
 
 

The BEE VET project, 2019-1-BG01-KA202-062584, has been funded with support from the European Commission. This 
publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

 

6.TÉMA 
Hydroizolácie 

 Aké sú druhy hydroizolačných materiálov? 

Materiály používané v súčasnosti sú na báze: 
 bitúmenov 
 epoxidových polyuretánových a iných druhov živíc 
 cementu 
 kaučuku 
 silikónu 

 
Bitumény 
 
Ide o uhľovodíky, ktoré sa získavú z ropy. Bitúmenové materiály majú čiernu farbu a sú organické. 
Majú dobré ukazovatele odolnosti voči vode. Hlavnými zložkami sú: asfaltové živice a oleje. 
Zmes bitúmenu a prírodných či umelých nerastov sa nazýva asfalt. Zloženie bitúmenu je 75-80% 
uhlíka, 7-12% vodíka, 0-1% dusíka, 1-7% síry a 0-5% kyslíka. Čím vyšší je obsah uhlíka a vodíka, tým 
kvalitnejší je bitúmen. 
Pomer uhlíka k vodíku ( C/H ) 
>0,8 – asfalt 
0,4-0,8 – živica 
<0,4 – oleje 
  
Epoxidové živice 
 
Názov pochádza z gréckych slov Epi a Oxy (kyselinové). Expoxidové materiály sú lepivou chemickou 
živicou a sú vysoko odolné voči kyselinovým a alkalickým vonkajším faktorom. Môžu sa používať na 
konečné krytie a náter. Sú dvojzložkové – tvorí ich spojivo a tvrdidlo. Odolnosť voči opotrebeniu 
a pevnosť v ťahu sú veľmi dobré. Nie sú ovplyvňované teplotnými výkyvmi. Môžu sa používať vždy, 
keď sú potrebné vysoké pevnosti. 
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Cementové 
 
Pri výrobe cementu sa ako základné suroviny používajú vápenec a íl. Cement je hydraulické spojivo. 
Materiály potrebné na výrobu cementu sa ťažia prírodne zo životného prostredia. Zmes sa 
nazýva surovou zmesou. Táto zmes sa páli v rotačnej peci pri 1500°C. 
  
Základné druhy cementu sú: 

 portlandský cement 
 cement s prísadou granulovanej vysokopecnej trosky (vysokopecný cement) 
 puzolánový cement 
 zmesový cement 

 
Iné druhy cementu: ľahký, cement s odolnosťou proti síranom, vysokopevnostný, nízkotermický 
a pod. Cement sa najčastejšie používa na výrobu betónu a cementоvo-pieskovej malty. 
  

Kaučukové 

 

V súčasnosti sa kaučuk získava synteticky v priemyselných zariadeniach. Pridaním síry ku kaučuku sa 
zlepšujú jeho vlastnosti a získava sa produkt odolný voči teplotným výkyvom. Kaučuk je možné 
kombinovať s farbami, tvrdidlami, kaolínom a pod. Hydroizolačné materiály z kaučuku môžu byť 
tekuté alebo membránové produkty. Tekuté výrobky sa nanášajú pomocou štetca, valca alebo 
striekaním. Membránové výrobky sa vyrábajú priemyselne vo forme zvitkov. 

  

Silikónové 

 

Slovo silikón pochádza zo spojenia Si – O – Si. Má dobrú priľnavosť k rôznym povrchom, 
polyfunkčnosť a pevnosť. Určité vlastnosti sa dajú zlepšiť v závislosti od očakávanej vlastnosti. 

Môže sa používať na povrchové izolácie. 

Zvyšuje sa tvrdosť a odolnosť voči vlhkosti a chemikáliám na povrchu, chráni pred UV žiarením. 

  

Akrylové 

 

Vytvárajú sa akryláty s rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami (farba, priesvitnosť, tvrdosť). Najznámejším 
akrylovým produktom je plexisklo. Používa sa na hydroizoláciu. Je odolný voči UV žiareniu. Môže sa 
používať v mokrých priestoroch, na balkónoch a pod. 

  

Polymérne 

 

Polymérmi sa nazývajú veľké organické molekuly. Môžu byť prírodné, polosyntetické alebo 
syntetické. Príkladom prírodných polymérov je guma, celulóza. Väčšina používaných polymérov je 
syntetických a vyrábajú sa z ropných výrobkov. Polystyrén a polyetylén sú najznámejšími syntetickými 
polymérmi. Ďalším syntetickým materiálom je: PET (polyetylén teraftalátu), LDPE (nízkohustotný 
polyetylén), HDPE (polytylén s vysokou hustotou), PVC (polyvinylchloríd), ТПО (termoplastické 
polyolefíny), PP (polypropylén), PS (polystyrén) a Polytetrafluóroetylén (teflón). Pri syntéze listového 
typu hydroizolácií plochého typu sú modifikované pomocou polymérov a nazývajú sa asfaltové 
modifikované pásy. 
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Membránové izolácie na báze bitúmenu 

 
Polymérbitúmenové membrány sa môžu vyrábať ako: 

 polyetylén z oboch strán 
 obidve strany pokryté pieskom 
 s polyetyénom na jednej strane a s pieskom na druhej 
 s polyetyénom na jednej strane a s minerálnym krytím na druhej 
 s polyetyénom na jednej strane a s kovovou fóliou na druhej 
 s pieskom na jednej strane a s kovovou fóliou na druhej 

  
Syntetické membránové izolácie 
 
PVC a ТPO membrány sú zvárané horúcim vzduchom vo švíkoch, čo poskytuje vynikajúcu ochranu 
pred netesnosťami, lebo oba listy tvoria monolitický povrch, čo vytvára kompletný a odolný strešný 
membránový systém. 
  

 PVC membrány – používajú sa od 60. rokov minulého storočia a majú osvedčenú 
živostnosť v priebehu desiatok rokov. Sú mäkšie a pružnejšie ako ТРО membrány. 
Môžu sa vyberať farby membrány. PVC membrány sú zvárané horúcim vzduchom 
vo švíkoch, čo poskytuje vynikajúcu ochranu pred netesnosťami, lebo oba listy 
tvoria monolitický povrch, čo vytvára kompletný a odolný strešný membránový 
systém. Sú náchylnejšie na útoky mikroorganizmov, podľahnú skôr, a preto je na 
tento typ strechy potrebné použiť špeciálne membrány. Vzorec používaný na 
výrobu PVC membrán im zabezpečuje lepšiu požiarnu odolnosť. Nie sú 
kompatibilné s bitúmenom a inými produktmi na základe ropy ako EPS a XPS 
tepelnoizolačné dosky. Dajú sa recyklovať a použiť na výrobu produktov nižšej 
triedy. 

 
 ТPO membrány – tieto membrány sú novšou technológiou, ale tiež majú 

osvedčenú životnosť v priebehu dekád. Sú pružné, ale neobsahujú plastifikátory 
vďaka čomu sú o niečo tvrdšie oproti PVC. V porovnaní s PVC membránami sú 
odolnejšie voči útokom mirkoorganozmov, a preto nie je potrebné v týchto 
aplikáciách vyvíjať špeciálne membrány. Majú prísady na zvýšenie požiarnej 
odolnosti. Sú kompatibilné s bitúmenom, čo ich robí ideálnymi na použitie 
v nových, aj v renovačných projektoch. ТPO membrány sú zvárané horúcim 
vzduchom vo švíkoch, čo poskytuje vynikajúcu ochranu pred netesnosťami, lebo 
oba listy tvoria monolitický povrch, čo vytvára kompletný a odolný strešný 
membránový systém. Reflexné TPO membrány sa vyrábajú v bielej a iných 
svetlých farbách a môžu pomôcť minimalizovať náklady na energiu v porovnaní so 
syntetickými kaučukovými membránami alebo bitúmenovými hydroizoláciámi, 
ktoré majú tmavú farbu. Niektoré budovy zažívajú drastický pokles absorbovania 
tepla, keď používajú TPO strešné systémy v svetlých alebo v bielych odtieňoch. Na 
konci svojej životnosti sa dajú recyklovať. Sú považované za ekologicé a 
dlhotrvácne. Neobsahujú škodlivé chlorídy. 

 
 Syntetická kaučuková membrána (EPDM) – membrána je jednovrstvová 

syntetická kaučuková membrána vyrobená z etylénu, propylénu, diénového 
monoméru (EPDM) zmiešaného s priemyselnými sadzami, olejmi, vulkanizačnými 
a pomocnými látkami. Materiál je lisovaný na veľkých tabuliach a je 
vulkanizovaný. EPDM sa môže dodávať v tabuliach až 15 m v šírokých a do 61 m 
dlhých, čo má za následok menší počet spojov na mieste a kratší čas na montáž 
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pri teplotách od -23°С do +35°С. Jednou z najvýznamnejších výhod EPDM kaučuku 
je jeho schopnosť zachovať svoje vlastnosti vonku ako aj svoju 
prevádzkyschopnosť v priebehu viac ako 50 rokov. Zložky EPDM vykazujú nízky 
stupeň starnutia a opotrebovania. EPDM zostáva pružný pri nízkych teplotách až -
45°С sa môže natiahnuť o viac ako 300%, pričom sa prispôsobuje pohybom 
budovy a teplotným zmenám. Membrána z EPDM kaučuku je ľahká, a táto jej 
vlastnosť je kombinovaná s mimoriadnou pevnosťou v trhaní, perforácii či 
rozložení na chemické agenty. Pevnosť pri zaťažení ťahom presahuje 9 N/mm2. 
EPDM je inertný materiál s veľmi obmedzeným vplyvom na životné prostredie ako 
v procese výroby, tak aj počas používania produktu. Z membrány sa neuvoľňujú 
žiadné toxické látky, čo umožňuje zber a využitie zrážkovej vody. Montáž 
membrány sa vykonáva pomocou zjednodušeného systému na mechanické 
prichytenie bez porušení membrány. Bola vyvinutá na základe pásu z posilnenej 
EPDM membrány, ktorá obsahuje dve samolepiace pásky na okrajoch membrány 
pozdĺž celého pásu. Pásy sú voľne položené na podklade a mechanicky upevnené. 
Odstup medzi pásmi a / alebo výstužnými prvkami sa pohybuje v závislosti od 
výpočtov veterného zaťaženia. Potom sa tabule EPDM prilepia na mechanicky 
prichytené pásy. Susedné tabule EPDM sa prekrývajú v minimálnych odstupoch 
100 mm. 

  
Natierané hydroizolácie 
 
Natieraná hydroizolácia je termín používaný na zovšeobecnenie oblasti hydroizolačných riešení, ktoré 
sa nanášajú priamym náterom na povrch. Do toho sú zahrnuté všetky kvapalné a šlamové 
hydroizolácie. Natierané hydroizolácie sú najpopulárnejším typom riešení v stavebníctve. Pri nanášaní 
tvorí natieraná hydroizolácia bezšvový obal. Vďaka tomu sa zabráni výskytu slabých miest alebo 
potenciálnych dierám v hydroizolačnej vrstve. Výhodou natieranej hydroizolácie je, že je vhodná na 
aplikáciu aj pre neprofesionálov, nanáša sa pomocou štetca, hladidla alebo valčeka. 
Natierané hydroizolácie môžu byť  jednozložkové alebo dvojzložkové. Jednozložkové hydroizolácie sa 
nanášajú priamo, kým pri dvojzložkových sa oba komponenty zmiešajú pomocou elektrického 
miešadla po dosiahnute homogénnej zmesi. 
  
Druhy natieraných hydroizolácií: 

 hydroizolačná malta na cementovej báze 
 polymérbitúmenová hydroizolácia na vodnej báze 
 bitúmenová hydroizolácia na organickej báze 
 polyuretánová hydroizolácia 

 

 


