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Aquastop

Top Kraft Aquastop: 
- Hydroizolační materiál nové generace
- Tekutá, vodou ředitelná asfalto-bentonitová hydroizolační hmota s obsahem 
   modifikovaných syntetických vláken, které po zatuhnutí vytvoří nosnou vložku
- Dokonale nahrazuje běžně používané asfaltové pásy
- Bez rizika špatně provedených spár
- Nehořlavý, nešíří plamen po povrchu
- Mrazuvzdorný 
- Možno aplikovat na většinu materiálů používaných ve stavebnictví
- Odolný proti stárnutí ve vodě a teple
- Balení 3kg, 10kg a 30kg



Hlavní výhody

Vhodné podklady: 

Příklady použití: 

- Izolace podzemních základů staveb
- Bezešvé ochranné povlaky svislých i vodorovných 
   konstrukcí
- Izolace plochých střech
- Izolace mezi betonovým základem a nosnou zdí
- Hydroizolace balkónů a teras
- Hydroizolace podlahových podkladů
- Hydroizolace koupelen, sprchových koutů a pod. 
- Lepení pěnového polystyrenu

- Beton, Porobeton
- Dřevo, OSB desky, dřevotřískové desky
- Sádrokarton
- Plech
- Asfaltové povlakové krytiny
- Tepelně izolační hmoty (EPS, stříkané PUR pěny)
- a další
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MN-79-360 MN-06-190 MCH KVB 110 S MCH KV 110

Rýč Universální lapač
střešních vod

Kanalizační vpusť
boční

Ochranné rukavice

Dále doporučujeme:

- Vhodné do exteriéru i interiéru
- Jednoduchá aplikace - stěrková hmota je již připravena přímo k použití
- Nesvařuje se, nevznikají tedy exhaláty
- Syntetická vlákna po vytvrdnutí vytvoří nosnou vrstvu a není již třeba používat těsnící pás
- Je vodou ředitelná, ale po zatvrdnutí není vodou rozpustná
- Je mrazuvzdorná
- Po vytvrdnutí vzniká bezešvá pevná vrstva, která je asi 6x odolnější proti promáčknutí 
  nebo protržení než klasická lepenka
- Při aplikaci v koupelnách se přímo na Aquastop po jeho vytvrdnutí dá lepit dlažba na 
  cementové lepidlo
- Neobsahuje rozpouštědla a proto se na Aquastop dá lepit polystyren
- Hrany a kouty není třeba zpevňovat přídavnou výztuží
- Možno aplikovat na většinu stavebních materiálů
- Dobrá přetíratelnost disperzními i speciálními nátěry

MN-73-400

Hladítko

MN-30-108

Zámečnické
kladivo
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Dále doporučujeme:

Technologický postup aplikace hydroizolace Aquastop na různé typy podkladů

Aquastop

TOP NP-PLAST2TOP NP-PLAST8MN-06-186/10

Ochranné rukavice

MN-79-370

Lopata zahradnická Nopová folieHřeby s podložkou

C) IZOLACE BALKONŮ, TERAS, 
A SPRCHOVÝCH KOUTŮ

KOUPELEN A) NA VODOROVNÉ A SVISLÉ KONSTRUKCE

B) IZOLACE PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ

Podklad pro provedení svislé a vodorovné 
izolace (náhrada těžkých lepenek) musí 
být pevný, na povrchu bezprašný. 
Provedeme celoplošnou penetraci a po 
zaschnutí stěrkujeme vrstvu 3 mm. Po 
zaschnutí vizuálně zkontrolujeme kvalitu 
povrchu. Jestliže se objeví nedokonale 
izolovaná místa, opravíme je přestěrko-
váním (nové vrstvy se  homogenně spojí 
s předchozími). Po vyschnutí Aquastopu 
se provede betonáž vodorovné plochy, 
nebo zahrnutí materiálu ke kolmé stěně 
stavby.

Při izolaci balkónů a teras postupujeme 
stejně jako v bodě A. Zde je však nutné 
stěrku v rohu vytáhnout min. 10 cm na 
kolmou stěnu. Aquastop umožňuje 
opravu balkónů a teras bez bourání 
původního podkladu. Při opravě se plocha 
očistí  (případně se odstraní vydrolený 
beton), opláchne vodou a penetruje (viz 
odstavec příprava podkladu). Po  zaschnutí 
stěrkujeme 3 mm vrstvu a to i na kolmé 
stěny do výšky min. 10 cm. Na zaschlou 
vrstvu Aquastopu můžeme flexibilním 
lepidlem přímo lepit dlažbu a obklady.

Provede se podobně jako v bodě A. 
Základovou desku izolujeme celoplošně. 
Po ukončení vyzdívky stěny omítneme. 
Po vyzrání a očištění penetrujeme kolmé 
i vodorovné plochy a stěrkujeme jako 
v bodě A. Při přechodu z jedné fasádní 
formy na druhou není třeba rohy zaoblovat. 
Kontrolujeme jako v bodě A. 

D) LEPENÍ PĚNOVÉHO POLYSTYRENU
Na podkladovou plochu nejprve prove-
deme penetraci. Po zaschnutí naneseme 
pouze na jednu lepenou plochu Aquastop 
ve vrstvě cca 2 mm a zafixujeme polystyrén 
v požadované poloze.

Vlastnosti

Přilnavost k podkladu 

PLT20
Pevnost v tahu
PLT30

Vlastnosti

Q Trojhranná lišta

2,0 MPa
2,0 MPa
0,6 MPa
2,7 MPa
30Tažnost

Vodotěsnost V30
Propustnost pro vodní páru
Faktor difuzního odporu 
PLT30

- beton
- pozinkovaný plech
- asfaltový pás

(10°C; 76% r. v.)

2
15 %
0,0 l/m
5 g/m . den
1810
30

2

Změna tloušťky vrstvy po vyschnutí
Doba schnutí při aplikaci 3 mm
(výsledná vrstva 1,8 mm)

- 40%

24 hod(20°C; 60% r. v.)

LMX 10160

Talířová
hmoždinka
LMX 10

CH-PSF-300C

Chemická kotva
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Výhradní dodavatel
SAUBER-TECHNIK s. r. o. 

Hradní 27/37
710 00 Ostrava

Tel.
+420 595 046 168
+420 774 SAU BER
+420 774 728 237

info@sauber.cz

www.sauber.cz

IČ: 286 04 237
DIČ: CZ28604237
Zapsáno 4. 11. 2009
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 34224

Příprava podkladu pro Aquastop

Savý podklad (beton, sádrokarton apod.) 
nejprve zbavíme prachu a navlhčíme. 
Následně provedeme penetraci vodou 
rozředěným Penetračním nátěrem pro 
Aquastop (dle savosti podkladu max. 
do poměru 1:1). Aplikaci Aquastopu  
provedeme po zaschnutí  penetračního 
nátěru (dle podmínek 1/2 - 4 hod). 
K penetraci podkladu můžeme použít 
také běžné disperzní penetrační nátěry.

Hrubší nebo zvětralé povrchy (a povrchy 
s méně přídržnou vrchní vrstvou) 
doporučujeme penetrovat dvakrát. 
U venkovních aplikací lze k penetraci 
použít rovněž rozpouštědlový penetrační 
nátěr Penetral Alp (podklad musí být suchý), 
aplikaci Aquastopu pak provedeme až po 
24 hodinách

POZNÁMKA - hlavním účelem penetračního nátěru je zpevnění vrchních vrstev 
podkladu a snížení jeho savosti. Kvalitní penetrací zajistíme velmi dobrou přídržnost 
k podkladu.  
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