYPERDESMO-CLASSIC.POZNÁMKA: Přidáním akcelerátoru se snižuje doba
vytvrzování i doba zpracovatelnosti HYPERDESMO-CLASSIC.

I.

Čištění

Nástroje a zařízení by mělo být očištěno bezprostředně po aplikaci SOLVENT-01.

J. Upozornění a odchylky

Před použitím je doporučeno si přečíst technický a bezpečnostní list produktu.
Společnost HONTER nabízí tento přehled aplikací jako souhrnný přehled aplikací pro
rekonstrukci a ochranu živičné střechy. Pro individuální projekty a přesnější technickou
podporu, prosím, kontaktujte společnost HONTER na: info@honter.cz
Při použití alternativních metod musí být tyto aplikace předloženy ke schválení
společností HONTER. Společnost HONTER nepřijímá zodpovědnost nebo závazky pro
změnu výše uvedeného přehledu aplikací za jakýchkoliv jiných podmínek.
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Produkty
UNIVERSAL PRIMER-2K-4060,

HYPERDESMO-CLASSIC

HYPERDESMO-ADY-E
HYPERDESMO-ADY-E

LISOVANÁ GEOTEXTILIE-50

HYPERDESMO-PB-1K
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ZELENÉ STŘECHY
Hydroizolační systém pro zelené střechy založený na HYPERDESMO-PB

A. Všeobecné podmínky

Vybavení
Pro aplikaci je nutné: Ochranné oblečení: ochranný oděv a rukavice. Míchací zařízení:
vrtačka s výkonem 1 kW a s rychlostí 400-500 otáček za minutu, vhodná nádoba k
míchání. Zařízení k aplikaci: stěrka nebo váleček. Může být použito také
bezvzduchové stříkací zařízení.

B.

Klimatické pracovní podmínky

C.

Produkty systému:

Rozmezí teplot při aplikaci by mělo být 5-35 °C. Neaplikujte za deště nebo sněhu.
Neaplikujte při podmínkách rosného bodu. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit
95 % a teplota podkladu musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
Pokud jsou překročeny teploty nad 35 °C, je doporučeno:
1. Materiály skladujte v chladném prostředí, vyhněte se vystavení přímým slunečním
paprskům.
2. Aplikační zařízení udržujte v chladu a suchu.
3. Neaplikujte v nejteplejších hodinách dne.

1. Základní nátěr: MICROSEALER-50 nebo AQUASMART-DUR,
2. Hlavní nátěr: HYPERDESMO-PB-2K.
3. Další materiály: HYPERDESMO-PB-1K nebo HYPERDESMO-PB-MONO.

D. Příprava povrchu

Pro celkovou dobrou přilnavost a úspěšnou aplikaci je nezbytná správná příprava povrchu.
1. Na nový beton nebo jiný cementový podklad aplikujte nejdříve po 28 dnech.
2. Aplikujte na čistý povrch bez volných částí, oleje nebo maziva.
3. Podklad musí být rovný, případné nerovnosti odstraňte příslušným mechanickým
přístrojem, aby se docílilo rovného a zdravého povrchu.
4. Odstraňte prach vysavačem nebo vysokotlakým čistícím zařízením.
5. Aplikace základního nátěru je možné provést na mokrý beton, přičemž před jeho aplikací
je nutné odstranit veškerou stojící vodu.
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E. Základní nátěr

Základní nátěr: MICROSEALER-50 nebo AQUASMART-DUR se spotřebou 200 ml nebo g/
m2.
1.MICROSEALER-50 je polyuretanový základní nátěr s nízkou viskozitou. Je určený pro
pórovitý betonový povrch. MICROSEALER-50 penetruje, stabilizuje a zatmelí betonový
povrch do hloubky. Po aplikaci MICROSEALER-50 by se mělo čekat minimálně 12 hodin,
aby se mohl aplikovat hlavní nátěr. Aplikace hlavního nátěru by měla být provedena do 7
dnů po aplikaci základního nátěru.

Aplikace MICROSEALER-50

2.AQUASMART-DUR je epoxidový základní nátěr se střední viskozitou. Tento základní
nátěr se aplikuje na zdravý betonový povrch. AQUASMART-DUR vytvoří tenký těsnící film,
který beton uzavře a zvýší přilnavost. Po aplikaci AQUASMART-DUR by se mělo čekat
alespoň 12 hodin, aby bylo možné aplikovat hlavní nátěr. Hlavní nátěr musí být aplikován
do 48 hodin po aplikaci základního nátěru AQUASMART-DUR.

Aplikace AQUASMART-DUR

Oba základní nátěry mohou být aplikovány válečkem nebo bezvzduchovou stříkací pistolí.
Poznámky:
1. Pokud pršelo mezi aplikací základního nátěru a aplikací hlavního nátěru, je potřeba
aplikovat opět jednu vrstvu základního nátěru.
2. Pro zvláštní účely, povrchy a teplotní podmínky jsou dostupné další základní nátěry.
3. Pro více informací o přípravě povrchu, prosím, kontaktujte naši technickou
podporu.
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F. Dilatace spár a vnitřních úhlů

Dilatační spáry a větší praskliny by měly být ošetřeny HYPERDESMO-PB-1K nebo
HYPERDESMO-PB-MONO.

G. Hydroizolační membrána

Aplikace HYPERDESMO-PB-2K se provádí JEDINÝM nátěrem s konečnou minimální
spotřebou 2kg/m2 na veškerý horizontální plochu. Materiál je samonivelační a je snadno
aplikovatelný stěrkou s vroubky, stěrkou, válečkem a také bezvzduchovým stříkacím
zařízením. Tento produkt rychle vytvrdne, jelikož je dvousložkový, a proto může být
aplikován v požadované tloušťce pouze v jedné vrstvě.

Aplikace HYPERDESMO-PB-2K

H. Ošetření spár střechy

Po vytvrdnutí HYPERDESMO-PB-2K na horizontálním plochách se spáry střech, vertikální
plochy a další detaily ošetřují nátěrem HYPERDESMO-PB-1K nebo HYPERDESMO-PBMONO tak, aby tento nový nátěr přesáhl 10cm přes HYPERDESMO-PB-2K nátěr.

Ošetření hran a detailů nátěrem HYPERDESMO-PB-MONO
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I.

Pokrytí membrány

Po úplném vytvrdnutí HYPERDESMO-PB-2K se doporučuje překrýt celou plochu
vhodnou drenážní membránou anebo geotextilií, než se plocha pokryje zeminou a
následně se osází zelení.

Konečný povrch zelené střechy

J. Čištění

Nástroje a zařízení je nutné očistit bezprostředně po aplikaci rozpouštědlem SOLVENT-01
(nebo vodou pro AQUASMART-DUR).
Nástroje, které byly použity pro aplikaci AQUASMART-DUR, by neměly být použity znovu
k aplikaci HYPERDESMO-PB-2K, HYPERDESMO-PB-1K nebo HYPERDESMO-PB-Mono.

K. Upozornění a odchylky

Před použitím je doporučeno si přečíst technický a bezpečnostní list produktu.
Společnost HONTER nabízí tento přehled aplikací jako souhrnný přehled aplikací pro
zelené střechy. Pro individuální projekty a přesnější technickou podporu, prosím,
kontaktujte společnost HONTER na: info@honter.cz .
Při použití alternativních aplikací musí být tyto aplikace předloženy ke schválení
společnosti HONTER. Společnost HONTER nepřijímá zodpovědnost nebo závazky pro
změnu výše uvedeného přehledu aplikací za jakýchkoliv jiných podmínek.
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Produkty
MICROSEALER-50

AQUASMART-DUR

HYPERDESMO-PB-2K

HYPERDESMO-PB-1K

HYPERDESMO-PB-MONO
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HYDROIZOLACE
ZÁKLADŮ
Systém hydroizolace základů na bázi produktů HYPERDESMO-PB

Tento sytém je založen na celé škále produktů HYPERDESMO-PB. Produkty
HYPERDESMO-PB jsou na bázi čistých elastomerních hydrofobních polyuretanových
pryskyřic obohacené o chemicky polymerizovanou panenskou živici. Po vytvrzení
vzniká jednolitá, velmi elastická a extrémně hydrofobní membrána, která je vhodná
pro několik typů aplikace hydroizolace na neexponovaná místa. Materiály
HYPERDESMO-PB slouží jako výborná parozábrana a zabraňuje vrůstání kořenů.
Tento systém zahrnuje 4 hlavní odlišné produkty: HYPERDESMO-PB-2K,
HYPERDESMO-PB-1K-FC, HYPERDESMO-PB MONO a HYPERDESMO-PB-1K.

A. Všeobecné podmínky

Vybavení
Pro aplikaci je nutné: Ochranné oblečení: ochranný oděv a rukavice. Míchací zařízení:
vrtačka s výkonem 1 kW a s rychlostí 400-500 otáček za minutu, vhodná nádoba k
míchání. Zařízení k aplikaci: stěrka nebo váleček. Může být použito také
bezvzduchové stříkací zařízení.

B.

Klimatické pracovní podmínky

Rozmezí teplot při aplikaci by mělo být 5-35 °C. Neaplikujte za deště nebo sněhu.
Neaplikujte při podmínkách rosného bodu. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit
95 % a teplota podkladu musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
Pokud jsou překročeny teploty nad 35 °C, je doporučeno:
1. Materiály skladujte v chladném prostředí, vyhněte se vystavení přímým slunečním
paprskům.
2. Aplikační zařízení udržujte v chladu a suchu.
3. Neaplikujte v nejteplejších hodinách dne.
C.
Produkty systému:
1. Základní nátěr: MICROSEALER-50
2. Hlavní nátěr: HYPERDESMO-PB-1K-FC nebo HYPERDESMO-PB-2K.
3. Další materiál: HYPERDESMO-PB-Mono.
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D. Příprava povrchu
Pro celkovou dobrou přilnavost a úspěšnou aplikaci je nezbytná správná příprava
povrchu.
1. Na nový beton nebo jiný cementový podklad aplikujte nejdříve po 28 dnech.
2. Aplikujte na čistý povrch bez volných částí, oleje nebo maziva.
3. Podklad musí být rovný, případné nerovnosti odstraňte příslušným mechanickým
přístrojem, aby se docílilo rovného a zdravého povrchu.
4. Prach odstraňte vysavačem nebo vysokotlakým čistícím zařízením.
5. Aplikace základního nátěru je možné provést na mokrý beton, přičemž před jeho
aplikací je nutné odstranit veškerou stojící vodu.
E.
Základní nátěr substrátu
MICROSEALER-50 je polyuretanový základní nátěr s nízkou viskozitou. Je určený pro
pórovitý betonový povrch. MICROSEALER-50 penetruje, stabilizuje a zatmelí betonový
povrch do hloubky. Po aplikaci MICROSEALER-50 by se mělo čekat minimálně 12 hodin,
aby se mohl aplikovat hlavní nátěr. Aplikace hlavního nátěru by měla být provedena do 7
dnů po aplikaci základního nátěru. Obvyklá spotřeba základního nátěru MICROSEALER-50
je 200 ml/m2. V závislosti na pórovitosti betonu je vyžadována aplikace více vrstev. Další
vrstva je aplikována po úplném vytvrzení předchozí vrstvy.

Aplikace MICROSEALER-50

MICROSEALER-50 lze aplikovat válečkem anebo bezvzduchovým stříkacím přístrojem.
Poznámky:
1. Pokud pršelo mezi aplikací základního nátěru a aplikací hlavního nátěru, je potřeba
aplikovat opět jednu vrstvu základního nátěru.
2. Pro zvláštní účely, povrchy a teplotní podmínky jsou dostupné další základní nátěry.
3. Pro více informací o přípravě povrchu porosím kontaktujte, prosím, naši technickou
podporu.
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F. Dilatace spár a vnitřních úhlů
Doporučuje se, aby dilatační spáry, větší praskliny a vnitřní úhly byly ošetřeny
HYPERDESMO-PB-1K-FC, HYPERDESMO-PB MONO nebo HYPERDESMO-PB-1K.

Ošetření prasklin a detailů

G. Hydroizolační membrána
K hydroizolaci základů, které budou hydro izolovány jak základy, tak i stěny:
1.
Pro vertikální povrchy lze použít HYPERDESMO-PB-MONO nebo PB-1K ve dvou
následujících vrstvách s celkovou minimální spotřebou 1,5 kg/m2. HYPERDESMO-PB
MONO a PB-1K jsou velmi tixotropní a mohou být aplikovány na vertikální povrchy bez
stékání nátěru. Aplikaci lze provést válečkem, bezvzduchovým stříkacím zařízením (pokud
je HYPERDESMO-PB MONO nebo PB-1K rozředěn za pomocí SOLVENT-01).

Aplikace HYPERDESMO-PB MONO
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2.
Pro velké horizontální povrchy je možné použít samonivelační nátěr
HYPERDESMO-PB-2K a umožňuje jednoduchou aplikaci při celkové požadované
tloušťce v jednom nátěru (nebo HYPERDESMO-PB-1K-FC ve dvou nátěrech). Jeho
minimální spotřeba by měla být 1,5 kg/m2. Aplikaci lze provést válečkem, stěrkou,
vroubkovanou stěrkou nebo bezvzduchovým stříkacím zařízením.

Aplikace HYPERDESMO-PB-2K

Test tloušťky HYPERDESMO-PB 2K
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H.
Drenážní membrána
Doporučujeme použít drenážní membránu, pokud se bude tato nová membrána
pokrývat zeminou nebo dalším materiálem.
I.
Čištění
Nástroje a zařízení je nutné očistit bezprostředně po aplikaci SOLVENT-01.
J.
Upozornění a odchylky
Před použitím je doporučeno si přečíst technický a bezpečnostní list produktu.
Společnost HONTER nabízí tento přehled aplikací jako souhrnný přehled aplikací pro
základy. Pro individuální projekty a přesnější technickou podporu, prosím, kontaktujte
společnost HONTER na: info@honter.cz
Při použití alternativních aplikací musí být tyto aplikace předloženy ke schválení
společnosti HONTER. Společnost HONTER nepřijímá zodpovědnost nebo závazky pro
změnu výše uvedeného přehledu aplikací za jakýchkoliv jiných podmínek.

Produkty
MICROSEALER-50

HYPERDESMO-PB-2K

HYPERDESMO-PB-1K-FC

HYPERDESMO-PB-MONO

TERMO-APLIKAČNÍ s.r.o.
HONTER COMPANY Europe
Tel.: +420 776 822 228 | info@termoaplikacni.cz |
www.termoaplikacni.cz

POLYURETANOVÉ PODLAHY
A. Všeobecné podmínky

Vybavení
Pro aplikaci je nutné: Ochranné oblečení: ochranný oděv a rukavice. Míchací zařízení:
vrtačka s výkonem 1 kW a s rychlostí 400-500 otáček za minutu, vhodná nádoba k
míchání. Zařízení k aplikaci: stěrka nebo váleček. Může být použito také
bezvzduchové stříkací zařízení.

B.

Klimatické pracovní podmínky

C.

Produkty systému:

Rozmezí teplot při aplikaci by mělo být 5-35 °C. Neaplikujte za deště nebo sněhu.
Neaplikujte při podmínkách rosného bodu. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit
95 % a teplota podkladu musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
Pokud jsou překročeny teploty nad 35 °C, je doporučeno:
1. Materiály skladujte v chladném prostředí, vyhněte se vystavení přímým slunečním
paprskům.
2. Aplikační zařízení udržujte v chladu a suchu.
3. Neaplikujte v nejteplejších hodinách dne.

1. Základní nátěr: UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR-2K-4060 nebo AQUASMART-DUR.
2. Tmel: HYPERSEAL-EXPERT-150 nebo 25LM-S.
3. Hlavní podlahový nátěr: HYPERFLOOR-2K.
4. Vrchní nátěr: AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT.

D. Příprava povrchu

Pro celkovou dobrou přilnavost a úspěšnou aplikaci je nezbytná správná příprava povrchu.
1. Na nový beton nebo jiný cementový podklad aplikujte nejdříve po 28 dnech.
2. Aplikujte na čistý povrch bez volných částí, oleje nebo maziva.
3. Podklad musí být rovný, případné nerovnosti odstraňte příslušným mechanickým
přístrojem, aby se docílilo rovného a zdravého povrchu.
4. Prach odstraňte vysavačem nebo vysokotlakým čistícím zařízením.

TERMO-APLIKAČNÍ s.r.o.
HONTER COMPANY Europe
Tel.: +420 776 822 228 | info@termoaplikacni.cz |
www.termoaplikacni.cz

POLYURETANOVÉ
PODLAHY

E. Základní nátěr podkladu

1.UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR-2K-4060 je rychle tvrdnoucí základní nátěr, který
umožňuje aplikaci celého systému (základní nátěr i hlavní nátěr) v jednom dnu. Čas
vytvrdnutí není ovlivněn klimatickými podmínkami, takže je ideálním řešením pro aplikace
v chladných klimatických podmínkách. Musí být aplikován v tenké vrstvě se spotřebou
nepřekračující 200 g/m2. Obsahuje 100 % pevných látek, je bez rozpouštědel, netoxický a
s nulovým VOC, takže je ideální pro aplikace v interiéru (aplikace při nedostatečném
větrání). UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR-2K-4060 je ideálním řešením pro aplikace na
povrchy starých betonových podlah, které byly kontaminovány oleji, mazivem atd. Tento
základní nátěr vytváří na povrchu nového nátěru vysoce efektivní ochranný film.

Aplikace UNIVERZÁLNÍHO ZÁKLADÍHO NÁTĚRU-2K-4060

2. AQUASMART-DUR je epoxidový základní nátěr se střední viskozitou. Tento základní
nátěr se aplikuje na rovný betonový povrch se spotřebou 200 g/m2. AQUASMART-DUR
vytvoří na betonovém povrchu tenký těsnící film, který povrch uzavře a zvýší přilnavost.
Pro aplikaci základního nátěru je nutné čekat nejméně 12 hodin před aplikací hlavního
nátěru. Ten musí být aplikován do 48 hodin po aplikaci základního nátěru.
AQUASMART-DUR neobsahuje rozpouštědla a má nízké VOC.
Pokud se vyžaduje bariéra proti negativnímu tlaku vody, celková spotřeba
AQUASMART-DUR se navýší minimálně na 500 g/m2 ve třech následujících vrstvách

Aplikace AQUASMART-DUR

Oba základní nátěry mají nízké VOC a mohou být použity jak v interiéru, tak i v exteriéru.
Poznámky:
1.
Pro zvláštní účely, povrchy a teplotní podmínky jsou dostupné další základní nátěry.
2.
Pro více informací k přípravě povrchu kontaktujte, prosím, naši technickou podporu.
TERMO-APLIKAČNÍ s.r.o.
HONTER COMPANY Europe
Tel.: +420 776 822 228 | info@termoaplikacni.cz |
www.termoaplikacni.cz

POLYURETANOVÉ
PODLAHY

F. Dilatační spáry a vnitřní úhly

Doporučuje se, aby dilatační spáry a vnitřní úhly byly ošetřeny polyuretanovým
tmelem HYPERSEAL-EXPERT-150 nebo HYPERSEAL-25LM-S.

Aplikace HYPERSEAL-25LM-S

G. Hlavní podlahový nátěr

HYPERFLOOR-2K je polyuretanový samonivelační podlahový systém s obsahem 100% pevných
látek. Aplikací HYPERFLOOR-2K se může docílit požadované tloušťky nátěru (o tloušťce 1-10
mm) při aplikaci v jedné vrstvě. Tento materiál je flexibilní v širokém rozsahu teplot, takže je
možné docílit jednolitého povrchu podlahy bez trhlin. Je určen převážně pro průmyslové povrchy
s lehkým provozem a těžkým provozem (s vrchním nátěrem). Příkladem aplikací jsou nemocnice,
potravinářské provozy, chemické provozy, průmyslové provozy pracující s tekutými materiály atd.
Tloušťka suchého filmu záleží na provedené aplikaci a může být vypočítána - 1,3 kg/m2
HYPERFLOOR-2K odpovídá tloušťce 1 mm vytvrzeného nátěru
Po aplikaci a vyrovnání nátěru HYPERFLOOR-2K se povrch přejede nivelačním válečkem, což
umožní uzavřených bublinám vzduchu z nátěru uniknout a zajistí to konečný hladký povrch
podlahy.

Aplikace HYPERFLOOR-2K

TERMO-APLIKAČNÍ s.r.o.
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POLYURETANOVÉ
PODLAHY

H. Vrchní nátěr

AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT je dvousložkový alifatický nátěr na vodní bázi s
výjimečnými výsledky v řadě aplikací. Produkt se doporučuje k ochraně epoxidových a
samonivelačních polyuretanových podlah, samonivelačních malt na cementové bázi,
přírodních kamenů, mramoru, žuly, betonových povrchů a potěrů. AQUASMART-TC 2K
FLOOR PROTECT má výbornou odolnost vůči UV, chemikáliím, vodě a oděru. Produkt
má výbornou odolnost proti poskvrnění a je jednoduše barvitelný pastami na vodní bázi
v množství 5-10 hm. %. Dle poměru hmotností a požadovaného krycího faktoru volíme
příslušná hmotnostní procenta. Aplikace je provedena válečkem s celkovou spotřebou
0,15-0,30 kg/m2 v jedné nebo dvou vrstvách.

Aplikace AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT

I. Čištění

Nářadí a vybavení je nutné očistit pomocí rozpouštědla SOLVENT-01 pro
HYPERFLOOR-2K a UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR-2K-4060 (nebo vodou pro
aplikaci AQUASMART-TC FLOOR PROTECT).
Nářadí, které bylo použito pro aplikace AQUASMART-DUR a AQUASMART-TC FLOOR
PROTECT, by nemělo být znovu použito k aplikace UNIVERZÁLNÍHO ZÁKLADNÍHO
NÁTĚRU-2K-4060 nebo HYPERFLOOR-2K.

J. Upozornění a modifikace

Před použitím je doporučeno si přečíst technický a bezpečnostní list produktu.
Společnost HONTER nabízí tento přehled aplikací jako souhrnný přehled aplikací pro
polyuretanové podlahy. Pro individuální projekty a přesnější technickou podporu,
prosím, kontaktujte společnost HONTER na: info@honter.cz .
Při použití alternativních metod musí být tyto aplikace předloženy ke schválení
společnosti HONTER. Společnost HONTER nepřijímá zodpovědnost nebo závazky pro
změnu výše uvedeného přehledu aplikací za jakýchkoliv jiných podmínek.

TERMO-APLIKAČNÍ s.r.o.
HONTER COMPANY Europe
Tel.: +420 776 822 228 | info@termoaplikacni.cz |
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POLYURETANOVÉ
PODLAHY

Produkty
AQUASMART-DUR

HYPERSEAL-EXPERT-150 or 25LM-S

UNIVERSAL PRIMER-2K-4060

HYPERFLOOR-2K

AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT

TERMO-APLIKAČNÍ s.r.o.
HONTER COMPANY Europe
Tel.: +420 776 822 228 | info@termoaplikacni.cz |
www.termoaplikacni.cz

EPOXIDOVÉ PODLAHY
A. Všeobecné podmínky

Vybavení
Pro aplikaci je nutné: Ochranné oblečení: ochranný oděv a rukavice. Míchací zařízení:
vrtačka s výkonem 1 kW a s rychlostí 400-500 otáček za minutu, vhodná nádoba k
míchání. Zařízení k aplikaci: stěrka nebo váleček. Může být použito také
bezvzduchové stříkací zařízení.

B.

Klimatické pracovní podmínky

C.

Produkty systému:

Rozmezí teplot při aplikaci by mělo být 5-35 °C. Neaplikujte za deště nebo sněhu.
Neaplikujte při podmínkách rosného bodu. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit
95 % a teplota podkladu musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
Pokud jsou překročeny teploty nad 35 °C, je doporučeno:
1. Materiály skladujte v chladném prostředí, vyhněte se vystavení přímým slunečním
paprskům.
2. Aplikační zařízení udržujte v chladu a suchu.
3. Neaplikujte v nejteplejších hodinách dne.

1. Základní nátěr: AQUASMART-DUR,
2. Tmel: HYPERSEAL-EXPERT-150 a 25LM-S,
3. Hlavní nátěr: EPOXY RESIN-51-FLOORING,
4. Vrchní nátěr: AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT.

D. Příprava povrchu

Pro celkovou dobrou přilnavost a úspěšnou aplikaci je nezbytná správná
příprava povrchu.
1. Na nový beton nebo jiný cementový podklad aplikujte nejdříve po 28 dnech.
2. Aplikujte na čistý povrch bez volných částí, oleje nebo maziva.
3. Podklad musí být rovný, případné nerovnosti odstraňte příslušným mechanickým
přístrojem, aby se docílilo rovného a zdravého povrchu.
4. Prach odstraňte vysavačem nebo vysokotlakým čistícím zařízením.

TERMO-APLIKAČNÍ s.r.o.
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EPOXIDOVÉ PODLAHY

E. Základní nátěr

AQUASMART-DUR je epoxidový základní nátěr se střední viskozitou. Tento základní
nátěr se aplikuje na zdravý betonový povrch se spotřebou 200 g/m2. AQUASMARTDUR vytvoří na betonovém povrchu tenký těsnící film, který beton uzavře a zvýší
přilnavost. Po aplikaci AQUASMART-DUR by se mělo čekat nejméně 12 hodin, aby bylo
možné aplikovat hlavní nátěr, který musí být aplikován do 48 hodin po aplikaci
základního nátěru AQUASMART-DUR. AQUASMART-DUR neobsahuje rozpouštědla a
má nízké VOC. Pokud se požaduje bariera proti negativnímu tlaku vody, navyšte
celkovou spotřebu AQUASMART-DUR minimálně na 500 g/m2 ve 3 následných
vrstvách.

Aplikace AQUASMART-DUR

Poznámky:
1. Pro zvláštní účely, povrchy a teplotní podmínky jsou dostupné další základní nátěry.
2. Pro více informací ohledně přípravy povrchu, prosím, kontaktujte naši technickou
podporu.

F. Dilatační spáry a vnitřní úhly

Doporučuje se, aby dilatační spáry a vnitřní úhly byly ošetřeny polyuretanovým
tmelem HYPERSEAL-EXPERT-150 nebo polyuretanovým tmelem HYPERSEAL-25LM-S.

Aplikace HYPERSEAL-25LM-S

TERMO-APLIKAČNÍ s.r.o.
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EPOXIDOVÉ PODLAHY

G. Hydroizolační membrána

EPOXY RESIN-51 FLOORING je samonivelační, epoxidová pryskyřice s obsahem 100 % tuhých
látek (neobsahuje plastifikátory, rozpouštědla ani vodu) určená pro aplikace na podlahy, která
po zatvrdnutí nemění svůj objem. Pro dosáhnutí vyšší tloušťky filmu je možné přidat suchý
křemičitý písek v hmotnostním poměru 1:1. Celková spotřeba záleží primárně na konečném
účelu použití podlahy. Odolnost vůči mechanickému opotřebení se zlepší se zvýšenou
spotřebou nátěru. Abychom mohli spočítat tloušťku suchého filmu, bereme v potaz, že při
spotřebě 2 kg/m2 EPOXY-RESIN-51-FLOORING bude mít nátěr tloušťku 1,1 mm. Po aplikaci a
zarovnání EPOXY-RESIN-51-FLOORING je povrch ošetřen samonivelačním válečkem, aby se
odstranily vzduchové bubliny a docílilo se konečné hladké povrchové úpravy.

Aplikace EPOXY RESIN-51 FLOORING

H. Vrchní nátěr

AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT je dvousložkový alifatický nátěr na vodní bázi s
výjimečnými výsledky v řadě aplikací. Produkt je velmi doporučován k ochraně epoxidových
a samonivelačních polyuretanových podlah stejně tak jako samonivelačních malt na
cementové bázi, přírodních kamenů, mramoru, žuly, betonových povrchů a stěrek.
AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT má výbornou odolnost vůči UV, chemikáliím, vodě,
oděru. Produkt má výbornou odolnost proti poskvrnění a je jednoduše barvitelný
pigmentovými pastami na vodní bázi v hmotnostním poměru 1:20 – 1:10. Dle poměru
hmotností a požadovaného krycího faktoru volíme příslušná hmotnostní procenta. Aplikace
je provedena válečkem s celkovou spotřebou 0,15-0,30 kg/m2 v jedné nebo dvou vrstvách.

Aplikace AQUASMART–TC 2K FLOOR PROTECT
TERMO-APLIKAČNÍ s.r.o.
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EPOXIDOVÉ PODLAHY

I. Čištění

Nástroje a zařízení je nutné očistit bezprostředně po aplikaci použitím SOLVENT-01 pro
EPOXY-RESIN-51-FLOORING (nebo vodou pro AQUASMART-DUR a AQUASMART-TC 2K
FLOOR PROTECT). Nástroje, které byly použity pro aplikaci AQUASMART-DUR a
AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT by neměly být použity k aplikaci EPOXY-RESIN-51FLOORING.

J. Upozornění a odchylky

Před použitím je doporučeno si přečíst technický a bezpečnostní list produktu.
Společnost HONTER nabízí tento přehled aplikací jako souhrnný přehled aplikací pro
epoxidové podlahy. Pro individuální projekty a přesnější technickou podporu, prosím,
kontaktujte společnost HONTER na:info@honter.cz .
Při použití alternativních aplikací musí být tyto aplikace předloženy ke schválení
společnosti HONTER. Společnost HONTER nepřijímá zodpovědnost nebo závazky pro
změnu výše uvedeného přehledu aplikací za jakýchkoliv jiných podmínek.

Produkty
AQUASMART-DUR

EPOXY RESIN-51-FLOORING

HYPERSEAL-EXPERT-150 or 25LM-S

AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT

TERMO-APLIKAČNÍ s.r.o.
HONTER COMPANY Europe
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VNITŘNÍ PARKOVIŠTĚ
A. Všeobecné podmínky

Vybavení
Pro aplikaci je nutné: Ochranné oblečení: ochranný oděv a rukavice. Míchací zařízení:
vrtačka s výkonem 1 kW a s rychlostí 400-500 otáček za minutu, vhodná nádoba k
míchání. Zařízení k aplikaci: stěrka nebo váleček. Může být použito také
bezvzduchové stříkací zařízení.

B.

Klimatické pracovní podmínky

Rozmezí teplot při aplikaci by mělo být 5-35 °C. Neaplikujte za deště nebo sněhu.
Neaplikujte při podmínkách rosného bodu. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit
95 % a teplota podkladu musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
Pokud jsou překročeny teploty nad 35 °C, je doporučeno:
1. Materiály skladujte v chladném prostředí, vyhněte se vystavení přímým slunečním
paprskům.
2. Aplikační zařízení udržujte v chladu a suchu.
3. Neaplikujte v nejteplejších hodinách dne.

C.
1.
2.
3.
4.
5.

Produkty systému:

Základní nátěr: AQUASMART-DUR nebo UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR-2K-4060,
Tmel: HYPERSEAL-EXPERT-150 nebo 25LM-S,
Další materiál: HYGROSMART-FIBER nebo EPOXY RESIN-21 T
Hlavní nátěr: HYPERDESMO D-2k,
Označení dopravního provozu: AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT.

D. Příprava povrchu

Pro celkovou dobrou přilnavost a úspěšnou aplikaci je nezbytná správná příprava
povrchu.
1.
Na nový beton nebo jiný cementový podklad aplikujte nejdříve po 28
dnech.
2.
Aplikujte na čistý povrch bez volných částí, oleje nebo maziva.
3.
Podklad musí být rovný, případné nerovnosti odstraňte příslušným
mechanickým přístrojem, aby se docílilo rovného a zdravého povrchu.
4.
Prach odstraňte vysavačem nebo vysokotlakým čistícím zařízením.
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VNITŘNÍ PARKOVIŠTĚ

E. Základní nátěr substrátu

Základní nátěr: MICROSEALER-50 nebo AQUASMART-DUR se spotřebou 200 ml nebo g/m2.
1. AQUASMART-DUR je epoxidový základní nátěr se střední viskozitou. Tento základní nátěr se
aplikuje na zdravý betonový povrch s celkovou spotřebou 200 g/m2. AQUASMART-DUR
betonovém povrchu tenký film, který beton uzavře a zvýší přilnavost. Po aplikaci
AQUASMART-DUR se doporučuje aplikovat hlavní nátěr nejméně po 12 hodinách. Hlavní
nátěr musí být aplikován do 48 hodin po aplikaci základního nátěru AQUASMART-DUR.
AQUASMART-DUR je bez rozpouštědel a s nízkým VOC.
Pokud se požaduje bariera proti negativnímu tlaku vody, navyšte celkovou spotřebu
AQUASMART-DUR minimálně na 500 g/m2 ve 3 následných vrstvách.

Aplikace AQUASMART-DUR

Poznámky:
1.
Pro zvláštní účely, povrchy a teplotní podmínky jsou dostupné další základní
nátěry.
2.
Pro více informací o přípravě povrchu kontaktujte, prosím, naši technickou
podporu.
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UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR-2K-4060 je rychle vytvrzující základní nátěr, který
dovoluje aplikaci v jednom dnu jak pro základní nátěr, tak i pro hlavní nátěr. Protože je
tento základní nátěr dvousložkový, není jeho čas tvrdnutí ovlivněn klimatickými
podmínkami, takže je ideálním řešením pro aplikace v chladných klimatických
podmínkách nebo nízké vlhkosti. Produkt je 100 % polyuretan a může být aplikován na
vlhký beton, vykazuje výbornou přilnavost téměř na všechny povrchy. UNIVERZÁLNÍ
ZÁKLADNÍ NÁTĚR-2K-4060 je ideální řešení pro aplikaci na staré betonové povrchy, které
byly kontaminovány oleji, mazivem atd., protože tento základní nátěr vytváří vysoce
efektivní ochrannou olejovou bariéru, která chrání nový nátěr.
UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR-2K-4060 je bez rozpouštědel a s nulovým VOC, je
vhodný pro interiérové i exteriérové aplikace. Aplikujte štětcem nebo válečkem v tenké
vrstvě s celkovou spotřebou nejvýše 200 g/m2. K získání takto malé spotřeby je nutné
základní nátěr rozředit 5-10 % rozpouštědla SOLVENT-01. (Po rozředění není VOC
nulové.)

Aplikace UNIVERZÁLNÍHO ZÁKLADÍHO NÁTĚRU-2K-4060

Oba základní nátěry mají nízké VOC a mohou být použity jak v interiéru, tak i v exteriéru.
Poznámky:
1.
Pro zvláštní účely, povrchy a teplotní podmínky jsou dostupné další základní nátěry.
2.
Pro více informací o přípravě povrchu kontaktujte, prosím, naši technickou podporu.

F. Dilatace spár a vnitřních úhlů. Oprava poškozených míst.

Doporučuje se, aby dilatační spáry a vnitřní úhly byly ošetřeny polyuretanovým tmelem
HYPERSEAL-EXPERT-150 nebo HYPERSEAL-25LM-S. V případě, že některá místa na
betonovém povrchu potřebují opravu (vyplnění nebo vyhlazení velkých trhlin, dutin) se
může použít buď HYGROSMART-FIBER (jednosložková, cementová malta s vyztuženými
vlákny určená k opravám), nebo EPOXY RESIN-21 T (dvousložková epoxidová tixotropní
pasta určená k opravám).

Aplikace HYPERSEAL-EXPERT-150
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G. Hlavní nátěr

HYPERDESMO-D-2K je dvousložkový polyuretanový nátěr bez rozpouštědel. Po vytvrzení
vzniká odolná membrána se střední elasticitou a s vynikající přilnavostí k téměř jakémukoli typu
povrchu. Je založen na čistých hydrofobních polyuretanových pryskyřicích se speciálními
anorganickými plnivy, které mají za následek vynikající chemickou odolnost a odolnosti k
oděru, k tepelnému zpracování (od -40 °C do 90 °C) a vynikající mechanické vlastnosti (vysoká
pevnost v tahu a trhu). Protože je tento nátěr bez rozpouštědel, je ideální pro použití v
uzavřených prostorách a je po úplném vytvrzení netoxický.

Aplikace HYPERDESMO-D-2k

Naneste válečkem nebo gumovou stěrkou ve 2 vrstvách se spotřebou 0,3 kg/m2 v
každé vrstvě. Produkt je ideální pro aplikaci celého systému ve stejný den, protože
může být přetřen již po 2-4 hodinách (ale ne později do 24 hodin). Pokud je vyžadován
protiskluzový efekt, lze na čerstvý první nátěr HYPERDESMO-D-2K aplikovat přírodní
suchý křemenný písek. Přebytečný písek se doporučuje z prvního nátěru vysát.

Aplikace druhého nátěru HYPERDESMO-D-2k na písek
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H. Dopravní značení na nátěru

Dopravní značení se doporučuje aplikovat nátěrem AQUASMART-TC 2K FLOOR
PROTECT (pigmentovaný do požadované barvy) do 24 hodin po konečném nátěru
HYPERDESMO-D-2K. Nátěr je možné pigmentovat téměř jakýmkoliv typem komerčně
dostupných barevných past na vodní bázi. 24 hodin po aplikaci je povolena chůze,
provoz vozidel je povolen po 5 dnech.

Aplikace AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT

AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT je dvousložkový, alifatický nátěr na vodní bázi s
výjimečnými výsledky v řadě aplikací. Produkt je doporučován k ochraně epoxidových a
samonivelačních polyuretanových podlah, tudíž může poskytnout ochranu barev
hlavního nátěru HYPERDESMO-D-2K.
AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT má výbornou odolnost vůči UV, chemikáliím, vodě
a oděru. Produkt má výbornou odolnost proti poskvrnění a je jednoduše barvitelný
pastami na vodní bázi v hmotnostním poměru 1:20 – 1:10. Použitá hmotnostní procenta
závisejí na požadovaném krycím efektu.
Aplikace je provedena válečkem s celkovou spotřebou 0,15-0,30 kg/m2 jedním nebo
dvěma nátěry.

I. Čištění

Nástroje a zařízení by měly být očištěny bezprostředně po aplikaci rozpouštědlem
SOLVENT-01 pro HYPERDESMO-D-2K a UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR-2K-4060 (nebo
vodou pro pro AQUASMART-DUR a AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT).
Nástroje, které byly použity k aplikaci AQUASMART-DUR anebo AQUASMART-TC 2K
FLOOR PROTECT, by neměly být znovu použity pro aplikaci UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ
NÁTĚR-2K-4060 nebo HYPERDESMO-D-2K.

J. Upozornění a modifikace

Před použitím je doporučeno si přečíst technický a bezpečnostní list produktu.
Společnost HONTER nabízí tento přehled aplikací jako souhrnný přehled aplikací pro
vnitřní parkoviště. Pro individuální projekty a přesnější technickou podporu, prosím,
kontaktujte společnost HONTER na: info@honter.cz .
Při použití alternativních aplikací musí být tyto aplikace předloženy ke schválení
společnosti HONTER. Společnost HONTER nepřijímá zodpovědnost nebo závazky pro
změnu výše uvedeného přehledu aplikací za jakýchkoliv jiných podmínek.
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Produkty
AQUASMART-DUR

HYPERSEAL-EXPERT-150 or 25LM-S

HYPERDESMO-D 2K

UNIVERSAL PRIMER-2K-4060

HYGROSMART-FIBER

EPOXY RESIN-21-T

AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT
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PRŮHLEDNÁ
HYDROIZOLACE
Průhledný hydroizolační systém založený na HYPERDESMO-T.

A. Všeobecné podmínky

Vybavení
Pro aplikaci je nutné: Ochranné oblečení: ochranný oděv a rukavice. Míchací zařízení:
vrtačka s výkonem 1 kW a s rychlostí 400-500 otáček za minutu, vhodná nádoba k
míchání. Zařízení k aplikaci: stěrka nebo váleček. Může být použito také
bezvzduchové stříkací zařízení.

B.

Klimatické pracovní podmínky

C.

Produkty systému:

Rozmezí teplot při aplikaci by mělo být 5-35 °C. Neaplikujte za deště nebo sněhu.
Neaplikujte při podmínkách rosného bodu. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit
95 % a teplota podkladu musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
Pokud jsou překročeny teploty nad 35 °C, je doporučeno:
1. Materiály skladujte v chladném prostředí, vyhněte se vystavení přímým slunečním
paprskům.
2. Aplikační zařízení udržujte v chladu a suchu.
3. Neaplikujte v nejteplejších hodinách dne.

1. Základní nátěr: PRIMER-T nebo MICROPRIMER-PU.
2. Hlavní nátěr: HYPERDESMO-T.
3. Vrchní nátěr: AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT.

D. Příprava povrchu

Pro celkovou dobrou přilnavost a úspěšnou aplikaci je nezbytná správná příprava povrchu.
1.
Dlaždice by měly dobře držet k podkladu.
2.
Povrch dlaždic by měl být čistý a bez volných částí, oleje nebo maziva. K
vyčištění povrchu dlaždic použijte silný domácí prostředek a důkladně povrch
opláchněte velkým množstvím vody.
3.
Povrch dlaždic by měl být bez prachu. K odstranění prachu je doporučeno
použít vysavač anebo vysokotlaký čistič.
4.
Povrch dlaždic by měl být bez soli a vápníku. Pokud je to nutné, použijte
čistič proti vodnímu kameni (nebo naředěnou kyselinu chlorovodíkovou). Potom
dlaždice omyjte vodou.
5.
Před aplikací základního nátěru nebo HYPERDESMO-T by dlaždice i spáry
měly být suché.
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E. Základní nátěr
1.MICROPRIMER-PU je plně alifatický polyuretanový základní nátěr s nízkou viskozitou.
Je určen k aplikaci na porézní materiály (např. mramor, přírodní kameny). Základní nátěr
MICROPRIMER-PU penetruje, stabilizuje a vytvoří těsnící film na povrchu dlaždic. Po
aplikaci MICROPRIMER-PU počkejte nejméně 12 hodin před aplikací hlavního nátěru,
který však musí být aplikován do 48 hodin po aplikaci základu. Jeho spotřeba závisí
především na pórovitosti dlaždic, neměla by však překročit 0,2 l/m2.

Aplikace MICROPRIMER-PU

2. PRIMER-T je aktivátor/základní nátěr určený na povrchy z porcelánu (na bázi křemíku).
Je určen na povrch dlaždic s neporézním povrchem (např. kamenina, porcelánová
kamenina, lesklé dlaždice). Kouskem hadříku umyjte povrch dlaždic základním nátěrem
Primer-T se spotřebou méně než 50-60 ml/m2. Po úplném odpaření Primer-T, což trvá ±
30 minut, se může aplikovat HYPERDESMO-T.
Poznámky:
1.
Pokud pršelo mezi aplikací základního nátěru a aplikací hlavního nátěru, je potřeba
aplikovat opět jednu vrstvu základního nátěru.
2. Pro zvláštní účely, povrchy a teplotní podmínky jsou dostupné další základní nátěry.
3. Pro více informací o přípravě povrchu porosím kontaktujte, prosím, naši technickou
podporu.

F. Hydroizolační membrána

HYPERDESMO-T aplikujte ve dvou následujících vrstvách s minimální celkovou spotřebou
0,8 l/m2. Pro lepší ošetření detailů povrchu se může aplikovat nátěr HYPERDESMO-T
nejdříve na spáry a pak teprve na veškerý povrch. Aplikace se může provést stěrkou
nebo válečkem.

Aplikace HYPERDESMO-T
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G. Vrchní nátěr

Pro matný vzhled a ochranu proti skvrnám může být aplikován průhledný vrchní nátěr
AQUASMART-TC FLOOR PROTECT. Spotřeba AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT by
měla být 0,15 kg/m2 v jediném nátěru. AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT je
dvousložkový alifatický nátěr na vodní bázi s výjimečnými výsledky v řadě aplikací.
Produkt je doporučován k ochraně epoxidových a samonivelačních polyuretanových
podlah stejně tak jako samonivelačních malt na cementové bázi, přírodních kamenů,
mramoru, žuly, betonových povrchů a stěrek. AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT má
výbornou odolnost vůči UV, chemikáliím, vodě a oděru. Produkt má výbornou odolnost
proti poskvrnění.

H. Čištění

Nástroje a zařízení je nutné očistit bezprostředně po aplikaci použitím SOLVENT-01 (nebo
vodou pro AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT). Nástroje, které byly použity pro aplikaci
AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT by neměly být použity k aplikaci HYPERDESMO-T,
PRIMER-T nebo MICROPRIMER-PU.

I. Precautions and Variations.

Tento systém by neměl být použit v místech s negativním tlakem vody.
Společnost HONTER nabízí tento přehled aplikací jako souhrnný přehled aplikací pro
průhlednou hydroizolaci. Pro individuální projekty a přesnější technickou podporu,
prosím, kontaktujte společnost HONTER na: info@honter.cz
Tento systém je určen jenom pro venkovní aplikace. Pro aplikace v interiéru, kontaktujte,
prosím, společnost HONTER na: info@honter.cz .
Při použití alternativních aplikací musí být tyto aplikace předloženy ke schválení
společnosti HONTER. Společnost HONTER nepřijímá zodpovědnost nebo závazky pro
změnu výše uvedeného přehledu aplikací za jakýchkoliv jiných podmínek.

Produkty
PRIMER-T

MICROPRIMER-PU

HYPERDESMO-T

AQUASMART-TC 2K FLOOR PROTECT.
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HYDROIZOLACE POD
DLAŽDICE
Systém hydroizolace pod dlaždice založený na HYPERDESMO-S-WR

A. Všeobecné podmínky

Vybavení
Pro aplikaci je nutné: Ochranné oblečení: ochranný oděv a rukavice. Míchací zařízení:
vrtačka s výkonem 1 kW a s rychlostí 400-500 otáček za minutu, vhodná nádoba k
míchání. Zařízení k aplikaci: stěrka nebo váleček. Může být použito také
bezvzduchové stříkací zařízení.

B.

Klimatické pracovní podmínky

Rozmezí teplot při aplikaci by mělo být 5-35 °C. Neaplikujte za deště nebo sněhu.
Neaplikujte při podmínkách rosného bodu. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit
95 % a teplota podkladu musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
Pokud jsou překročeny teploty nad 35 °C, je doporučeno:
1. Materiály skladujte v chladném prostředí, vyhněte se vystavení přímým slunečním
paprskům.
2. Aplikační zařízení udržujte v chladu a suchu.
3. Neaplikujte v nejteplejších hodinách dne.

C. Produkty systému:
1. Základní nátěr: MICROSEALER-50 nebo AQUASMART-DUR,
2. Tmel: HYPERSEAL-EXPERT-150, nebo 25LM-S,
3. Hlavní nátěr: HYPERDESMO-S-WR.

D. Příprava povrchu

Pro celkovou dobrou přilnavost a úspěšnou aplikaci je nezbytná správná příprava
povrchu.
1.
Na nový beton nebo jiný cementový podklad aplikujte nejdříve po 28 dnech.
2.
Aplikujte na čistý povrch bez volných částí, oleje nebo maziva.
3.
Podklad musí být rovný, případné nerovnosti odstraňte příslušným mechanickým
přístrojem, aby se docílilo rovného a zdravého povrchu.
4.
Prach odstraňte vysavačem nebo vysokotlakým čistícím zařízením.
5.
Aplikaci základního nátěru je možné provést na mokrý beton, přičemž je nutné
před jeho aplikací odstranit veškerou stojící vodu.
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E. Základní nátěr substrátu

Základní nátěr: MICROSEALER-50 nebo AQUASMART-DUR se spotřebou 200 ml nebo g/m2.
1. MICROSEALER-50 je polyuretanový základní nátěr s nízkou viskozitou. Je určený pro pórovitý
betonový povrch. MICROSEALER-50 penetruje, stabilizuje a zatmelí betonový povrch do
hloubky. Po aplikaci MICROSEALER-50 by se mělo čekat minimálně 12 hodin, aby se mohl
aplikovat hlavní nátěr. Aplikace hlavního nátěru by měla být provedena do 7 dnů po aplikaci
základního nátěru.

Aplikace MICROSEALER-50

2. AQUASMART-DUR je epoxidový základní nátěr se střední viskozitou. Tento základní
nátěr se aplikuje na zdravý betonový povrch. AQUASMART-DUR vytvoří tenký film, který
betonový povrch uzavře a zvýší přilnavost. Po aplikaci AQUASMART-DUR by se mělo
počkat alespoň 12 hodin, aby bylo možné aplikovat hlavní nátěr. Hlavní nátěr musí být
aplikován do 48 hodin po aplikaci základního nátěru AQUASMART-DUR. AQUASMARTDUR je bez rozpouštědel a s nízkým VOC.
Pokud je vyžadována bariéra proti negativnímu tlaku vody, zvýší se minimální celková
spotřeba AQUASMART-DUR na 500 g/m2 ve třech následujících vrstvách.

Aplikace AQUASMART-DUR

Oba základní nátěry lze aplikovat válečkem anebo bezvzduchovým stříkacím zařízením.
Poznámky:
1. Pokud pršelo mezi aplikací základního nátěru a aplikací hlavního nátěru, je potřeba
aplikovat opět jednu vrstvu základního nátěru.
2. Pro zvláštní účely, povrchy a teplotní podmínky jsou dostupné další základní nátěry.
3. Pro více informací o přípravě povrchu porosím kontaktujte naši technickou podporu.
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F. Dilatace spár a vnitřních úhlů

Doporučuje se, aby dilatační spáry a vnitřní úhly byly ošetřeny polyuretanovým
tmelem HYPERSEAL-EXPERT-150 nebo HYPERSEAL-25LM-S.

Aplikace HYPERSEAL-EXPERT-150

G. Hydroizolační membrána

HYPERDESMO-S-WR je jednosložková hydroizolační membrána na bázi PU s vysokou
pružností a velmi nízkou absorpcí vody. Vlastnosti HYPERDESMO-S-WR jsou speciálně
navrženy tak, aby uspokojily potřeby náročného použití v několika klimatických zónách,
včetně tropických. Současně se zvýšila schopnost prodloužení na pozoruhodnou úroveň (±
900 %) a absorpce vody se snížila na velmi nízkou úroveň (<1 %).
Díky velmi nízkému obsahu rozpouštědel (téměř 98% obsahu jsou pevné látky) se
nepovažuje za výrobek ADR pro silniční dopravu, ani IMO pro námořní dopravu a lze ho
použít i ve vnitřních prostorech. Ve srovnání s HYPERDESMO-CLASSIC je vytvrzování tohoto
produktu za určitých klimatických podmínek (nízká vlhkost a teplota) mnohem pomalejší.
V případě, že je potřeba zrychlit vytvrzování, se přidá 0,3-0,4 kg ACCELERATOR-3000A na
25 kg, tím se snižuje doba vytvrzování alespoň o polovinu a minimalizuje se tvorba bublin
při aplikaci v silných vrstvách.
Značky HYPERDESMO-S a HYPERDESMO-S-WR jsou označeny značkou CE (evropská)
certifikace podle prototypu: EN 1504-2.
Pro vodotěsnost pod dlaždice se HYPERDESMO-S-WR aplikuje v jediném nátěru se
spotřebou 1,5 kg/m2 na vodorovných plochách. Na vertikálních plochách lze celkovou
spotřebu 1,5 kg/m2 docílit aplikací dvou následných vrstev o spotřebě 0,75 kg/m2 v každé
vrstvě.
Aplikace HYPERDESMO-SW-R
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HYDROIZOLACE POD DLAŽDICE

H. Přidání dlaždic na HYPERDESMO-S-WR

Po úplném vytvrzení HYPERDESMO-S-WR (po 5 dnech) se mohou dlaždice lepit kvalitním
lepidlem na obklady z modifikovaných polymerů (typ C2TS1), např.: náš produkt
HYGROSMART-ADHESIVE-A100.

I.

Čištění

Nástroje a zařízení je nutné očistit bezprostředně po aplikaci rozpouštědlem SOLVENT-01
(nebo vodou pro AQUASMART-DUR). Nástroje, které byly použity k aplikaci
AQUASMART-DUR, by neměly být použity znovu pro aplikaci HYPERDESMO-S-WR.

J. Upozornění a odchylky

Před použitím je doporučeno si přečíst Technickou specifikaci produktu a Bezpečnostní
list.
Výše zmíněný systém může být použit pro hydroizolační aplikace v interiérech a
exteriérech v místech, kde teplota povrchu nepřekročí 60 °C.
Společnost HONTER nabízí tento přehled aplikací jako souhrnný přehled aplikací pro
hydroizolace pod dlaždice. Pro individuální projekty a přesnější technickou podporu,
prosím, kontaktujte společnost
HONTER na: info@honter.cz
http://www.alchimica.com/en/
Při použití alternativních aplikací musí být tyto aplikace předloženy ke schválení
společnosti HONTER. Společnost HONTER nepřijímá zodpovědnost nebo závazky pro
změnu výše uvedeného přehledu aplikací za jakýchkoliv jiných podmínek.

Produkty
AQUASMART-DUR

MICROSEALER-50

HYPERSEAL-EXPERT-150 or 25LM-S

HYPERDESMO-S-WR
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VODNÍ NÁDRŽE
A. Všeobecné podmínky

Vybavení
Pro aplikaci je nutné: Ochranné oblečení: ochranný oděv a rukavice. Míchací zařízení:
vrtačka s výkonem 1 kW a s rychlostí 400-500 otáček za minutu, vhodná nádoba k
míchání. Zařízení k aplikaci: stěrka nebo váleček. Může být použito také
bezvzduchové stříkací zařízení.

B.

Klimatické pracovní podmínky

C.

Produkty systému:

Rozmezí teplot při aplikaci by mělo být 5-35 °C. Neaplikujte za deště nebo sněhu.
Neaplikujte při podmínkách rosného bodu. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit
95 % a teplota podkladu musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
Pokud jsou překročeny teploty nad 35 °C, je doporučeno:
1. Materiály skladujte v chladném prostředí, vyhněte se vystavení přímým slunečním
paprskům.
2. Aplikační zařízení udržujte v chladu a suchu.
3. Neaplikujte v nejteplejších hodinách dne.

1. Základní nátěr: AQUASMART-DUR.
2. Tmel: HYPERSEAL-EXPERT-150 nebo 25LM-S.
3. Hlavní nátěr: HYPERDESMO-2K-W.

D. Příprava povrchu

Pro celkovou dobrou přilnavost a úspěšnou aplikaci je nezbytná správná
příprava povrchu.
1. Na nový beton nebo jiný cementový podklad aplikujte nejdříve po 28 dnech.
2. Aplikujte na čistý povrch bez volných částí, oleje nebo maziva.
3. Podklad musí být rovný, případné nerovnosti odstraňte příslušným mechanickým
přístrojem, aby se docílilo rovného a zdravého povrchu.
4. Odstraňte prach vysavačem nebo vysokotlakým čistícím zařízením.
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VODNÍ NÁDRŽE

E. Základní nátěr

AQUASMART-DUR je epoxidový základní nátěr se střední viskozitou. Tento základní
nátěr se aplikuje na zdravý betonový povrch. AQUASMART-DUR vytvoří tenký film, který
betonový povrch uzavře, a zvýší přilnavost. Po aplikaci AQUASMART-DUR by se mělo
čekat nejméně 12 hodin, aby bylo možné aplikovat hlavní nátěr, který musí být
aplikován do 48 hodin po aplikaci základního nátěru AQUASMART-DUR. AQUASMARTDUR neobsahuje rozpouštědla a má nízké VOC.
V případě, že na vnějším plášti betonové nádrže je hydroizolace, AQUASMART-DUR
může být použit v jediném nátěru se spotřebou 200 g/m2.
Pokud se na vnějším plášti nádrže nevyskytuje hydroizolace nebo jsou dohady o tom,
jak účinná je tato hydroizolace, AQUASMART-DUR by měl být použit ve 3 následujících
vrstvách s celkovou minimální spotřebou 500 g/m2.

Aplikace AQUASMART-DUR

AQUASMART-DUR je základní nátěr na vodní bázi s nízkým VOC a může být aplikován
jak v interiéru, tak v exteriéru. Je tudíž vhodným řešením pro aplikace v uzavřených
prostorách, jako jsou vodní nádrže.
Poznámky:
1.
Pokud pršelo mezi aplikací základního nátěru a aplikací hlavního nátěru, je potřeba
aplikovat opět jednu vrstvu základního nátěru.
2. Pro zvláštní účely, povrchy a teplotní podmínky jsou dostupné další základní nátěry.
3. Pro více informací o přípravě povrchu porosím kontaktujte, prosím, naši technickou podporu.

F. Dilatace spár a vnitřních úhlů

Doporučuje se, aby dilatační spáry a vnitřní úhly byly ošetřeny polyuretanovým
tmelem HYPERSEAL-EXPERT-150 nebo HYPERSEAL-25LM-S.
Aplikace HYPERSEAL-25LM-S
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VODNÍ NÁDRŽE

G. Hlavní hydroizolační membrána

HYPERDESMO-2K-W je tixotropní, dvousložkový nátěr bez rozpouštědel na bázi vysoce
kvalitních elastomerních polyuretanových pryskyřic. Po polymerizaci se vytvoří pevná
flexibilní elastická membrána zcela nepropustná vodou. Má výbornou odolnost vůči
kyselému a zásaditému prostředí a splňuje podmínky pro použití v nádržích s chlorovanou
vodou. Polymerizací produktu HYPERDESMO-2K-W vzniká lesklá, kompaktní membrána,
která znemožňuje růst mikroorganismů nebo bakterií, což představuje velký problém,
pokud hydroizolační materiál je cementový nebo jiný vysoce pórovitý materiál. Produkt je
certifikován podle posledních požadavků Evropské Unie pro nádrže s pitnou vodou.
HYPERDESMO-2K-W může být aplikován na horizontální povrchy v jedné vrstvě při
spotřebě 1,4 kg/m2. Na vertikální povrchy se aplikuje ve dvou vrstvách při celkové
spotřebě 1,4 kg/m2, tudíž 0,7 kg/m2 na jednu vrstvu.

Aplikace HYPERDESMO-2K-W

H. Vrchní nátěr

HYPERDESMO-2K-W může být použit pro nádrže s pitnou vodou a několik dalších typů
nádrží na pitnou vodu pro domácí použití, a to bez použití vrchního nátěru. Pro
průmyslové nádrže na vodu a nádrže na odpadní vodu je doporučena ochrana vrchním
nátěrem. Pro zjištění více detailů, prosím, kontaktujte naši technickou podporu.

I. Čištění

Nástroje a zařízení je nutné očistit bezprostředně po aplikaci rozpouštědlem
SOLVENT-01 pro HYPERDESMO-2K-W (nebo vodou pro AQUASMART-DUR).
Nástroje, které byly použity pro aplikaci AQUASMART-DUR by neměly být použity znovu
k aplikaci HYPERDESMO-2K-W.
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J. Upozornění a odchylky

Před použitím je doporučeno si přečíst technický a bezpečnostní list produktu.
Tento systém je doporučen pro dobře větrané vodní nádrže. Neměl by být aplikován v
uzavřených/ špatně větraných nádržích.
Společnost HONTER nabízí tento přehled aplikací jako souhrnný přehled aplikací pro
vodní nádrže.
Pro individuální projekty a přesnější technickou podporu, prosím,
kontaktujte společnost HONTER na: info@honter.cz
Při použití alternativních aplikací musí být tyto aplikace předloženy ke schválení
společnosti HONTER. Společnost HONTER nepřijímá zodpovědnost nebo závazky pro
změnu výše uvedeného přehledu aplikací za jakýchkoliv jiných podmínek.

Produkty
AQUASMART-DUR

HYPERSEAL-EXPERT-150 or 25LM-S

HYPERDESMO 2K-W
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PLAVECKÉ BAZÉNY
A. Všeobecné podmínky

Vybavení
Pro aplikaci je nutné: Ochranné oblečení: ochranný oděv a rukavice. Míchací zařízení:
vrtačka s výkonem 1 kW a s rychlostí 400-500 otáček za minutu, vhodná nádoba k
míchání. Zařízení k aplikaci: stěrka nebo váleček. Může být použito také
bezvzduchové stříkací zařízení.

B.

Klimatické pracovní podmínky

C.

Produkty systému:

Rozmezí teplot při aplikaci by mělo být 5-35 °C. Neaplikujte za deště nebo sněhu.
Neaplikujte při podmínkách rosného bodu. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit
95 % a teplota podkladu musí být nejméně 3 °C nad rosným bodem.
Pokud jsou překročeny teploty nad 35 °C, je doporučeno:
1. Materiály skladujte v chladném prostředí, vyhněte se vystavení přímým slunečním
paprskům.
2. Aplikační zařízení udržujte v chladu a suchu.
3. Neaplikujte v nejteplejších hodinách dne.

1. Základní nátěr: AQUASMART-DUR,
2. Tmel: HYPERSEAL-EXPERT-150 nebo 25LM-S,
3. Hlavní nátěr: EPOXY-RESIN 51-POOL,
4. Vrchní nátěr: AQUASMART-TC 2K POOL PROTECT.

D. Příprava povrchu

Pro celkovou dobrou přilnavost a úspěšnou aplikaci je nezbytná správná
příprava povrchu.
1. Na nový beton nebo jiný cementový podklad aplikujte nejdříve po 28 dnech.
2. Aplikujte na čistý povrch bez volných částí, oleje nebo maziva.
3. Podklad musí být rovný, případné nerovnosti odstraňte příslušným mechanickým
přístrojem, aby se docílilo rovného a zdravého povrchu.
4. Odstraňte prach vysavačem nebo vysokotlakým čistícím zařízením.
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E. Základní nátěr na substrát

AQUASMART-DUR je epoxidový základní nátěr se střední viskozitou. Tento základní
nátěr se aplikuje na zdravý betonový povrch s celkovou spotřebou 200 g/m2.
AQUASMART-DUR vytvoří tenký film, který beton uzavře a zvýší přilnavost.
Po aplikaci AQUASMART-DUR by se mělo čekat 12 hodin, aby bylo možné aplikovat
hlavní nátěr. Hlavní nátěr musí být aplikován do 48 hodin po aplikaci základního nátěru
AQUASMART-DUR. AQUASMART-DUR je bez rozpouštědel a s nízkým VOC.
Pokud se vyžaduje bariéra proti negativnímu tlaku vody, celková spotřeba AQUASMARTDUR se navýší minimálně na 500 g/m2 ve třech následujících vrstvách.

Aplikace AQUASMART-DUR

Poznámky:
1. Pokud pršelo mezi aplikací základního nátěru a aplikací hlavního nátěru, je potřeba
aplikovat opět jednu vrstvu základního nátěru.
2. Pro zvláštní účely, povrchy a teplotní podmínky jsou dostupné další základní nátěry.
3. Pro více informací o přípravě povrchu porosím kontaktujte, prosím, naši technickou
podporu.

F. Dilatace spár a vnitřních úhlů

Doporučuje se, aby dilatační spáry a větší praskliny byly ošetřeny
polyuretanovým tmelem HYPERSEAL-EXPERT-150 nebo HYPERSEAL-25LM-S.
Aplikace HYPERSEAL-25LM-S
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G. Hlavní nátěr podlahy

EPOXY RESIN 51-POOL je dvousložkový tixotropní epoxidový nátěr bez rozpouštědel, byl
vytvořen bez použití rozpouštědel nebo ředidel, a přesto má vysokou dobu
skladovatelnosti a přilnavost. Má výbornou jak chemickou a mechanickou odolnost tak i
odolnost proti oděru. Na horizontální povrch se aplikuje EPOXI-RESIN 51-POOL v jedné
vrstvě s maximální spotřebou 2,0 kg/m2.
Na vertikální povrchy se celková spotřeba nátěru dosahuje aplikováním materiálu v
několika následných vrstvách s maximální spotřebou 0,7 kg/m2 pro každý nátěr.
Celková spotřeba záleží na tom, jak silný je beton a jakým způsobem bude bazén využit
(profesionální a rekreační).

Aplikace EPOXY RESIN 51-POOL

H. Vrchní nátěr

Tento krok je nepovinný a slouží k ochraně barvy a lepší chemické odolnosti vůči vodě
ošetřené chlórem.
AQUASMART-TC 2K POOL PROTECT je dvousložkový alifatický vrchní nátěr na vodní bázi,
který má vynikající odolnost proti chlorové vodě a UV zařízení v jakékoliv barvě, dokonce i
v barvě tmavé. Častým problémem u hydroizolace plaveckých bazénů epoxidovými
systémy je v tom, že časem nestabilita barev epoxidového vrchního nátěru způsobí
vybledlý vzhled vrchního nátěru nebo dokonce v případě nekvalitních epoxidů odbarvení.
AQUASMART-TC 2K POOL je snadno barvitelný pigmentovými pastami na vodní bázi
dostupných v obchodech s barvami. Produkt vykazuje výbornou adhezi k epoxidovým a
polyuretanovým nátěrům. Reologie materiálu umožňuje také snadnou aplikaci na
vertikální stěny plaveckých bazénů. Produkt také vykazuje výbornou odolnost proti
poskvrnění.
Aplikace se provádí válečkem s celkovou spotřebou 0,2-0,3 kg/m2 ve dvou nátěrech.
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SWIMMING POOL

AQUASMART –TC-2K-POOL PROTECT application

I. Čištění

Nástroje a zařízení je nutné očistit bezprostředně po aplikaci pomocí SOLVENT-01 pro
EPOXY-RESIN 51-POOL (nebo vodou pro AQUASMART-DUR A AQUASMART-TC POOL
PROTECT).
Nástroje, které byly použity pro aplikaci AQUASMART-DUR a AQUASMART-TC POOL
PROTECT by neměly být použity znovu k aplikaci EPOXY-RESIN 51-POOL.

J. Upozornění a odchylky

Před použitím je doporučeno si přečíst technický a bezpečnostní list produktu.
Společnost HONTER nabízí tento přehled aplikací jako souhrnný přehled aplikací pro
ochranný nátěr na plavecké bazény. Nejedná se o hydroizolační systém. Měl by být
aplikován na dobře hydroizolované plavecké bazény. Pro individuální projekty a přesnější
technickou podporu, prosím, kontaktujte společnost HONTER na: info@honter.cz
S dotazy ohledně řešení hydroizolace plaveckých bazénů kontaktujte, prosím, technickou
podporu společnosti HONTER.
Při použití alternativních metod musí být tyto aplikace předloženy ke schválení
společnosti HONTER. Společnost HONTER nepřijímá zodpovědnost nebo závazky pro
změnu výše uvedeného přehledu aplikací za jakýchkoliv jiných podmínek.
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Produkty
AQUASMART-DUR

EPOXY RESIN 51-POOL

HYPERSEAL-EXPERT-150 or 25LM-S

AQUASMART-TC 2K POOL PROTECT
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