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■■ Technické■údaje■
ATLAS WODER S sa vyrába vo forme suchej zmesi s podielom  cementov, 
práškových živíc novej generácie,  minerálnych plnidiel a modifikačných prísad.

Násypná hustota (suchej zmesi) cca 1,1 kg/dm3

Objemová hustota hmoty (po rozmiešaní) cca 1,4 kg/dm3

Hustota v suchom stave (po viazaní) cca 1,3 kg/dm3

Pomer miešania (voda / suchá zmes)
cca 0,25 l/1 kg

cca 6,25 l/25 kg

Min./max. hrúbka vrstvy 1 mm/3 mm

Teplota prípravy hmoty a podkladu a tiež okolitá 
teplota

+5 °C až +25 °C

Prídržnosť min. 1,2 MPa

Doba spracovateľnosti cca 2 hodiny

Otvorená doba min. 30 minút

■■ Technické■požiadavky
Výrobok má Technické schválenie ITB č. AT-15-5031/2007,  Národné prehlásenie 
o zhode č. 038 zo dňa 11.10.2004, Hygienický atest PZH (SHÚ) a Osvedčenie 
v rozsahu radiačnej hygiény. Certifikát ZKP ITB-0191/Z.

■■ Určenie
Chráni podklad pred tlakovou vodou – môže sa používať ako vnútorná utesňovacia vrstva 
v bazénoch a iných vodných nádržiach do 5 metrov stĺpca vody.
Vytvára vodotesnú vrstvu – izolácie ľahkého, stredného a ťažkého typu (v závislosti 
od hrúbky nanesenej vrstvy).
Chráni podklady vystavené vplyvom dážďa a stojatej vody – balkóny, terasy, fasády, 
múry pivníc, základy a pod.
Chráni podklady pred vlhkosťou vnútri budov – omietky a podlahové podklady v mokrých 
miestnostiach (kúpeľne, sprchové kúty, kuchyne, umyvárne), hlavne v mokrých zónach 
týchto miestností.
Odporúča sa pre staré budovy – vďaka paropriepustnosti a vodotesnosti malta je vhodná 
pre izolácie starých zvetralých stien.

• elastická, paropriepustná
• chráni pred tlakovou vodou
• vysoká prídržnosť
• nízke lineárne zmrštenie
• na minerálne podklady

ATLAS■WODER■S
Vodotesná■cementová■malta

Druhy utesňovaných povrchov – minerálne, cementové a vápennocementové omietky, 
betón, železobetón, cementový poter a tiež neomietnuté múry z tehál.

■■ Vlastnosti
Vysoká prídržnosť – ku klasickým betónovým podkladom minimálne 1,2 MPa.
Viazanie bez zmrštenia – lineárne zmrštenie malty je minimálne, v priebehu viazania nevznikajú 
vrypy a praskliny, ktoré su charakteristické pre cementové malty.
Povlakové utesnenie – vytvára vrstvu o hrúbke niekoľko milimetrov  - musí sa chrániť pred 
mechanickým poškodením napr. v priebehu prevádzky – je potrebné na nej vykonať podlahový 
podklad, omietku alebo obklad.
Môže sa používať priamo pod obklad – miesto asfaltových pásov a klasických fólií, 
na ktorých sa musí vykonať výlevka pred lepením obkladu alebo dlažby.
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■■ Spotreba
Celková hrúbka povlaku musí byť vhodne zvolená podľa pôsobenia vody 
na utesnenú plochu.

Podmienky 
prevádzkovania

Hrúbka povlaku 
(mm)

Spotreba 
(kg/m²)

navlhčenie 1,5 cca 2,0

nasiaknutie 2,0 cca 3,0

vodné nádrže 3,0 cca 4,5

■■ Dôležité■dodatočné■informácie
• ATLAS WODER S sa používa na povrchové tesnenie. V prípade utesňovania 

rohov miestností,  okrajom spojenia stien a podlahových podkladov, 
prechodov inštalačných rúr, dilatačných medzier sa odporúča používať 
systém ATLAS WODER E alebo hydroizoláciu ATLAS WODER DUO.

•  Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití. Obtiažne 
odstranitelné zbytky   zaschnuté hmoty umyť prostriedkom ATLAS SZOP.

• Dráždivý – prípravok obsahuje cement. Dráždi dýchacie cesty a pokožku. Riziko 
vážneho poškodenia očí.  Môže vyvolať precitlivenosť pri styku s pokožkou. 
Uchovávať mimo dosah detí. Nevdychovať prach. Pri zasiahnutí očí okamžite 
dôkladne vypláchnuť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. 
Používať vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare 
alebo tvárový štít. Pri požití okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať tento 
obal alebo označenie. Postupovať v súlade s kartou bezpečnostných údajov.

• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých vreciach, 
v suchých podmienkách (najlepšie na paletách). Chrániť pred vlhkosťou. 
Doba skladovania za podmienok zhodných s uvedenými požiadavkami 
je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Obsah rozpust-
ného chrómu (VI) v hotovej hmote výrobku ≤ 0,0002 %.

■■ Balenie
Papierové vrecia: 25 kg
Paleta:  1050 kg vo vreciach po 25 kg

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými 
predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto technickej karty 
všetky predchádzajúce sú neplatné.
Dátum aktualizácie: 06.07.2010

■■ Vykonanie■hydroizolácií
Príprava■podkladu
Podklad musí byť :

 − rovný a nosný – tzn. primerane pevný, stabilný, zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť 
prídržnosť, hlavne prachu, špiny, solných výkvetov, olejov, starých mialiarskych náterov. 

 − Vrypy a praskliny je potrebné mechanicky rozšíriť a vyplniť cementovou hmotou napr. 
ATLAS TEN – 10. Prašné podklady a tiež sádrové podklady je treba prebrúsiť a povysávať. 
Čerstvo vykonané povrchy napr. omietky alebo podlahové podklady sa môžu utesňovať 
po celkovom uschnutí, min. po 14 dňoch od ich zhotovenia. 

 − suchý – povrch musí byť celkom uschnutý,
 − napenetrovaný – príliš savé povrchy sa odporúča ošetriť penetračným náterom – emulziou 
ATLAS UNI – GRUNT.

Príprava■malty
Materiál z vreca vsypať do nádoby s odmeraným množstvom vody (pomer uvedený v Technických 
údajoch) a miešať rýchlobežným miešadlom, až vznikne celistvá konzistencia. Hmota je vhodná 
k použitiu ihneď po premiešaní a svoje vlastnosti si uchováva cca 2 hodiny.

Utesňovanie
Malta sa nanáša na zatesňovaný povrch minimálne v dvoch vrstvách. Prvá vrstva sa nanáša 
štetcom, ďalšie pomocou štetca alebo nerezovým hladidlom. K nanášaní druhej vrstvy je možné 
pristúpiť ak prvá je už tvrdá, ale je ešte vlhká.

Ukončovacie■práce■
Povlak, ktorý vznikne po zviazaní (po cca 24 hodinách) je potrebné zabezpečiť pred mechan-
ickým poškodením – naniesť omietku, položiť dlažbu alebo inú podlahu. Utesnené povrchy 
je potrebné chrániť cca 3 dni pred vplyvom tlakovej vody.

k a t a l ó g  t e c h n i c k ý c h  k a r i e t
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■■ Technické■údaje
ATLAS WODER E sa vyrába vo forme hotovej hmoty na báze polymerových 
disperzií, plnidiel a modifikačných prísad.

Hustota výrobku cca 1,5 g/cm3

Min./max. hrúbka vrstvy 1 mm/5 mm

Teplota prípravy hmoty a podkladu 
a tiež okolitá teplota

+5 °C až +30 °C

Prídržnosť min. 1,3 MPa

Otvorená doba min. 30 minút

Nanášanie druhej vrstvy po cca 3 hodinách

Vykonanie ochrannej vrstvy po cca 24 hodinách

■■ Technické■požiadavky
Výrobok má Technické schválenie ITB pre systém ATLAS WODER E č. AT-15-
5032/2007,  Národné prehlásenie o zhode č. 052 zo dňa 11.10.2004, Osvedčenie 
v rozsahu radiačnej hygiény, Certifikát ZKP ITB-0191/Z Certificate ITB-0191/Z.

■■ Určenie
Vytvára izoláciu ľahkého typu – utesňuje miesta, kde nie je vplyv tlakovej vody.
Je hlavnou súčasťou utesňovacieho systému ATLAS WODER E – spolu s emulziou ATLAS 
UNI – GRUNT, páskou a iným príslušenstvom pre utesňovanie.
Chráni podklady pred vlhkosťou vnútri budov – omietky a podlahové podklady v mokrých 
miestnostiach (kúpeľne, sprchové kúty, kuchyne, umyvárne), hlavne v mokrých zónach tých 
miestností.
Chráni podklady vystavené vplyvom dažďa a stojatej vody – balkóny, terasy, fasády, múry 
pivníc, základy a pod.
Odporúča sa pre ochranu prvkov náchylných na poškodenie pri kontakte s vlhkosťou 
– sádrové výrobky (sádrokartonové dosky, omietky), anhydritové a porobetonové výrobky.
Používa sa na OSB dosky a pozinkovaný plech – po zhotovení na nich kontaktnej vrstvy 
z hmoty ATLAS GRUNTO-PLAST.
Umožňuje vykonanie elastickej ochrany dilatácie – spolu s ponorenou do nej TESNIACOU 
PÁSKOU a NÁROŽNÍKAMI chráni okraje spojenia stien a podlahových podkladov a tiež dilatácie.
Utesňuje povrchy okolo stien a podláh, inštalačných priechodov – spolu s ponorenými 
do nej DLÁŽKOVÝMI alebo NÁSTENNÝMI PRSTENCAMI.

• chráni podklad pred vlhkosťou
• vysoko elastický
• na balkóny a terasy
• do kúpeľní, kuchyň, pivníc
• súčasť utesňovacieho systému

ATLAS■WODER■E
Vodotesná■elastická■fólia

Druhy utesňovaných povrchov – vzššie uvedené a tiež cementové, vápennocementové 
a sádrové omietky, cementové a anhydritové potery, betónové a železobetónové prvky, 
neomietnuté múry z tehál, blokov, sadrokartónové dosky a pod.

■■ Vlastnosti
Vysoko elastický – je možné ho používať na podkladoch v systémoch podlahového a stenového 
vykurovania a tiež na iných podkladoch, ktoré su náchylné na deformácie.
Vysoká prídržnosť – ku klasickým betónovým podkladom minimálne 1,3 MPa.
Povlakové utesnenie – vytvára vrstvu o hrúbke niekoľko milimetrov  - musí sa chrániť pred 
mechanickým poškodením napr. v priebehu prevádzky – je potrebné na nej vykonať podlahový 
podklad, omietku alebo obklad.
Môže sa používať priamo pod obklad – miesto asfaltových pásov a klasických fólií, na ktorých 
sa musí vykonať výlevka pred lepením obkladu alebo dlažby.
Ľahko spracovateľný – jednozložkový – pred použitím je potrebné obsah obalu  
premiešať, je možné použiť iba časť výrobku a nespotrebovaný materiál použivať po celú 
dobu použiteľnosti tzn. 12 mesiacov od dátumu výroby.
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■■ Spotreba
Celková hrúbka povlaku musí byť vhodne zvolená podľa pôsobenia vody 
na utesnenú plochu.

Hrúbka povlaku 
(mm)

Spotreba
 (kg/m²)

1,5 cca 1,5

2,0 cca 2,0

3,0 cca 3,0

■■ Dôležité■dodatočné■informácie
• Pracovné náradie umyť čistou vodou ihneď po použití. Obtiažne odstran-

itelné zbytky  zaschnutej hmoty umyť prostriedkom na zbytky výrobkov 
na báze  polymerových disperzií ATLAS SZOP 2000.

• Chrániť oči a pokožku. Pri zasiahnutí očí vyhľadať lekársku pomoc. 
Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť škodlivé účinky vo vodnej 
zložke životného prostredia. Uchovávať mimo dosahu detí. Nevylievať 
do kanalizácie. Produkt a obal likvidovať bezpečným spôsobom. 
Nevyhadzovať do životného prostredia. Postupovať v súlade s kartou 
bezpečnostných údajov.

• Výrobok prepravovať a skladovať v hermeticky uzavretých nádobach, 
v suchých podmienkach (najlepšie na paletách), pri teplote nad O°C. 
Chrániť pred vlhkosťou a príliš vykokou teplotou.  Doba skladovania 
za podmienok zhodných s uvedenými požiadavkami je 12 mesiacov 
od dátumu výroby uvedeného na obale.

■■ Balenie
Umelohmotné nádoby: 5 kg, 25 kg
Paleta:  400 kg v nádobach 5 kg, 400 kg v nádobach 25 kg.

Tieto informácie sú iba základnými pokynmi týkajúcimi sa použitia 
výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými 
predpismi a stavebnými skúsenosťami.  S vydaním tejto technickéj karty 
všetky predchádzajúce sú neplatné.
Dátum aktualizácie: 06.07.2010

■■ Vykonanie■hydroizolácií
Príprava■podkladu
Podklad musí byť:

 − rovný a nosný – tzn. primerane pevný, stabilný, zbavený vrstiev, ktoré môžu oslabiť 
prídržnosť, hlavne prachu, špiny, solných výkvetov, olejov, starých mialiarskych náterov. 

 − Vrypy a praskliny je potrebné mechanicky rozšíriť a vyplniť cementovou hmotou napr. 
ATLAS TEN – 10. Prašné podklady a tiež sádrové podklady je treba prebrúsiť a povysávať.

 − suchý – povrch musí byť celkom vyschnutý, čo je možné overiť „testom fólie“. Test sa 
vykonáva uložením fólie z umelej hmoty na ploche cca 1 m². Ak sa po niekoľkých minútach na 
vnútornej strane objaví vodná pára, taký podklad ešte nie je pripravený pre ukladanie ATLAS 
WODER E. Čerstvo vykonané povrchy napr. omietky alebo podlahy, sa môžu utesňovať až 
po celkovom vyschnutí, nie skôr ako po 14 dňoch od ich vykonania.

 − napenetrovaný – príliš savé povrchy sa odporúča ošetriť penetračným náterom 
– emulziou ATLAS UNI – GRUNT. Pre zlepšenie prídržnosti hmoty k veľmi hladkým 
podkladom alebo podkladom s nízkou nasiakavosťou, je potrebné naniesť hmotu 
ATLAS GRUNTO-PLAST.

Príprava■malty
ATLAS WODER E sa vyrába ako hotová hmota k priamemu použitiu. Nesmie sa spájať s inými 
materiálmi, riediť ani zahusťovať. Priamo pred použitím premiešať za účelom vyrovnania 
konzistencie (najlepšie vŕtačkou s nízkymi otáčkami). 

Utesňovanie
Hmota sa nanáša na zatesňovaný povrch minimálne v dvoch vrstvách. Prvá vrstva sa nanáša 
štetcom, začínajúc od miest, v ktorých budú dodatočne použité UTESŇOVACIE PÁSKY, 
NÁROŽNÍKY a PRSTENCE ATLAS. Tieto prvky sa ponárajú v čerstvo nanesenej hmote  
ATLAS WODER E. K nanášaniu druhej vrstvy je možné pristúpiť po úplnom uschnutí 
prvej vrstvy (po cca 3 hodinách). Ďalšie vrstvy je možné nanášať pomocou štetca alebo 
nerezovým hladidlom.

Ukončovacie■práce
Povlak, ktorý vznikne po zviazaní (po cca 24 hodinách) je potrebné zabezpečiť pred mechan-
ickým poškodením – naniesť omietku, položiť dlažbu alebo inú podlahu. Utesnené povrchy 
je potrebné chrániť cca 3 dni pred vplyvom tlakovej vody.

k a t a l ó g  t e c h n i c k ý c h  k a r i e t
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 ■ Technické údaje 
ATLAS WODER W je vyrábaný vo forme hmoty pripravenej na použitie, na 
báze polymérnej disperzie, plnív a modifikujúcich prísad.

Hustota výrobku okolo 1,4 g / cm³

Teplota podkladu a prostredia od +5 °C do +30 °C

Min. / max. hrúbka vrstvy 1 mm / 5 mm 

Priľnavosť min. 1,3 MPa 

Otvorený čas práce min. 30 minút

Doba schnutia okolo 60 minút 

Nanášanie druhej vrstvy asi po 3 hodinách

Vstup asi po12 hodinách

Lepenie obkladu asi po 24 hodinách 

 ■ Technické požiadavky
Výrobok má Technické schválenie ITB  AT-15-7990/2009. Štátne Vyhlásenie o 
zhode č. 103 zo dňa 2011-08-16. Výrobok má Certifikát podnikovej kontroly 
výroby – ITB-0329/Z. 

 ■ Určenie
Chráni podklady pod obkladmi pred vlhkosťou vznikajúcou vo vnútri budov – omietky 
a potery vo vlhkých miestnostiach (kúpeľniach, kúpeľoch, sprchách, kuchyniach, umyvárňach), 
najmä vo vlhkých častiach týchto priestorov – okolo sprchových kabín, umývadiel, vaní, drezov a pod.
Odporúča sa na ochranu prvkov, ktoré sú obzvlášť vystavené na zničenie v kontakte 
s vlhkosťou – sadrových výrobkov (dosiek a omietok) a anhydritových, pórobetónu.
Tvorí ľahkú izoláciu – utesňuje miesta, na ktoré voda nepôsobí pod tlakom (voľne prúdi).
Umožňuje vykonať elastické zabezpečenie nároží a dilatácií – spolu s ponorenou do neho 
PÁSKOU a UTESŇOVACÍMI NÁROŽNÍKMI ATLAS alebo páskou a nárožníkmi ATLAS HYDROBAND, 
chráni okraje spojov stien a podlahové podklady ako aj dilatačné škáry.
Utesňuje povrch okolo stien a podláh, okolo prechodov vodovodného a kanalizačného 
potrubia – spolu s ponorenými do neho PODLAHOVÝMI ALEBO STENOVÝMI   PRSTENCAMI  
ATLAS  alebo stenovými prstencami ATLAS HYDROBAND..

 ■ Vlastnosti 
Je vysoko elastický – môže byť použitý na podkladoch vykonaných v systémoch podlahového 
a stenového vykurovania, ako aj na iných povrchoch podliehajúcich deformáciám.
Má vysokú priľnavosť k typickým stavebným podkladom – napr. k betónu minimálne 2,2 MPa.
Zabezpečuje povrchové utesnenie – tvorí vrstvu s hrúbkou niekoľko mm (musí byť chránený 
pred mechanickým poškodením, napr. v dôsledku chôdze – je nevyhnutné vykonať na ňom 
poter, omietku alebo obklad z dlaždíc).
Je odolný na vznik trhlín v podklade – minimálne do šírky 2,5 mm.
Pred použitím sa vyžaduje len premiešanie obsahu balenia – je to  jednozložková fólia.
Umožňuje postupnú spotrebu v priebehu 12 mesiacov  – napriek otvoreniu vedierka 
a čiastočného využitia umožňuje aplikovať zvyšnú časť počas celej doby použiteľnosti, to 
znamená 12 mesiacov od dátumu výroby.
Je výhodný v aplikácii bez ohľadu na charakter podkladu – ľahko sa nanáša tak  na 
sadrokartónové dosky, dosky OSB, ako aj na cementové alebo sadrové omietky, elementy 
z kovu a PVC.
Umožňuje ľahko kontrolovať hrúbku nanášanej vrstvy – rovnako pri nanášaní štetcom, 
valčekom ako aj oceľovým hladidlom.
Poskytuje dokonalé krytie už po nanesení prvej vrstvy.
Umožňuje ľahko – vizuálne – posúdiť hrúbku a jednoliatosť nanesenej vrstvy – vďaka 
intenzite farby a štruktúre po zaschnutí.

• do kúpeľní, kuchýň, pivníc
• vysoko elastický
• zabezpečuje podklady pred vlhkosťou
• má vysokú priľnavosť

ATLAS WODER W
elastická jednozložková hydroizolácia 

Druh utesňovaných podkladov – cementové, vápennocementové a sadrové omietky, 
cementové a anhydritové podlahové podklady, prvky betónové, železobetónové a murované 
z tehál, tvárnic, blokov, sadrokartónové dosky a OSB dosky, atď.
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 ■ Spotreba
Priemerná spotreba pre 2 vrstvy závisí od nasiakavosti a rovnosti podkladu:

Hrúbka povlaku 
[mm]

Spotreba
[kg/m²]

1,0 cca 0,9

2,0 cca 1,8

3,0 cca 2,7

4,0 cca 3,6

5,0 cca 4,5

 ■ Ďalšie dôležité informácie
•	 Náradie očistite čistou vodou ihneď po použití. Ťažko odstrániteľné zvyšky 

hmoty zmyjete prostriedkom na odstránenie zvyškov po výrobkoch na 
báze polymérových disperzií ATLAS SZOP 2000.

•	 Pri použití si chráňte oči a pokožku. Pri priamom kontakte s očami sa poraďte 
s lekárom. Je škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé 
nepriaznivé zmeny vo vodnom prostredí. Chráňte pred deťmi, nevylievajte 
do kanalizácie, výrobok a jeho obal musia byť zlikvidované bezpečným 
spôsobom, zabráňte vypúšťaniu do životného prostredia. Postupujte 
v súlade s bezpečnostným listom výrobku.

•	 Fólia prepravujte a skladujte v tesne uzatvorených vedrách, v suchých 
podmienkach a pri kladných teplotách (najlepšie na paletách). Chrániť 
pred vlhkosťou a prehriatím. Doba použiteľnosti hmoty je 12 mesiacov 
od dátumu výroby uvedeného na obale.

 ■ Balenie
Plastové vedrá: 4,5 kg, 10 kg.
Paleta: 450 kg vo vedrách 4,5 kg; 520 kg vo vedrách 10 kg.

Tieto informácie tvoria základné pokyny týkajúce sa použitia výrobku 
a nezbavujú povinnosti vykonávať práce v súlade s princípmi staveb-
ného umenia  a predpismi BOZP. Spolu s vydaním tohto  technického 
listu, všetky predchádzajúce strácajú platnosť. 
Dátum aktualizácie: 2012-01-19

 ■ Vykonanie hydroizolácie
Príprava podkladu
Podklad musí byť:

 − rovný a nosný – to znamená silný, stabilný a očistený od prachu, nečistôt, soľných zrazenín 
a slabo priliehajúcich fragmentov podkladu, zvyškov starých farieb, ole jov a iných látok, ktoré 
môžu oslabiť priľnavosť fólie. Praskliny a diery, ktoré sa nachádzajú na podklade sa musia 
mechanicky rozšíriť a vyplňiť cementovou maltou, napr. AT LAS TEN-10. Zaprášené podklady 
a tiež vyrobené zo sadrových materiálov je potrebné prebrúsiť a odstráňiť z nich prach.

 − suchý – povrch musí byť úplne suchý, čo treba potvrdiť „testom fólie“. Test spočíva na 
uložení plastovej fólie na povrchu okolo 1m². Ak sa asi po niekoľkých hodinách na vnú-
tornom povrchu fólie objaví skvapalnená vodná para, taký podklad ešte nie je pripravený 
na nanášanie ATLAS WODER W. Čerstvo vykonané povrchy, napr. omietky alebo podlahy, 
môžete utesňovať po ich úplnom vyschnutí, nie však skôr ako po uplynutí 14 dní od 
doby ich vykonania.

 − natretý základným náterom – povrchy obzvlášť nasiakavé sa odporúča natrieť penetračnou 
emulziou ATLAS UNI-GRUNT. Aby sa zlepšila priľnavosť fólie k podkladom veľmi hladkým 
a s nízkou nasiakavosťou, je potrebné pokryť ich hmotou ATLAS GRUNTO-PLAST.

Príprava hmoty
ATLAS WODER W je vyrábaný ako homogénna pasta hotová na použitie. Nesmie sa spájať 
s inými materiálmi, riediť ani zahusťovať. Po otvorení vedra jeho obsah premiešajte s cieľom 
vyrovnať konzistenciu (odporúča sa použiť vŕtačku s nízkymi otáčkami). 

Utesňovanie
Fóliu nanášajte na podklad minimálne v dvoch vrstvách. Prvú vrstvu nanášajte štetcom, začínajúc 
od miest, v ktorých budú dodatočne použité PÁSKY, NÁROŽNÍKY A UTESŇOVACIE  PRSTENCE  
ATLAS alebo príslušenstvo  ATLAS HYDROBAND. Toto príslušenstvo ponorte do čerstvo nanesenej 
hmoty WODER W. K nanášaniu druhej vrstvy môžete pristúpiť až po úplnom vyschnutí prvej 
(asi po 3 hodinách). Ďalšie vrstvy je možné nanášať pomocou štetca alebo oceľového hladidla.

Dokončovacie práce
Povlak, ktorý vznikne po zviazaní (asi po 24 hodinách), by mal byť trvale pokrytý podlahou, 
omietkou alebo obkladom. Utesnené povrchy je treba chrániť asi 3 dni pred pôsobením vody.



ATLAS WODER DUO
dvojzložková hydroizolácia 
• pre ľahké, stredné a ťažké hydroizolácie
• elastická, premosťuje vrypy a praskliny
• obsahuje výztužné polymérové mikrovlákna
• ideálny pod obklady a dlažby, na balkóny a terasy
• do kúpeľní, kuchýň a skladov

POUŽITIE
Hydroizolácia je nielen parozábranou, ale tiež chráni pred stojatou vodou – je možné 
vykonať ľahkú, strednú, alebo ťažkú hydroizoláciu, podľa hrúbky nanesenej vrstvy. 
Vytvára izoláciu pred:   
-  beztlakovou vodou – ktorá steká voľne v dôsledku napr. atmosférických zrážok, umývania 

povrchov, v sprchách, v mycích linkách, alebo chráni pred presakovaním spodnej vody
-  infiltračnou vodou s nestúpajúcou, alebo stúpajúcou hladinou – vodou, ktorá pochádza 

zo zrážok a preteká cez zeminu
- tlakovou vodou – vo vodných nádržiach, alebo v základoch budov
Chráni podklad určený pre obklady a dlažby pred vlhkom, vznikajúcim mimo budovy 
– omietky a podlahoviny vo vlhkých miestnostiach (kúpeľne, sprchy, kuchyne a myčky), 
hlavne vo vlhkých priestoroch – okolo sprchových kútov, umývadiel, odpadov a pod. 
Chráni podklad pod obklady a dlažby, vystavené vplyvom atmosférických zrážok – bal-
kóny, terasy a pod.
Pôsobí ako hydroizolácia v podzemných častiach stavieb – suterénne steny a základy, 
podperné priečky a iné stavebné prvky, prichádzajúce do kontaktu s vodou a vlhkosťou, alebo 
priamo so spodnou vodou.
Odporúča sa pre zabezpečenie prvkov, vystavených extrémnym vplyvom vlhkosti – SDK 
dosky a pórobetónové prvky.
Je možné ho nanášať na OSB dosky a pozinkovaný plech – po odmastení a vykonaní 
kontaktnej vrstvy z adhéznej hmoty ATLAS GRUNTO-PLAST.
Umožňuje vykonať trvalo pružnú dilatáciu – spolu s vtlačenou TESNIACOU PÁSKOU ATLAS 
a VNÚTORNÝMI, alebo VONKAJŠÍMI ROHMI ATLAS, chráni okraje a styky stien s podlaho-
vými podkladmi, vrátane dilatačných prvkov.
Tesní povrch okolo stien a podláh, v okolí vodovodných a kanalizačných prestupov -  spo-
lu s vtlačenými TESNIACIMI PRSTENCAMI ATLAS.
Druhy utesňovaných podkladov: - vyššie popísané podklady, vrátane cementových a 
vápennocementových omietok, cementové podlahové zmesi, betónové a železobetónové 
prvky, tehly, tvárnice a SDK dosky

VLASTNOSTI
Je elastický – je možné ho používať na podkladoch  pre bežné, alebo podlahové vykurovanie, 
a tiež v miestnostiach, kde z nejakých dôvodov dochádza k pohybu stavebných prvkov. 
Premosťuje vrypy a praskliny.
Obsahuje výstužné polymérové mikrovlákna – tie spôsobujú, že hydroizolačná vrstva vy-
kazuje extrémnu pevnosť.
Má vysokú prídržnosť – ku klasickým betónovým podkladom min 1,3 MPa. 
Vytvára vrstvenú hydroizoláciu – tvorí vrstvu o hrúbke niekoľko milimetrov. 
Je možné ho aplikovať priamo pod obklady a dlažby – nahrádza lepenku a tradičné fólie, 
ktoré vyžadovali pred pokládkou obkladov a dlažieb ešte vyliatie samonivelizačnej stierky.
Neobsahuje rozpúšťadlá a iné škodlivé látky.
 
VYKONANIE STIERKY A VYROVNANIE PODKLADU
Príprava podkladu
Podklad musí byť: 
rovný a pevný – tzn., má dostatočnú pevnosť, stabilitu a je zbavený prachu a špiny, soľných 
výkvetov a uvoľnených kusov podkladu. Nemôžu na ňom byť zbytky od olejových náte-
rov, tuky, olej, bituménové, ani iné látky, ktoré môžu znižovať prídržnosť k podkladu. Vrypy 
a praskliny je potrebné pred nanesením hydroizolácie zväčšiť a vyplniť cementovou maltou, 
alebo zmesou ATLAS TEN-10. Prašný podklad, alebo sádrový podklad sa musí prebrúsiť 
a zbaviť vzniknutého prachu. Neomietnuté steny musia mať  vyplnené nosné a výplňové 
špáry murovacou maltou.  
suchý – povrch musí byť suchý, to by sa malo zistiť pomocou skúšky s umelohmotnou 
fóliou. Fólia sa položí na povrch cca 1m2 a ponechá sa takto cca 10-19 hodín. Pokiaľ 
sa na vnútornej strane fólie vyzráža vodná para, je to znamenie, že podklad nie je suchý 
a nie je možné na ňom nanášať hydroizoláciu ATLAS WODER DUO. Priamo pred nanášaním 
hydroizolačnej hmoty, je potrebné ľahko zvlhčiť podklad (nesmie sa vytvoriť kaluža). Čerstvo 
vykonané povrchy, napr. omietky, podlahové potery, je možné ošetrovať hydroizoláciou po 
správnom vyzretí., nie skôr, ako po uplynutí min. 14 dní od ich zhotovenia.
 

PRÍPRAVA HYDROIZOLAČNEJ HMOTY
výrobok je dodávaný ako set dvoch komponentov: suchej zložky (komponentu A) a emul-
zie (komponentu B). Jednotlivé zložky sú balené samostatne, pre vlastné použitie sa musí 
zmiešať. Je potrebné dodržať príslušné miešacie pomery. Hmota sa pripravuje tak, že zložku 
B nalejeme do vhodnej nádoby a následne v priebehu stáleho miešania ľahko a opatrne sype-
me do nádoby zložku B tak dlho, až sa vytvorí rovnorodá, mazľavá konzistencia, s jednotným 
odtieňom (cca 2). Je možné túto činnosť vykonať vŕtačkou s miešacím nástavcom. Hmota je 
vhodná k použitiu po 5- minútovej technologickej prestávke a opätovnom premiešaní. Takto 
pripravená hmota je spracovateľná cca  po dobu 60-tich minút. Upozornenie: pokiaľ spotre-
bujeme iba časť výrobku z balenia, pri opätovnej príprave (namiešanie) musíme pamätať na 
dodržanie správnych miešacích hmotnostných pomerov!
Utesňovanie
Odporúča sa nanášať hydroizoláciu v minimálne dvoch vrstvách. Primárny náter vykonávať 
štetcom. Hmotu dôkladne votrieť do podkladu – jedná sa o dokonale „uzavretie“ pórovi-
tého povrchu, Náter začať od miest, do ktorých sa budú vtláčať IZOLAČNÉ PÁSKY ATLAS, 
VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE ROHY ATLAS a PRSTENCE ATLAS – toto príslušenstvo sa ne-
skoršie zatlačí do čerstvo nanesenej hydroizolácie. V závislosti od potreby, je možné prvý 
náter ľahko zriediť, pridaním 3% vody. S vlastným nanášaním hlavnej pracovnej vrstvy hydro-
izolácie je možné začať po zaschnutí primárnej vrstvy, tzn. po uplynutí cca 3-4 hodín. Hlavnú 
pracovnú vrstvu nanášame pomocou štetca, oceľového hladidla, alebo pomocou striekacie-
ho zariadenia. Rovnaké medzioperačné prestávky (3-4 hod) sú potrebné pred každou ďaľšou 
nanášanou vrstvou. Nanášané vrstvy by mali byť rovnako hrubé. 
Dokončovacie práce
Utesnené povrchy je potrebné chrániť min 12 hod. pred škodlivým vplyvom vody (dážď, 
hmla, rosa a pod.). Na zhotovenú vrstvu hydroizolácie (po cca 24 hodinách) je možné lepiť 
keramické obklady a dlažby. Pre lepenie je vhodný lepiaci tmel UNIVERZÁLNY ELASTICKÝ 
LEPIACI TMEL ATLAS, alebo výrobková rada lepidiel PLUS a PROgres.

SPOTREBA
• Plošné stierkovanie
   cca 1 kg hmoty / 1 m2 / 1 mm hrúbky vrstvy
• Spárovanie dosák
   cca 0,25 kg hmoty / 1 bm

Typ izolácie Odporúčaná hr. vrstvy 
(mm)

Spotreba (kg/m2)

Ľahká hydroizolácia 
(protivlhkostná) 2,0 cca 3,0

Stredná hydroizolácia
(proti spodnej vode) 2,5 cca 3,75

Ťažká hydroizolácia
(proti vodnému stĺpcu) 3,0 cca 4,5

Tieto informácie sú  iba základnými pokynmi pre použitie výrobku, práce s výrobkom je 
potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými predpismi a stavebnými skúsenosťami.
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POUŽITIE
TESNIACE PÁSKY ATLAS sa používajú spolu s elastickou tekutou fóliou ATLAS WODER E 
pre zabezpečenie špár pred/proti prenikaním vody a vlhkosti, utesnenie miestností s vodou 
pretekajúcou beztlakovo pod dlaždičkami, ako sú kúpeľne, sprchové kabíny a pod. Používajú 
sa pre elastické a vodotesné zabezpečenie nároží napr. na styku dvoch stien, steny z dlážkou, 
v nárožníkoch, pri mriežkach odpadovej/odtokovej vody, hranách priechodov inštalačných rúr. 
Pásky je možné používať taktiež pre izolovanie terás a balkónov. Odporúčajú sa zvlášť na podložia 
citlivé na navlhnutie, vykonané zo sadrovej hmoty, bločkov alebo sadrovo-kartónových dosák. 
Tesniace pásky ATLAS sú ponúkané v šírke 120 mm (prostredný pás - 70 mm, perforované 
pásy bočné - 25 mm) a jednotnej hrúbke 0,75 mm. 

Sú tiež produkované kompatibilné prídavné zariadenia doplňujúce, ako:
-  nárožník vonkajší šedý - nárožie je formované z tesniacej pásky, slúžiace pre elastické a 

vodotesné prikrývanie vonkajších nárožníkov.
-  nárožník vnútorný šedý – nárožie je formované z tesniacej pásky, slúžiace pre elastické a 

vodotesné prikrývanie vnútorných nárožníkov 
-  prstenec ná/stenný 120 x 120 mm – elastická manžeta slúžiaca pre utesnenie rúrového 

priechodu v stene pod keramickým obložením.
-  prstenec dlážkový 425 x 425 mm – elastická manžeta slúžiaca pre utesnenie mriežky 

odpadovej/odtokovej vody v dlážke pod keramickým obložením.

VLASTNOSTI
Tesniaca páska ATLAS je vykonaná z polyestru priečne elastického extrémne pevného v 
ťahu. Tesniaca vrstva, nachádzajúca sa v prostrednom úseku, je vykonaná z vysoko tepelne 
odolného plastického elastoméru. Tesniaca páska ATLAS je vodotesná, odolná proti pôsobeniu 
chemických látok, jednoducho sa spracováva, má vlastnosť priečneho tvárnenia a je veľmi 
dobre priľnavá ku všetkým druhom tesniacich hmôt, čo v dôsledku umožňuje jej ľahkú montáž 
a rovnomerné uloženie.

SPÔSOB POUŽITIA
Vykonanie systému tesnení s využitím pások treba začať od vlepenia prídavných zariadení do 
podloží, už skôr pokrytých tesniacou hmotou ATLAS WODER E pomocou hladkého oceľového 
hladidla. Následne ponoríme/zatlačíme pásku na stykoch dvoch stien alebo steny s dlážkou. 
Po vykonaní zabezpečenia všetkých neuralgických/kritických miest natierame povrch pások 
a prídavných zariadení, ako aj celý povrch steny hmotou ATLAS WODER E. Tesniacu hmotu 
nakladáme vo dvoch vrstvách. Prvú vrstvu vždy nanášame štetcom alebo maliarskym valčekom, 
druhú pomocou oceľového hladidla, štetca alebo maliarskeho valčeka. Nanášanie druhej vrstvy 
je možné začať až po úplnom vyschnutí prvej vrstvy (po okolo 3 hodinách).

BALENIE
- Tesniaca páska - 50 b.m a 10 b.m
- Nárožník vonkajší šedý - 25 ks
- Nárožník vnútorný šedý - 25 ks.
- Prstenec ná/stenný 120 x 120 mm - 25 ks.
- Prstenec dlážkový 425 x 425 mm - 10 ks.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Hmotnosť  ........................................................................................................  37.5 g/b.m
Hrúbka celková  ..................................................................................................  0,75 mm
Maximálny tlak  ....................................................................................................  3,30 bar
Odolnosť proti pôsobeniu ozónu (DIN 53509 časť 1. ISO 1431-1 ............................. odolná
Odolnosť proti tlaku vody (1.5 bar  ........................................................................... odolná
Odolnosť proti žiareniu UV (200 h)  .......................................................................... odolná
Odolnosť proti teplote  ......................................................................... od -30°C do +90°C

TESNIACE PÁSKY 
A PRÍRUBY ATLAS

Utesnenie odtokovej rúry prechádzajúcej cez strop

Utesnenie odtokovej rúry prechádzajúcej cez stenu

Utesnenie spojenia steny s dlážkou pomocou tesniacej pásky
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