
Charakteristika v˘robku
JednosloÏková suchá maltová smûs 
s obsahem krystalizaãní tûsnící pfiísady.

• aplikuje se pokládkou, ruãnû nebo 
    such˘m nástfiikem
• má v˘bornou pevnost a pfiídrÏnost 
    k podkladu
• je trvale odolná vÛãi vodû a mrazuvzdorná
• je objemovû kompenzována
• trvale utûsÀuje betonov˘ podklad 
    v dÛsledku sekundární  krystalizace 
    v pórovém systému zvodnûlého betonu
• má vysokou chemickou odolnost
• utûsÀuje betonov˘ podklad i vÛãi 
    ropn˘m produktÛm

VODOTùS

VODOTùS Hydroizolaãní malta s krystalizaãní pfiísadou (utûsÀuje póry v betonu rÛstem speciálních 
krystalÛ). Ideální pro vodomûrné ‰achty, v˘tahové ‰achty, podzemní kolektory, tunely apod. Na povrchu 
betonu vytváfií masivní nepropustnou vrstvu odolnou mechanickému po‰kození. Na rozdíl od klasick˘ch 
metod její kvalita s ãasem roste, neboÈ krystaly prostupují stále hloubûji i do podkladní konstrukce.



nestandardní ‰edá
1520 ± 40
min. 5,5
min. 7,5
min. 30
min. 45
max. 32

11,6 ± 0,4.10-6

min. T 100
min. 2,5

min. V 12

PouÏití
VODOTùS je  jednosloÏková suchá maltová smûs urãená zejména pro zhotovení hydroizolaãní vrstvy na betonovém podkladu. Uplatnûní
nalézá rovnûÏ pfii opravách prosakujících betonov˘ch a Ïelezobetonov˘ch konstrukcí. Na povrchu betonové konstrukce vytváfií izolaãní vrstvu 
nepropustnou pro vodu, oleje, organická rozpou‰tûdla, ropné produkty apod. Na maltu VODOTùS  mÛÏe b˘t naná‰en libovoln˘ typ sekundární
ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce. Malta se dodává v nestékavé úpravû pro snadnou aplikaci na svislé povrchy a podhledy. 

Fyzikální a mechanické parametry
barva
sypná hmotnost (kg/m3)
pevnost v tahu za ohybu (MPa)                         7 dnÛ
                                                                  28 dnÛ 
pevnost v tlaku (MPa)                                        7 dnÛ
                                                                  28 dnÛ
statick˘ E-modul (GPa)
koeficient teplotní roztaÏnosti (K-1)
mrazuvzdornost
pfiídrÏnost k podkladu (MPa) 
vodotûsnost

Zku‰ební atesty
V˘robek je certifikován podle zákona ã. 22/1997 Sb. a nafiízení vlády ã. 163/2002 Sb. PrÛbûÏnou nezávislou kontrolu a dozor nad systémem
jakosti provádí autorizovaná osoba ã. 204.

Pokyny pro zpracování
Podklad: Z podkladu musí b˘t pfied naná‰ením odstranûn ve‰ker˘ nesoudrÏn˘, uvolnûn˘, zvûtral˘ ãi jinak viditelnû po‰kozen˘ beton. Korodující 
v˘ztuÏ musí b˘t ‰etrnû uvolnûna a zbavena korozních zplodin. Povrch betonu je bezpodmíneãnû nutné náleÏitû provlhãit a to opakovanû
alespoÀ 120 minut pfied aplikací správkového materiálu. NáleÏitû provlhãen˘ beton musí b˘t matnû vlhk˘, nikoliv pokryt˘ leskl˘m vodním filmem.
Pfiíprava malty:  Malta je dodávána v podobû vhodné pfiímo pro such˘ nástfiik a její strojní naná‰ení nevyÏaduje na staveni‰ti obvykle Ïádná 
opatfiení. Pro ruãní naná‰ení se malta pfiipravuje pouze smísením s vodou  v následujícím pomûru: na 25 kg pytel 3,5 - 4,0 l vody, na 5 kg 
pytel 0,7 - 0,8  l vody. Tlou‰Èka naná‰ené vrstvy v jednom pracovním zábûru nesmí b˘t slab‰í neÏ 15 mm a silnûj‰í neÏ 25 mm.
Doba zpracovatelnosti  v˘robku je pfii 20° C 50 - 60 minut.
Teplota podkladu ani okolní atmosféry nesmí b˘t niÏ‰í neÏ +5° C a vy‰‰í neÏ +30° C.
Naná‰ení malty  VODOTùS  je moÏné provádût ruãnû ãi strojnû such˘m nástfiikem. Ruãní naná‰ení malty se provádí buì nahazováním nebo
natahováním. Maltu mÛÏeme v pfiípadû potfieby naná‰et ve více vrstvách. Finalizace povrchu  se provádí po „zavadnutí" poslední vrstvy nejlépe 
such˘m polyuretanov˘m hladítkem. Je nepfiípustné povrch finalizovat za mokra.
O‰etfiení povrchu: Opravené povrchy je nezbytné ihned po dokonãení náleÏitû o‰etfiit. Zejména je nutno zabránit pfiímému sluneãnímu osvitu, 
pÛsobení vûtru a dal‰ích faktorÛ urychlujících neÏádoucí odpafiování zámûsové vody. 

Vydatnost
Vydatnost malty  VODOTùS  ãiní 1,7 - 1,8 kg/m2 a 1 mm tlou‰Èky pfii ruãní aplikaci. Pfii suchém nástfiiku je nutno poãítat se zv˘‰ením spotfieby 
o 10 aÏ 15 % vzhledem k tzv. „rozprachu", resp. „spadu".

Balení a skladování
V˘robek je balen do papírov˘ch pytlÛ s PE nástfiikem po 25 kg a do PE pytlÛ po 5 kg. VODOTùS musí b˘t pfii dopravû a skladování úãinnû
chránûn pfied vlhkostí. Doba skladovatelnosti ãiní v neporu‰en˘ch pÛvodních obalech 25 kg 6 mûsícÛ, v 5 kg 24 mûsícÛ.

Ochrana zdraví pfii práci
Práce se suchou maltou  VODOTùS  nevyÏaduje Ïádná mimofiádná hygienická opatfiení. V˘robek obsahuje alkalické sloÏky a je tudíÏ nutno
zabránit zejména kontaminaci oãí a sliznic. Pfii práci je proto nutno dodrÏovat BOZ platné pro práce s cementov˘mi, popfi. vápenn˘mi maltami.
Pro v˘robky platí TL VT1/HAS. Údaje oti‰tûné v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a dostupn˘ch informací v dobû vydání. Tento 
technick˘ list pozb˘vá platnosti vydáním nového aktualizovaného technického listu. V pfiípadû potfieby a jak˘chkoli pochybností ãi nejasností 
kontaktujte v˘robce.

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