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POPIS PRODUKTU 

Vlastnosti                                 

H6100 je 3-zložková, hydroizolačná stierka na polyuretánovej 
báze. 

Použitie                                   

Hydroizolačná vrstva pod kamenné koberce pre epoxidový 
a polyaspartikový systém (KLASIK, PRO, EXCELENT) 
 

Výhody                                   

Veľmi príjemná aplikácia, vysoká pružnosť a žiadne bublinky, alebo 
dierky. Vynikajúce hydroizolačné vlastnosti, vysoká schopnosť 
premostenia trhlín v podklade. Imituje vzhľad betónu a nehrozí tak 
presvitanie izolácie, vynikajúca adhézia na penetráciu P03,P03Q 
s presypom PK0105 (frakcia 0,1-0,5mm) 
 

INFORMÁCIE O VÝROBKU 

Farba                             

Zložka A                                    Šedá kvapalina 
Zložka B                                    Šedý prášok 
Zložka C                                    Nažltla kvapalina 
 
V dôsledku slnečného žiarenia sa môžu vyskytnúť farebné zmeny, 
ktoré neovplyvňujú funkčnosť. 
 

Balenie                                     
Sada A + B + C                                10 kg (vedro + vedro + dóza) 
Zložka A                                           4,29 kg 
Zložka B                                           4,29 kg 
Zložka C                                           1,42 kg 
 
Odtieň                                      
Kamenná šedá 
 

Skladovanie                            
24 mesiacov od dátumu výroby v originálnom, nepoškodenom a 
zapečatenom obale. 
Skladovacia teplota od + 10 ° C do + 30 ° C. 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Obsah pevných častíc             

100% (objemovo a hmotnostne) 

Mechanicko - fyzikálne vlastnosti   

Rozťažnosť do porušenia:   ~600%                   7dní pri +20°C                                                                                                      

Odolnosť voči teplote 

Záťaž* Teplo 
Trvalá do +50°C, suché 
Krátkodobá do +80°C, suché i vlhké** 

* Súčasne sa chemicky ani mechanicky nezaťažujte. 

** Napríklad, Občasné čistenie vodnou parou 

Chemická odolnosť                    

Odolné voči širokému spektru chemikálií.  

Ďalšie chemické odolnosti na vyžiadanie. 

Obsah VOC                                    

Maximálny prípustný obsah VOC produktu H6100 je  
<500 g / l a výrobok teda spĺňa  požiadavky smernice EÚ  
2004/42, kategórie IIA / j.typ 
 

 

APLIKÁCIA, PODMIENKY A OBMEDZENIA 

Spotreba   

Cca 1,00kg/m2                                       

 
Uvedené údaje majú iba orientačný charakter. Je možné 
navýšenie spotrieb v dôsledku nerovnosti podkladu, straty, 
presvitanie podkladu, a pod.  
 

Podklad                                           

Betónový podklad musí byť pevný s min. pevnosť v tlaku 
25,0 N / mm2 a pevnosť povrchu najmenej 1,5 N / mm2. 
Betónový podklad musí byť pevný bez častíc bez prachu z  
iných nečistôt, ako sú staré nátery, oleje, tuky, špina, atď. 
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Doporučujeme realizovať penetračný náter P03 s presypom 
PKN0105 fr.: 0,1-0,5mm v množstve cca 0,50kg/m2 penetrácie. 
 
V prípade potreby realizujte skúšobnú plochu. 
 

Príprava podkladu                        

Betónový podklad musí byť upravený tryskaním, obrúsením atď.,  
aby sa otvoril betónový povrch betónu a odstránili sa  
všetky nečistoty 
odstránené brúsením. Podklad nevyhovujúcej kvality sa má  
odstrániť.  
  

Vlhkosť podkladu                        

max. 4%                                   Metóda: Meranie CM 

bez zvýšenia vlhkosti             Metóda: polyetylénová fólia (ASTM) 

Podmienky aplikácie 

Teplota podkladu                        min. + 10 ° C, max. + 25 ° C  

Okolitá teplota                            min. + 10 ° C, max. + 30 ° C  

Teplota materiálu                       min. + 10 ° C, max. + 20 ° C 

Relatívna vlhkosť vzduchu        max. 70% 

Rosný bod                                      
Podklad a vrstva nevytvrdeného materiálu musí mať  
min.+3 ° C nad rosným bodom. 
Zabráňte kondenzácii vlhkosti vzduchu. 
 
Zmiešanie zložiek                         

Miešací pomer   

Zložka A : Zložka B : Zložka C = 42,9 : 42,9 : 14,2          hmotnostne 
=  3 : 3 : 1 hmotnostne 

Postup zmiešavania    

Do zložky A nasypte zložku B  a dôkladne miešajte aspoň 2 min. 
Premiešajte zložku C.  

Primiešajte zložku C do zmesi zložiek A a B a veľmi dôkladne 
premiešajte aspoň 5 minút.             

Dbajte na to, aby sa do zmesi dostalo čo najmenej vzduchu. 

 

Miešacie zariadenie                     

Elektrické nízkootáčkové miešadlo (300-400 ot/m) alebo iné 
vhodné zariadenie. 

Postup aplikácie                           
 
Na pripravený podklad a po prípadnom prevedení skúšobnej 
plochy aplikujte H6100 kovovou zubatou stierkou (veľkosť zubu je 
podľa požadovanej spotreby/hrúbky) a povrch následne upravte 
odvzdušňovacím valcom takz. do kríža. 
Aplikačnú metódu je potrebné predom vyskúšať za konkrétnych 
aplikačných podmienok. 
 
Čistenie náradia                           
Všetky aplikačné nástroje musia byť udržiavané v čistote. 
Vhodným čistiacim prostriedkom je technický acetón.  
Vytvrdený produkt je možné odstrániť iba mechanicky. 
 
Spracovateľnosť 

Teplota Čas 
+10 °C ~ 35 minút 
+20 °C ~ 30 minút 

         +30 °C ~ 25 minút 
 
Pretierateľnosť 

Údaje pre aplikáciu H6100 na penetračný náter z P03 : 

 

Údaje pre aplikáciu H6100 na penetračný náter z P05 : 

 
Údaje pre aplikáciu EN05 na náter z EN05 : 

Tieto hodnoty sú len orientačné a môžu ich ovplyvniť podmienky okolia. 
 
 

 

Teplota 
podkladu 

Čakacia doba 
(minimálna) 

Čakacia doba 
(maximálna) 

+ 10 ° C ~ 24 hodín 3 dni 
+ 20 ° C ~ 18 hodín 2 dni 
+ 30 ° C ~ 16 hodín 1 deň 

+ 10 ° C ~ 48 hodín 4 dni 
+ 20 ° C ~ 24 hodín 3 dni 
+ 30 ° C ~ 18 hodín 2 dni 

+ 10 ° C ~ 36 hodín 3 dni 
+ 20 ° C ~ 18 hodín 2 dni 
+ 30 ° C ~ 16 hodín 1 deň 
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Vytvrdzovanie 

Teplota Pochôdznosť Ľahko 
zaťažiteľné 

Plne 
zaťažiteľné 

+ 10 ° C ~ 48 hodín ~ 5 dni ~ 10 dní 
+ 20 ° C ~ 24 hodín ~ 3 dni ~ 7 dni 
+ 30 ° C ~ 20 hodín ~ 2 dni ~ 6 dni 

Tieto hodnoty sú len orientačné a môžu ich ovplyvniť podmienky okolia. 
 
Odporúčania pre aplikáciu  

Neaplikujte na povrchy, ktorým hrozí stúpanie vlhkosti. Zabráňte 
tvorbe kaluží. 
 
H6100 by sa mal chrániť pred vlhkosťou, vodou a vodnou parou 
najmenej 2 dni po aplikácii.  
Poveternostné podmienky môžu spôsobiť veľmi pomalé optické 
starnutie materiálu, ktoré však nemá žiadny vplyv na funkčnosť. 
Trhliny v podklade je nutné vyspraviť, aby nemali vplyv na 
životnosť novej vrstvy. 
Môžu vzniknúť také podmienky (vysoká teplota v kombinácii 
s vysokým mechanickým zaťažením, atď.) pri ktorých môže 
dochádzať ku vtlačeniu do podlahovej vrstvy. 
 

Na vykurovanie používajte len elektrický prúd. Používanie plynu, 
fosílnych palív alebo olejov je nevhodné, pretože sa uvoľňujú 
vysoké koncentrácie CO2 a vodnej pary, ktoré majú negatívny 
vplyv na novovytvorené vrstvy polyméru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok                                         

Informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia nájdete v karte 
bezpečnostných údajov. 
Všetky údaje v tomto dokumente boli stanovené laboratórnymi 
testami. V praxi sa tieto hodnoty môžu líšiť a akékoľvek odchýlky 
sú mimo našej kontroly. 
Tieto odporúčania sú založené na dlhodobých skúsenostiach s 
vývojom a aplikáciou chemických výrobkov, ktoré boli riadne 
uskladnené a použité. Vzhľadom na variabilitu aplikačných 
podmienok a charakteru podkladu nemusia byť informácie, alebo 
iné ústne alebo písomné informácie garanciou k uspokojivému 
výsledku. Všetky odporúčania spoločnosti GLOBALSTONE s.r.o. sú 
nezáväzné. Aplikátor je povinný otestovať, či je výrobok vhodný 
pre zamýšľanú aplikáciu. Aplikátor musí byť schopný preukázať, že 
poskytol úplné informácie včas na riadne posúdenie technológie, 
spoločnosti GLOBALSTONE s.r.o. Vždy si, prosím, skontrolujte, či 
pracujete s najnovšou verziou produktového listu. 
Všetky dokumenty týkajúce sa výrobkov (technické listy, karty 
bezpečnostných údajov, vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach 
atď.) Nájdete na www.presstone.sk 
 

 

 

http://www.presstone.sk/
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