
 

         

 

 

Pracovní postup – aplikace živičných stěrek  

a Multi Baudichtu 2K. 
 

Injektionscreme  -  injektážní krém k vytvoření dlouhodobě působící 

bariéry proti vzlínavosti vlhkosti. 

Aplikujeme vstřikem (tlak max.2 bary, 

max. do 60% zavlhčení zdiva). Vrty 

v průměru cca 16-22mm do hloubky – 50 

mm celková tloušťka zdi. Při průměru 

vrtu <16mm 2-3 násobné plnění. Rozteč 

vrtů 100 – 120 mm a řádově 150 – 250 

mm nad povrchem. Přes tuto bariéru 

naneseme tzv. přechodový pás (Kiesol a 

Sulfatexschlämme – dvě vrstvy) a to asi 

10 cm nad a 10 cm pod rovinu injektáže. 

Spotřeba krému cca 3-4 l/m2 zdiva ( 1 m délka – 1 m tlouštka). 

 

 

KIESOL  -  mineralizace podkladu s hloubkovým ochranným účinkem pro  

                                   izolace a opravy. Výrobek s vodou odpudivými účinky. 

Hydrofobizuje kapiláry pro utěsnění zdiva. Ředí se s vodou 1 : 1. Aplikuje stříkáním. 

Zlepšuje přilnavost izolačních stěrek Remmers. Další vrstvy se aplikují „čerstvý do 

čerstvého“. Spotřeba cca 0,2 l/m2 

 

 

Sulfatexschlämme (Dichtschlämme) – vertikální i horizontální  

                                                     

izolační stěrka v systému Kiesol 

odolná proti síranům (Sulfatex) . 

Interiéry i Exteriéry. Po aplikaci 

Kiesolu (cca 15-20 min) aplikujeme 

stěrku . Do 5 – 5,5 L vody 

nasypeme 25 Kg směsi a pomocí 

míchadla mícháme cca 3 minuty do 

správné konsistence. Nechat 2 min. 

Detail dokumentující dodatečné zaizolování ložné spáry !!!              odstát a znovu krátce promíchat.    

                                                                                           Naneste stěrku a po 20 minutách 

opakujte. U zadržené vody opakujeme 3 x. Vrstva nesmí přesáhnout Tl. 5mm. Spotřeba 

cca 1,6-2 Kg/m2 v jedné vrstvě. (To samé platí i pro horizontální izolaci stěrkou 

Sulfatexschlämme- Dichtschlämme). 



 

 

 

Profi Baudicht 1K(2K) – silnovrstvá hydroizolační stěrka s pryžovým  

                                                                        

plnivem dle DIN 18195 část 2-6. 

Balení 10 a 30 kg.  Používáme jak 

na dodatečné izolace stávajících 

objektů, tak i nové stavby.  

Neopomeňte dilatační klín na 

rozhraní základové desky a 

obvodového zdiva o poloměru 5cm. 

Pro lepší přilnavost a jako ochranu 

proti provlhání zezadu (záporná 

vlhkost) se doporučuje na plochu 

ošetřenou Kiesolem nanést stěrku  

Aplikace dvou vrstev živičné stěrky – drážky a jejich vyplnění         Dichtschlämme a nebo Sulfatex- 

                                                                                          schlämme. Aplikace živičné stěrky 

většinou ve dvou vrstvách. První vrstva pomocí zubatého hladítka (drážky) pro 

vytvoření požadované tloušťky. Druhá pak na vyplnění „zubu“ a vytvoření tak 

kompaktní izolační vrstvy. Druhou a doplňující vrstvu děláme v tom okamžiku, když 

zub již hladítkem nedeformujeme. U řady 2K v optimálních podmínkách cca po 2 

hodinách, u  1K zpravidla druhý den. Spotřeba cca 4-6 kg/m2 dle zatížení tlakovou 

vodou. Jako lepidlo pro tep. izolaci cca 1,5 kg/m2. 

 

 

 

Multi Baudicht 2K  -  spojuje vlastnosti živičné izolační stěrky a     

                                                              minerální stěrky. Balení 25 kg.  Používáme jak na 

dodatečné izolace stávajících objektů, tak i nové stavby.  Vysoce flexibilní izolace, 

izolující proti půdní vlhkosti dle DIN 18195 část 4-6. Minerální podklad opatříme 

podstřikem Kiesol. Mezi vrstvami se již Kiesol nepoužívá ! U vodorovné izolace 

neopomíjejte dilatační klín (Dichtspachtel) o poloměru 5cm. Pro lepší přilnavost a jako 

ochranu proti provlhání zezadu (záporná vlhkost) se doporučuje na plochu ošetřenou 

Kiesolem nanést stěrku Dichtschlämme a 

nebo Sulfatexschlämme. Aplikace Multi 

Baudichtu 2K ve dvou vrstvách. První 

vrstva většinou pomocí zednické štětky. 

Dokonale tím vpravíme hmotu do spár ve 

zdivu. Druhou vrstvu pak pomocí nerez 

hladítka k vytvoření kompaktní izolační 

vrstvy. Tu nanášíme v okamžiku, když již 

první vrstvu zpracování nepoškodíme. Při 

zpracování upozorňuji na směsový poměr 

prášku a disperzní složky.  

 

 

 



 

 

 

 

Dodržujte v menším množství, než jsou dva sáčky prášku a jim odpovídající množství 

disperze, poměr 1,25 : 1 - prášek : kapalina (hmotnostní díly). Mícháme pouze kotvovým 

míchadlem a to s co nejmenším množstvím otáček vrtačky. Spotřeba cca 4,5 - 6 kg/m2 

(dle skupiny zatížení vlhkostí).   

 

 

DS-Systemschutz  - ochrana izolace proti mechanickému poškození   

(vč. Multi Baudichtu 2K)  

a drenážní vrstvy. Doporučuje se 

nad terénem zakončit lištou DS 

Abschlussleiste a tuto připevnit 

DS-Clipy. Pozor na nesprávné 

přichycení této ochranné folie. 

Nelze pro upevnění folie udělat 

díry do plochy opatřené izolační 

vrstvou. (např. pro hmoždinky) 

 
Příklad nesprávného připevnění izolace – 
průrazy zaizolované plochy !!! 
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