
NEPODCEŇUJTE IZOLÁCIU ZÁKLADOV!

SPODNÉ STAVBY
Bezpečná izolácia základov ICOPAL
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PROTI NEBEZPEČNÉMU RADÓNUPROTI TLAKOVEJ VODE

 PROTI STEKAJÚCEJ VODEPROTI ZEMNEJ VLHKOSTI

Zabezpeč svoju novostavbu správnym spôsobom,
chráň zdravie a budúcnosť svojej rodiny!



Rodiny často investujú obrovské peniaze do novej podlahy či kuchynskej linky. Hydroizoláciu 
základov rodinných domov síce nevidno, ale pred vodou a vlhkosťou ochráni všetko v dome 
– podlahu, nábytok a hlavne všetkých obyvateľov domu.
Na hydroizolácii základov sa šetriť neoplatí. 
Návrh a výber spoľahlivej hydroizolácie sa v súčasnosti značne podceňuje. Cena hydroizolá-
cie základov tvorí síce len nepatrné percento z celkovej ceny stavby, ale v prípade poruchy 
hydroizolácie sú náklady na jej opravu veľmi vysoké. Aké materiály si teda vybrať na zaizolo-
vanie základov rodinného domu?

Oxidované asfaltované pásy
proti zemnej vlhkosti, proti gravitačnej vode

HYDROBIT
V 60 S 35

ELASTOBIT GG 40
Speed profile® SBS

FOALBIT
AL S 40

ELASTOBIT
RADON AL4

GLASBIT
G 200 S 40

ELASTOBIT PV 40
Speed profile® SBS

FUNDAMENT 4.0
Speed profile® SBS

ICOPAL P Base 35ww
Speed profile® SBS

Modifikované asfaltované pásy
použitie proti zemnej vlhkosti, gravitačnej vode i tlakovej vodeICOPAL odporúča

Stavitelia rodinných domov si na izoláciu 
základov často vyberajú nevhodné materiály 
s nedostatočnými parametrami, čo následne 
spôsobuje veľké škody na majetku. 
Pozor si treba dať na príliš tenké a lacné as-
faltové pásy, nevhodné na izolovanie spodnej 
stavby. Mnohé sa dajú dokonca ľahko roztrhať 
v ruke a ich krycia asfaltová hmota nemá po-
trebné kvalitatívne parametre. 
Pri najlacnejších asfaltových pásoch, ktoré 
nemajú dostatočnú hrúbku a výstužnú vložku 
majú zo sklorohože, dochádza k poškodeniu 
hydroizolácie veľmi často už pri pokládke 
v priebehu výstavby. 

- pás vhodný proti radónu

BEZPEČNÁ IZOLÁCIA ZÁKLADOV ICOPAL

Materiály - na čo dať pozor?

Základný sortiment asfaltových pásov na izolácie spodnej stavby:

Použitie hydroizolácie s nedostatočnými parametrami má za následok 
vzlínanie vlhkosti, vlhnutie múrov a následnú degradáciu muriva a omi-
etok stavby.



Odporúčame používať asfaltové pásy z  asfaltu modifikovaného 
SBS kaučukom, lebo ich kvalita je neporovnateľne vyššia a život-
nosť niekoľkonásobne dlhšia – v porovnaní s pásmi z oxidovaného 
asfaltu. 
Kvalitné asfaltové izolácie majú oproti tenkým fóliovým izoláciám 
trojnásobnú hrúbku a  riziko mechanického poškodenia izolácie 
v priebehu výstavby je mnohonásobne nižšie.

- pás vhodný proti radónu

Stupeň hydrofyzikálneho namáhania sa určuje na mieste budúcej 
stavby prostredníctvom hydrogeologického prieskumu.
Rozlišujeme tri kategórie hydrofyzikálneho namáhania:
- zemná vlhkosť
- gravitačná (stekajúca) voda
- tlaková voda
Proti zemnej vlhkosti stačí aplikovať jednu vrstvu hydroizolácie. 
Proti tlakovej a stekajúcej vode sú nutné minimálne dve vrstvy.

VYBERTE SPRÁVNU HYDROIZOLÁCIU NA MIERU

Aký materiál si vybrat?
Používajte asfaltové pásy modifikované SBS 
kaučukom!!!

V prípade dlhodobých dažďov može stúpať hladina spodnej vody a 
može prísť k zmene hydrofyzikálneho namáhania.

Nespoľahlivé asfaltované pásy:
  majú slabé výstužné vložky; trhajú sa (ľahko sa dajú roztrhnúť aj v ruke)
  sú príliš tenké a obsahujú málo asfaltu
  sú z klasického, oxidovaného asfaltu; praskajú a lámu sa (sú náchylné na poškodenie už počas realizácie hydroizolácie)
  sú z nekvalitnej a lacnej asfaltovej hmoty; často dokonca prepúšťajú vlhkosť

Spoľahlivé asfaltované pásy:
  sú z modifikovaného asfaltu, majú výbornú tvarovateľnosť, nelámu sa, nepraskajú
  majú pevné a pružné výstužné vložky a vysokú odolnosť proti pretrhnutiu, 
  majú špeciálne povrchové úpravy, ktoré sú odolnejšie proti mechanickému poškodeniu
  majú vysokú odolnosť proti poškodeniu pri realizácii hydroizolácie a dokážu prenášať väčšie zaťaženie
  sú hrubé (cca 4mm) a poskytujú dostatok hmoty na bezpečné natavenie a izolovanie stavby

Kvalita a odolnosť hydroizolačných materiálov je dôležitá už počas 
stavebných prác. V prípade nekvalitných materiálov môže dôjsť 
k prierazu, či pretrhnutiu materiálu a tým znefunkčneniu izolačných 
vlastností základov.
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Zemná vlhkosť je voda viazaná v kapilárach resp. póroch matariálov 
v podloží. Nikdy nevytvára spojitú hladinu a šíri sa vždy iba kapilár-
nou vzlínavosťou.

Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti zabraňuje prenikaniu vzlínajúcej 
vody do múrov objektu. V prípade , že objekt nie je pred takouto 
vodou dostatočne chránený, vlhkosť začne kapilárne vzlínať po ob-
vodových stenách stavby a poškodzuje stavebné konštrukcie.

Gravitačná (stekajúca) voda je zrážková voda, ktorá tečie po povr-
chu a cez priepustné horniny sa dostáva do podložia. Pohybuje sa 
v smere gravitácie, steká po povrchu konštrukcií a vo vhodných 

geologických podmienkach dokáže vytvoriť tlak na hydroizoláciu. 
Z tohto dôvodu odporúčame použiť minimálne 2 vrtsvy pásov.

Tlaková voda vytvára v okolí, alebo v objekte spojitú hladinu a trvalo 
pôsobí na objekt hydrostatickým tlakom. 
Hydroizolácia proti tlakovej vode by mala zahŕňať minimálne dve 
vrstvy asfaltových pásov.

HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI

HYDROIZOLÁCIA PROTI GRAVITAČNEJ (STEKAJÚCEJ) VODE

HYDROIZOLÁCIA PROTI TLAKOVEJ VODE

Fundament 4.0 Speed Profile® SBS
Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS,

alebo Icopal P Base 35ww Speed profile SBS

Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS,
Fundament 4.0 Speed Profile® SBS

Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS,
Fundament 4.0 Speed Profile® SBS

Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS,
Elastobit PV 40 Speed Profile® SBS

Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS,
Elastobit PV 40 Speed Profile® SBS

PRÉMIOVÉ RIEŠENIE

PRÉMIOVÉ RIEŠENIE

PRÉMIOVÉ RIEŠENIE

ODPORÚČANÉ RIEŠENIE

ODPORÚČANÉ RIEŠENIE

ODPORÚČANÉ RIEŠENIE

Siplast Primer®

Speed SBS
Siplast Primer®

Speed SBS

Siplast Primer®

Speed SBS

Siplast Primer®

Speed SBS

Siplast Primer®

Speed SBS

Siplast Primer®

Speed SBS



Popis:
1. penetračný náter Siplast Primer® Speed SBS
2. asfaltovaný pás Fundament 4.0 Speed Profile®SBS

Popis:
1. penetračný náter Siplast Primer® Speed SBS
2. asfaltovaný pás Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS
3. asfaltovaný pás Fundament 4.0 Speed Profile® SBS

Popis:
1. penetračný náter Siplast Primer® Speed SBS
2. asfaltovaný pás Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS
3. asfaltovaný pás Fundament 4.0 Speed Profile® SBS
4. separačná vrstva geotextília 500 g/m²
5. ochranná vrstva Monar Vap 0,2 Black
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Radón (222Rn) vzniká ako dcérsky produkt pri rozpade rádioaktívneho uránu obsiahnutého 
v zemskej kôre. Je to bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu.
Vďaka svojim vlastnostiam radón a produkty jeho rádioaktívneho rozpadu prenikajú na 
povrch z relatívne veľkých hĺbok. Z podložia sa cez rôzne netesnosti a pukliny dostávajú 
priamo do stavieb.
Ak sa radón koncentruje v obytných miestnostiach, vytvára časť vnútornej 
mikroklímy, ktorá negatívne pôsobí na zdravie človeka a zvyšuje riziko vzniku  
rakoviny pľúc.

Niektoré druhy asfaltových pásov na izoláciu základov sú vhodné aj pro-
ti radónu. Pokiaľ ide o ochranu pred radónom, medzi klady asfaltovaných 
pásov patrí to, že ich možno celoplošne nataviť k podkladu, čím sa vylučuje 
existencia vzduchovej medzery medzi izoláciou a stavebnou konštrukciou, 
ktorou by sa mohol radón šíriť.
Hydroizolačné pásy na ochranu proti radónu sa používajú buď samostatne, 
alebo v kombinácii s inými asfaltovými pásmi, vždy v závislosti od hydrofyzi-
kalneho namáhania spodnej stavby. 
Radónovú mapu nájdete aj na: www.zaklady.icopal.sk

BEZPEČNÁ IZOLÁCIA PROTI RADÓNU

Protiradónová izolácia – riešenia

Orientačná mapa výskytu radónu

nízke radónové riziko

stredné radónové riziko

vysoké radónové riziko

Hydroizolačné pásy ICOPAL pre radónové izolácie. ( s protokolom difúzie radónu)

Asfaltové pásy vhodné pre použitie pre radónové izolácie sú označené symbolom radiácie. 

ICOPAL P Base 35ww Speed profile® SBS 
ELASTOBIT GG 40 Speed profile® SBS 
ELASTOBIT PV 40 Speed profile® SBS 

ELASTOBIT RADON AL4
FUNDAMENT 4.0 Speed profile® SBS 



ASFALTOVÉ NÁTERY
PRE BEZPEČNÚ IZOLÁCIU ZÁKLADOV ICOPAL

Penetračný náter Siplast Primer Speed SBS
Tekutý asfaltový náter vysokej kvality na báze SBS modifikovaného asfaltu v 10 l, 30 l a 200 l prevedení.

Prečo je najlepší? V porovnaní s bežnými penetračnými nátermi má tieto výhody:
Najrýchlejší čas schnutia (pri teplote 20°C schne až 7x rýchlejšie ako štandardné penetračné nátery).
Najvýdatnejší (má 3x väčšiu výdatnosť ako bežné penetračné nátery - 0,2 l/m² - betónový podklad).
Najekologickejší (nie je škodlivý pre životné prostredie, nekontaminuje vodné zdroje, neobsahuje škodlivé 
ťažké kovy, nespája sa s vodou a neopláchne ho dážď).
Najväčšia hlbka penetrácie (viac ako 2,5 x hlbšia penetrácia podkladu ako bežný penetračný náter).

Siplast Elastic Speed PUR - elastická tekutá izolácia
Elastická asfaltovo-polyuretánová jednozložková tekutá hydroizolácia aplikovateľná 
za studena. Je určená na tesnenie exponovaných miest v exteriéry aj interiéry. Pri 
izoláciách spodnej stavby na izolovanie ťažko dostupných miest a na izolovanie prestu-
pov potrubí, káblov, výstuže a iných prvkov cez hydroizoláciu. Môže sa aplikovať na 
rôzne druhy materiálov (betón, oceľ, drevo, plasty, hliník, meď, asfalt).
Spotreba: 0,9 kg/m² - 1 vrstva, 0,7 kg/m² - 2 vrstva
Postup pri aplikácii: 1. vrstva, vložka, 2. vrstva

SPODNÉ STAVBY



Technické parametre asfaltových pásov pre hydroizolácie spodných stavieb

VLAJKOVÉ ASFALTOVANÉ PÁSY ICOPAL, NOVÁ DEFINÍCIA KVALITY
 ■ parametre hydroizolačného pásu iba do plusu
 ■ žiadne záporné tolerancie
 ■ garantované základné parametre pod stálou kontrolou

Podrobné informácie a videonávody nájdete na www.zaklady.icopal.sk

ICOPAL a.s.
Továrenská 1
943 03 Štúrovo
Mobil: 0905 954 791
Mail: techservis@icopal.com

Technické poradenstvo:
e-mail: techservis@icopal.com
Marketing:
marketing.sk@icopal.sk

Názov pásu Modifikácia 
SBS Hrúbka Nosná vložka Ťažnosť Max. sila 

ťahu
Ohybnosť/

Spracovateľnosť
Radón(difúzny 

koeficient)

ELASTOBIT PV40
Speed Profile® SBS áno 4,0 mm PES rohož 40/40 700/600 -20ºC/0ºC 1,1±0,1. 10-11

ELASTOBIT GG40
Speed Profile® SBS áno 4,0 mm sklenená tkanina 8,0/8,0 1200/1800 -20ºC/0ºC 2,1±0,2. 10-11

ELASTOBIT RADON AL4 áno 4,0 mm Al kombinovaná 4,0/4,0 600/500 -15ºC/0ºC 2,5±0,3. 10-15

ICOPAL P BASE 35ww
Speed Profile® SBS áno 3,5 kg/m² PES rohož 45/45 750/550 -15ºC/0ºC 5,5±0,5. 10-12

FUNDAMENT 4.0
Speed Profile® SBS áno 4,0 mm PES rohož 50/50 1000/800 -12ºC/0ºC 1,07±0,13. 10-11

HYDROBIT V60 S35 nie 3,5 mm sklorohož 3,0/3,0 400/300 0ºC/>5ºC nie

GLASBIT G200 S40 nie 4,0 mm sklenená tkanina 4,5/4,5 1500/200 0ºC/>5ºC 1,36±0,31. 10-11

FOALBIT AL S40 nie 4,0 mm
sklorohož +

Al vložka
3,0/3,0 450/300 0ºC/>10ºC 1,56±0,48. 10-13


