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AQUA BLOK 
  

Aqua Blok je krystalizační rychle tuhnoucí jednosložková izolační hmota na bázi 
cementu. 

 

Charakteristika: 
″ utěsňuje kapilární strukturu podkladových vrstev a současně na povrchu vytváří 

vodotěsnou vrstvu 
″ jako přísada zvyšuje nepropustnost betonů a malt 
″ odolává vodě, kyselinám i ropným produktům 
″ zamezuje prosakování tlakové vody  
″ zabraňuje korozi betonu 
″ použití do interiéru i exteriéru 
 

Příklady použití: 
� uzavírací nátěr betonových a maltových podkladů 
� přísada do cementových malt za účelem sanace vlhkých betonových a zděných částí 

staveb 
� izolace zdiva proti vzlínající vlhkosti 
� základy, vnější stěny spodní stavby, nádrže, plovárny, bazény, koupelny, sprchy, WC, 

balkóny, terasy apod. 
 

Technická data: 
Báze:  směs portlandských cementů, křemičitých písků 

a zušlechťujících přísad     
   Konzistence:  suchý prášek     

Měrná hmotnost: 2,3 g/ml 
Mísitelnost:  voda 

   Dávkování / l: různé dle způsobu použití,  
         1,5 kg/m2 při nánosu ve vrstvě štětcem  

Doba zpracování: 45 minut 
   Pevnost v tlaku: > 35 MPa (ČSN 722450) 
   Pevnost v tahu za ohybu:  > 4,0 MPa (ČSN 722450) 
   Vodotěsnost:  0,0 ml/m2 (ČSN 732578) 
   Nasákavost:  < 10 % (ČSN EN ISO 62) 
   Přídržnost k podkladu: > 1,2 MPa (ČSN 732577) 
   Součinitel mrazuvzdornosti: > 0,80 (ČSN 732579, 50 cyklů) 
   Aplikační teplota: +5 °C ÷ +25 °C 
   Barva:   šedá 

Skladování:  v původních obalech a suchých prostorách 
   Balení / l:  5 kg a 20 kg PP kbelík 

Záruka:  za podmínek uvedeného skladování 24 měsíců 
od data výroby 

 

Podklad: Před použitím podklad mechanicky důkladně očistit a zbavit všech 
volných nečistot, starých hydrofobizujících nebo neporézních nánosů 
(barvy, oleje, jiné uzavírací cementové vrstvy). 

Pracovní postup: Příprava povrchu – Ošetřovaný očištěný povrch se napřed důkladně 
zvlhčí až do plného nasycení vodou. Takto upravený povrch se 
penetruje nátěrem připraveným z 1 kg Aqua Blok k 1 litru vody (poměr 
1:1). Spotřeba je 50 g – 150 g na 1 m2. 
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AQUA BLOK 

 
 Směs pro nanášení stěrkou – 1 kg Aqua Blok se zalije 250 ml vody 

(poměr 4,5:1) a 5 -10 minut míchá do homogenní směsi. Spotřeba je 
2,5 kg – 3,0 kg /m2.  

 Směs pro nanášení štětcem – 1 kg Aqua Blok se zalije 220 ml vody 
(poměr 4:1) a 5 -10 minut míchá do homogenní směsi. Spotřeba 1,3 kg 
– 1,5 kg /m2. 
Přísada do cementových malt: K hotové cementové směsi (maltě) se 
přidá 1 % – 3 % hmotnostní Aqua Blok, tj. 10 g – 30 g na 1 kg malty. 

 Pro důkladné rozmíchání po dobu cca 10 minut je potřeba přidat na 
každý kilogram Aqua Blok cca 220 ml vody! 

 
                               Nanášení hydroizolační vrstvy: Očištěný povrch se důkladně zvlhčí 

vodou a rovnoměrně penetruje štětcem směsí 1:1. Po 3 – 5 minutách 
se nanáší stěrkou nebo štětcem v jedné nebo dvou vrstvách nátěr 
ochranný. Druhá vrstva se nanáší za 5-6 hodin kolmo na předchozí 
směr nanášení vrstvy první. Tloušťka každé nanesené vrstvy by 
neměla být větší než 1 mm. Před nanášením druhé vrstvy je nutné 
povrch opět důkladně zvlhčit.  

 Izolace zdiva maltou s přísadou Aqua Blok: Zdivo se očistí (spáry 
cca 1 cm do hloubky) až na zdravý podklad do výšky 30 cm nad 
pronikající vlhkost, avšak minimálně metr. Připravená stěna se 
navlhčí vodou a nanese se na ní cementová omítková malta, viz odst. 
Přísada do cementových malt. Na takto připravený podklad pro 
provedení konečné izolace se nanáší hydroizolační vrstva, viz Nanášení 
hydroizolační vrstvy.  
 

Upozornění: Nepoužívat při teplotách pod +5°C. Čerstvě ošetřené plochy chránit 
např. pomoci geotextilie před přímým slunečním zářením, sálavým 
teplem, mrazem a deštěm. Každých 12 hodin po dobu 2 – 3 dnů 
ošetřený povrch důkladně vlhčit vodou a dále i po dobu min. 21 dnů 
nesmí povrch ošetřený přípravkem Aqua Blok vyschnout. Použití 
dalších přísad se nedoporučuje, konzultujte vždy s výrobcem. 

 
Čištění:  Použité nářadí nutno neprodleně po aplikaci umýt vodou. 
  
Bezpečnost: Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. Výrobek je dráždivý a 

může vyvolat alergii při kontaktu s kůží. V suchém práškovém stavu 
dráždí také dýchací cesty. Používejte ochranné rukavice, pracovní 
oděv, brýle nebo obličejový štít. Nevdechujte prach. Při zasažení očí 
důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Při požití vyhledejte 
lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. 

   Bezpečnostní list výrobku č. 0101 k dodání u prodejce.   
   
 
 
 

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke 
skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití 
tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.  V případě vaší 

nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení. 


