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Poznámka: 
Výše uvedené informace o produktu jsou výsledkem našeho testování a naší zkušenosti. Jsou však obecné povahy a každý uživatel je povinen se před aplikací 
přesvědčit o vhodnosti použití produktu vlastní zkouškou. 
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Charakteristika: 
 Hydroizolační fólie IZOHYDROTEX je polyethylenová fólie s polypropylenovou netkanou textilií, která je 
určena jako izolace proti stékající vodě, na překrytí trhlin v podkladech stavebních materiálů. Lze ji použít jako 
pružnou membránu pod keramické obklady a dlažby. Používá se jako těsnicí vrstva pod keramické obklady nebo 
jiné nášlapné vrstvy v koupelnách, na balkonech, terasách, ve wellness zařízeních, v plaveckých halách a 
průmyslových provozech se zvýšenou vlhkostí. 
 
Použití: 
 Hydroizolační fólie IZOHYDROTEX je určena jako hydroizolační vrstva zcela nahrazující 44u Tekutou 
lepenku. Lze ji použít jako pružnou membránu pod keramické obklady a dlažby. Používá se jako těsnicí vrstva 
pod keramické obklady nebo jiné nášlapné vrstvy v koupelnách, na balkonech, terasách, wellness zařízeních, 
plaveckých halách a průmyslových provozech se zvýšenou vlhkostí. Odolává širokému rozpětí teplot a solím. 
Vytváří pružné těsnění rohových spár ve stěnách a podlahách. 
 
Technická data: 
 

Báze:    polyethylenová fólie s polypropylenovou netkanou textilií 
Měrná hmotnost:  ≥140 g/m2 
Tvrdost:    60 ShA 
Tloušťka:   0,35 ± 0,6 mm 
Tahové vlastnosti: 
- maximální tahové napětí: ≥8,8 MPa 
- relativní prodloužení při  
maximálním tahovém napětí: ≥70 % 
Perlokace vody:   žádné úniky 
Tepelná odolnost:   -30 °C ÷ +80 °C 
Odolnost UV záření:  ano 
Barva:    modrá 
Balení:     role šířka 1000 mm, návin 50 m 
 

Pracovní postup: 
Příprava podkladu: Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či 

jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s 
podkladem (tuky, oleje apod.). Podklad nesmí být zejména zaprášen. Vyrovnání podkladu je nutné provádět 
před pokládkou Hydroizolační fólie IZOHYDROTEX. Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu musí být alespoň 
1,5 MPa. Kaverny nebo jiné povrchové vady je třeba vyplnit opravnou maltou. Pro zajištění dobré přilnavosti u 
velmi suchých (<2% RV) nebo velmi savých podkladů je potřeba podklad zpenetrovat přípravkem 44u Penetrace 
– stavební disperze nebo Hloubkovou penetrací. V případě exteriérových aplikací je nezbytné, aby podkladní 
vrstvy byly mrazuvzdorné. 

Doporučená aplikace: Pro samotnou pokládku Hydroizolační fólie IZOHYDROTEX je důležitý výběr ce-
mentového lepidla pro tenkovrstvé lepení. Lepidlo musí dobře přilnout k podkladu a musí mechanicky ukotvit 
vlies na Hydroizolační fólii IZOHYDROTEX. Doporučujeme cementové lepidlo C2 TE S2. Na podklad se nanáší 
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zubovou stěrkou 4×4 mm. Do nanesené cementového lepidla se celoplošně uloží Hydroizolační fólie IZOHYD-
ROTEX. K zatlačení se doporučuje hladká strana zubové stěrky nebo lépe plastové hladítko. Doporučujeme vy-
hlazování Hydroizolační fólie IZOHYDROTEX od středu směrem ven. Pozor, je nutno zabránit tvorbě vzducho-
vých bublinek a protržení a dodržet dobu zpracovatelnosti lepidla. Doba zpracovatelnosti je dána použitím lepicí 
malty. Je třeba dbát s maximální pozorností na řešení jednotlivých detailů, a aby návaznost jednotlivých pásů 
Hydroizolační fólie IZOHYDROTEX byla tzv. „po vodě“. Hydroizolační fólie IZOHYDROTEX se navzájem slepí 44u 
Butylovou páskou přesazením 10 cm nebo se spojí na sraz a spoj se přelepí 44u Těsnícím pásem. Na exponova-
ných podlahách přetřeme spoje hydroizolací 44u Tekutá lepenka a to dle konkrétního případu. V exponovaných 
místech (rohy, prostupy, styk vodorovných a svislých ploch, dilatační spáry) se detaily tvoří těsnících pásů, rohů 
a prostupů. Pokládka obkladů a dlažby pomocí cementového lepidla C2 TE S2 je možná po technologické pře-
stávce cca 24 hodin. 
 
Spotřeba: 
 24 měsíců od data výroby uvedeném na obalu při teplotách +5°C ÷ +25°C. Skladujte v dobře větraných 
prostorách. 
 
Bezpečnost: 
 Práce s hydroizolačním pásem Hydroizolační fólie IZOHYDROTEX nevyžaduje žádná mimořádná hygienická 

opatření. 


