PouÏití

ST¤ECHUSPRAV je jednosloÏková, trvale pruÏná vodotûsná nátûrová hmota, urãená pro hydroizolaci stfie‰ních krytin na stfiechách se
sklonem nejménû 2° nejvíce 20°. Podkladem mohou b˘t jak asfaltové pásy nejrÛznûj‰ích typÛ, tak azbestocementové ‰ablony, krytina
z pozinku nebo polyuretanové nástfiiky. Po vyzrání je pochozí a trvale odolná vodû i ve‰ker˘m povûtrnostním vlivÛm. Pfii správné aplikaci
a bûÏném zatíÏení je její Ïivotnost minimálnû 8 let.

Fyzikální a mechanické parametry

ST¤ECHUSPRAV

barva nátûru
obsah netûkav˘ch látek
minimální filmotvorná teplota
mrazuvzdornost
pfiídrÏnost nátûru k podkladu v (MPa)
pevnost v tahu (MPa)
prÛtaÏnost (%)
difúzní odpor vÛãi vodní páfie SDH2O (m)
vodotûsnost 120 min
souãinitel difúze radonu D (m2/s)
tfiída hofilavosti

nestandardní ‰edá
60 ± 1 %
> 5 °C
min. 40 cyklÛ
min. 1,4
min. 1,5
150
Men‰í neÏ 1,4
0,00 l/m2
9,4.10-12 ± 0,5.10-12
C1

Zku‰ební atesty

V˘robek je certifikován podle zákona ã. 22/1997 Sb. a nafiízení vlády ã. 163/2002 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a je certifikován
autorizovanou osobou. Na v˘robek bylo vydáno prohlá‰ení o shodû.

Charakteristika v˘robku
JednosloÏková, trvale extrémnû pruÏná
hydroizolaãní hmota, sestávající z vodné
polymerní disperze mikronizovan˘ch
minerálních plniv, speciálních aditiv
a pigmentÛ.

Pokyny pro zpracování

Pfiíprava podkladu: podklad musí b˘t pfiimûfienû soudrÏn˘, zbaven˘ neãistot a pfiípadn˘ch star‰ích zdegradovan˘ch nátûrÛ. Lokální
poruchy (puch˘fie, díry, vût‰í trhliny apod.) je tfieba vyspravit, a to napfi. smísením ST¤ECHUSPRAVU se dvûma aÏ tfiemi díly vhodného
plniva, napfi. mikromletého vápence apod. Lokální nerovnosti by nemûly mít ostré hrany. V pfiípadû, Ïe v podkladu jsou trhliny, pracovní
spáry ãi jiné poruchy, je vhodné ST¤ECHUSPRAV vyztuÏit speciální tkaninou ST¤ECHOTEX, pfiípadnû tûsnicím systémem. Oba tyto
materiály dodává firma HASOFT jako souãást systému.
Pfiíprava hydroizolaãního nátûru: ST¤ECHUSPRAV se dodává jako jednosloÏkov˘. Jeho pfiíprava spoãívá pouze v promísení vhodn˘m
ruãním míchadlem, pfiípadnû vrtulov˘m pomalobûÏn˘m elektrick˘m míchadlem. Hydroizolaãní nátûr se aplikuje na pfiipravené podklady
natíráním ‰tûtkou, váleãkem, asfaltérsk˘m kartáãem nebo stfiíkací pistolí. Hmota se naná‰í ve dvou aÏ tfiech vrstvách podle kvality podkladu a
zpÛsobu expozice, a to ve dvanácti aÏ dvacetiãtyfihodinov˘ch intervalech. V oblastech s defekty v podkladu se nátûr vyztuÏí speciální tkaninou
ST¤ECHOTEX ãi tûsnicím systémem. Doba povrchového zaschnutí nátûru je cca 4 hod. Pfiipraven˘ nátûr je vhodné chránit pfied prudk˘m
vyschnutím.
Teplota podkladu ani okolní atmosféry nesmí b˘t pfii aplikaci niÏ‰í neÏ + 5 °C a vy‰‰í neÏ + 35 °C.

• Je dodávána jako jednosloÏková
• má ideální zpracovatelnost, naná‰í se
‰tûtkou, váleãkem nebo asfaltérsk˘m
kartáãem, pfiípadnû stfiíkací pistolí
• je zcela vodotûsná
• má v˘bornou pfiilnavost k asfaltov˘m
pásÛm, azbestocementu, plechu
i polyuretanu
• má vysokou pruÏnost a taÏnost i za
záporn˘ch teplot
• je odolná vÛãi UV záfiení
• má schopnost pfieklenout trhliny
v podkladu
• je trvale odolná vÛãi úãinkÛm mrazu
• je paropropustná
• nátûr povrchovû zasychá po cca 4 hod.
a po 24 hod. je pochozí.

Pro standardní dvouvrstv˘ nátûrov˘ systém je mûrná spotfieba cca 1,2 kg/m2, pfiiãemÏ v˘sledná tlou‰Èka hydroizolaãní membrány se
pohybuje v intervalu do 1 mm. U tfiívrstvého nátûrového systému je mûrná spotfieba cca 1,7 kg/m2.

Balení a skladování

ST¤ECHUSPRAV je balen do PPR vûder o hmotnosti 7, 14, 25 kg netto. V˘robek se skladuje v pÛvodních obalech pfii teplotách + 5 °C
aÏ + 35 °C. Záruãní doba je 24 mûsícÛ ode dne v˘roby. V˘robek je tfieba chránit pfied mrazem, pfii kterém dochází k nevratnému znehodnocení.

Ochrana zdraví pfii práci

Práce s hydroizolaãním nátûrem ST¤ECHUSPRAV nevyÏaduje Ïádná mimofiádná hygienická opatfiení. Hmota neobsahuje zdraví ‰kodlivé
látky. Pfii práci je nutné dodrÏovat standardní hygienické zásady a pouÏívat rukavice a ochrann˘ odûv. Pfii kontaktu nátûru s pokoÏkou nebo
sliznicemi je tfieba potfiísnûná místa om˘t nebo vypláchnout proudem vody. Pfii náhodném poÏití je tfieba vyhledat lékafiskou pomoc. Pro
v˘robek platí TL SSP 01 02 /HAS. Údaje oti‰tûné v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a informací dostupn˘ch v˘robci v dobû
vydání. Tento technick˘ list pozb˘vá platnosti vydáním nového aktualizovaného tech. listu. V pfiípadû potfieby a jak˘chkoli pochybností ãi
nejasností kontaktujte v˘robce.
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ST¤ECHUSPRAV
JednosloÏková hydroizolaãní hmota pro opravy a údrÏbu stfie‰ních krytin z asfaltov˘ch pásÛ,
azbestocementov˘ch ‰ablon, plechu a polyuretanu. Díky snadné zpracovatelnosti, fieditelnosti
vodou a v˘ztuÏné tkaninû ST¤ECHOTEX poskytuje fie‰ení jak pro nenadálé havárie, tak pro
systematickou údrÏbu stfiech.

Vydatnost

V˘robce neruãí za jakékoliv ‰kody zpÛsobené nevhodn˘m pouÏitím, nesprávnou aplikací nebo nedodrÏením technologického postupu.
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