
Izolační 
systémy
Rychlá a snadná aplikace  
– použití v kombinaci  
s drenážemi Watec® 
a AquaDrain®.

Pro balkóny a terasy.
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GUTJAHR – specialista pro kompletní řešení.
Pro maximální ochranu dlažby v exteriéru, interiéru a pro fasádní obklady.

Firma GUTJAHR je předním výrobcem systémů pro odvodňová-
ní, odvětrávání a izolaci dlažeb – na balkónech, terasách,  
fasádách a schodištích v exteriéru. Již od svého vzniku v roce 
1989 vyvíjí praktická, patentovaná řešení, která umožňují  
snadnou pokládku i u problematických podkladů a nabízí  
dlouhodobou garanci dlažby bez defektů.
Efektivnost našich produktů necháváme vždy testovat  
a kontrolovat u nezávislých, certifikovaných institutů a ústavů 
pro výzkum materiálů. Výsledky těchto studií se odrážejí  
ve vývoji a vedly také k dosažení nejlepších hodnot při odvodňo-
vání, vývoji speciální geotextilie, až po perfektní řešení fasád  
a interiéru.  Kombinace na sebe navazujících systémových  
prvků garantuje všem – jak projektantům, realizátorům  
tak i zákazníkům – že se vyhnou drahým reklamacím  
již od samého počátku. Zaručujeme Vám vždy to nejlepší  
a nejefektivnější řešení.

GUTJAHR nabízí systémová 
řešení pro 3 oblasti použití:

 Terasy, balkóny, schody v exteriéru
 Drenážní/separační systémy
 Izolační systémy
 Systém drenážních malt
 Drenážní rošty
 Profily
 Žlaby a odtokové vpusti

 Fasády
    Odvětrávací a separační systémy pro fasádní obklady 

z keramiky a přírodního kamene

 Interiér
 Separační systémy
 Izolační systémy
 Sprchové žlaby

Obsah
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Izolační program DiProtec® - vyvinut specialisty pro drenážované konstrukce.

Protože GUTJAHR má  
vždy to nejlepší řešení.

Firma GUTJAHR je uznávaným specialistou pro dlažbu  
na balkónech a terasách a nabízí optimální kompletní systém 
jak pro drenážované konstrukce, tak i pro samotnou pokládku 
dlažby. S širokým spektrem produktů v programu izolací vyvinul  
GUTJAHR inteligentní řešení, která do značné míry usnadňují, 
urychlují a zefektivňují aplikaci.

Izolační produkty GUTJAHR jsou navrženy tak, aby vyhovovali 
nárokům v oblasti balkónů a teras a zároveň jsou koncipovány 
speciálně pro osvědčený drenážní systém GUTJAHR.  
Tím zaručují maximální funkčnost a snadnost aplikace.  
Vysokou kvalitu a výkonnost potvrzuje celá řada studií  
nezávislých institutů a četná osvědčení.

Protože GUTJAHR ví,  
co obkladači potřebují.

Čas a s ním spojené náklady hrají podstatnou roli jak u novo-
staveb, tak i u sanací. Běžné izolace balkónů a teras vyžadují 
často nespočet nepohodlných postupů a časových prodlev  
mezi jednotlivými pracovními kroky, což zvyšuje riziko chyb.

Proto jsou nyní moderní izolační systémy pro balkóny a terasy 
ve formě pásů. V jednom pracovním kroku zaručují definovanou 
tloušťku vrstvy a díky promyšlenému zpracování nabízí  
časovou úsporu.

U balkónů a teras narážíme často na specifické problémy  
a požadavky, obzvláště u sanací. Chybějící konstrukční  
výška u běžných pásových izolací neumožňuje optimální  
roznesení zatížení.
Proto vyvinul GUTJAHR systém, který řeší efektivně a snadno 
speciálně tyto problémy, stejně tak i náročné napojovací  
detaily.

GUTJAHR nabízí s vysoce inovativním 
izolačním systémem DiProtec® 
důležitý prvek celého systému  
pro funkční a bezdefektní balkóny  
a  terasy. Produkty jsou určeny 
speciálně pro systémy AquaDrain® 
a Watec® Drain. Důraz byl obzvláště 
kladen na funkčnost a snadnost 
montáže.
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Izolační program DiProtec® - vyvinut specialisty pro drenážované konstrukce.

Protože GUTJAHR má svá izolační  
řešení promyšlené do detailu.

Jednoduché: 
Technologie izolačních pásek DiProtec®

S inovativní kombinací samolepících izolačních pásek  
DiProtec®  a nové generace balkónových profilů GUTJAHR 
značně zefektivňuje, usnadňuje a urychluje napojení izolace  
na profily.

Rychlé:
Volně ložený izolační pás DiProtec® SDB 
Díky způsobu volné pokládky umožňuje DiProtec® SDB 
nejrychlejší možnou aplikaci – a díky spodní geotextilii,  
vyrovnávající tlak vodních par, je možné izolační pás použít  
i na vlhké podklady. Kromě toho je odolný tlaku a tím vhodný  
i pro tenkovrstvé konstrukce. Samolepící systémové izolační  
pásky zajišťují hladké spojení bez tlustých přesahů. 

Optimální:
Samolepící bitumenová páska za studena DiProtec® KSK
DiProtec® KSK byl vyvinut speciálně pro použití na balkónech 
a terasách. Speciální kombinace materiálů zaručuje nejlepší 
stabilitu a optimální rovinu na horizontálních plochách.

Inteligentní:
Kompletní řešení DiProtec® z jedné ruky
Systém doplňuje řada dalších produktů usnadňujících kompletní 
odvodnění, jako např. tekutá izolace DiProtec® FLK pro obtížné 
napojovací detaily, hotové vnitřní a vnější rohy, manžety  
a systém podlahových vpustí.
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   Obtížné napojení patří včerejšku: Doposud bylo napoje-
ní izolací na ukončovací profily obtížné a časově náročné, 
neboť běžné ukončovací profily mají děrované rameno,  
vyžadující další montážní kroky, jako např. aplikaci 
minerální izolace, vystěrkování, zarovnání potěru  
s horní hranou profilu. S tím jsou spojeny časové prodlevy  
a riziko chyb během jednotlivých pracovních kroků.

   Kdo lepí vyhrává: Samolepící butylové izolační pásky 
DiProtec® AB umožňují v kombinaci s novou generací profilů 
GUTJAHR s neděrovaným ramenem snadné a funkční  
napojení izolace – pouze v jednom pracovním kroku.  
Izolační páska je z poloviny nalepena na široké rameno  
přišroubovaného profilu, druhá polovina pásky je nalepena 
na příslušnou izolaci. Izolační pásky DiProtec® AB umožňují 
také rychlé a snadné napojení na dveře a stěnu.

   Funkčně – ověřeno: 
Se stavebně-technickým osvědčením MPA Braunschweig  
(č.P-5028/454/10-MPA-BS).

Napojení izolací pomocí technologie izolačních pásek DiProtec® AB – tak jednoduché a funkční.

Technologie izolačních pásek  
DiProtec® je nanejvýš účinnou 
kombinací samolepících izolačních  
pásek DiProtec® AB a nové generace 
balkónových ukončovacích profilů.  
Tím GUTJAHR zefektivnil, zjednodušil  
a urychlil napojení izolací na profily. 
Jednoduše nalepit a hotovo!

Snadno a rychle díky technologii samolepících izolačních pásek.

1  AquaDrain® DE 
Drenážní / separační profil

2  DiProtec® SDB  izolační pás

3  DiProtec® AB-K 
samolepící izolační páska 
s vrchní stranou z umělé hmoty

4  DiProtec® AB-V 
samolepící izolační páska 
s geotextilií (vlies)

Q

Q

W

W

W

E

E

E
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DiProtec®AB-K 
samolepící izolační páska  
s vrchní stranou z umělé hmoty

Oblast použití:

   k izolaci spojů mezi  DiProtec® SDB 
a ukončovacími profily AquaDrain® 
/ Watec®

  k izolaci spojů izolačních pásů
    DiProtec® SDB

  pro napojení izolačních pásů 
    DiProtec® SDB na stěnu/podlahu

DiProtec®AB-KV 
samolepící izolační páska kombi-
novaná (umělá hmota+geotextilie 
na vrchní straně)

Oblast použití:

   k napojení cementových izolací na 
ukončovací profily AquaDrain® 
/ Watec®

   pro napojení izolačních pásů 
DiProtec® SDB na stěnu/podlahu

DiProtec®AB-V 
samolepící izolační páska s geo-
textilií (vlies) na vrchní straně

Oblast použití:

   k napojení cementových izolací 
na ukončovací profily WatecFin® 
a k pokládce dlažby  
(bez celoplošné drenáže)

   pro napojení na stěnu/podlahu
/zábradlí při přímé pokládce  
dlažby nebo omítky
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   Rychleji to nejde: Izolační pás DiProtec® SDB, vysoce 
odolný tlaku a protržení, byl speciálně vyvinut pro snadnou, 
funkční a rychlou izolaci balkónů a teras. Izolační pás lze  
použít jak v kombinaci s armovacími tenkovrstvými drenážemi 
Watec® Drain KP, Watec® 3E a Watec® 4E, tak i s drenážemi 
AquaDrain®.

   Bezpečněji to nejde: DiProtec® SDB je vyhotoven 
z vysoce odolné umělé hmoty a má integrovanou geotextilii 
(vlies) – to zaručuje optimální zachování tvaru pásu  
a zabraňuje zatlačení drenáže do izolace. Systémové izolační 
pásky DiProtec® AB zajišťují nepropustnost spojů mezi 
jednotlivými pásy, dále pak při napojení na stěnu a na profily 
GUTJAHR – a to bez tlustých překrytí, která vedou  
k nerovnostem.

   Snadněji to nejde: Izolační pásy DiProtec® SDB se snadno 
aplikují. Proč? Protože v jednom pracovním korku zaručují 
tloušťku vrstvy 2mm. Protože mají stejnou výšku jako ramena 
profilů GUTJAHR a mohou na ně být proto napojeny bez  
stěrkování. Protože ukončení u stěny nebo okraje konstrukce 
je provedeno pomocí samolepících izolačních pásek.

   Myslíme na vše: Pomocí tekuté izolace DiProtec® FLK 
lze snadno vyřešit komplikované napojovací detaily  
(např. napojení na zábradlí). Systém uzavírají vnitřní  
a vnější rohy, manžety a systémové podlahové vpusti.

   Osvědčená jistota: Označení CE dle DIN EN 13967. 
Se stavebně-technickým osvědčením MPA Braunschweig  
pro středně namáhané povrchy se systémem izolačních pásů 
DiProtec® (č.P-5028/454/10-MPA-BS) a pro středně až vysoce 
namáhané povrchy dle DIN 18195, část 5 v kombinaci  
s tekutou izolací DiProtec® FLK (č.P-5190/301/09-MPA-BS).

DiProtec® SDB izolační pás pro volnou pokládku.

Izolační pás DiProtec® SDB, 
vysoce odolný tlaku a protržení,  
byl speciálně vyvinut pro snadnou, 
funkční a rychlou izolaci balkónů  
a teras. Izolační pás lze použít jak 
v kombinaci s armovacími tenkovrst-
vými drenážemi Watec® Drain KP, 
Watec® 3E a Watec® 4E, 
tak i s drenážemi AquaDrain®.

Rychlejší izolace balkónů a teras.

Q
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1  Watec®Drain DP-21 drenážní ukončovací profil

2  DiProtec® SDB izolační pás

3  DiProtec® AB-K samolepící izolační páska 
s vrchní stranou z umělé hmoty

4    DiProtec® AB-V samolepící izolační páska 
s geotextilií (vlies) na vrchní straně

5    Watec®Drain KP tenkovrstvá drenážní rohož

6   Watec®Drain RD drenážní rošt

7  ProRin® BR balkónový okap
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DiProtec® SDB izolační pás pro volnou pokládku.
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Rychlejší izolace balkónů a teras.

Izolační pás DiProtec® SDB 
se jednoduše rozvine na podklad 
a je ložen volně, bez pracné 
přípravy podkladu.

Ihned po položení izolačního 
pásu může následovat pokládka 
drenážních rohoží AquaDrain® 
nebo Watec®.

Spojení jednotlivých pásů a napojení na profil je snadné, funkční 
a rychlé díky technologii izolačních pásů DiProtec se speciálními 
samolepícími izolačními páskami DiProtec® AB.

DiProtec® SDB volně ložený izolační pás

Oblast použití:  středně namáhané povrchy
(balkóny, terasy uložené na zemině)

Použitelné drenáže:   všechny drenáže AquaDrain® a Watec®

   vysoce kvalitní pás z umělé hmoty s integrovanou skleněnou 
textilií (vlies), odolný proti roztržení

   díky spodní geotextilii (vlies), vyrovnávající tlak 
vodních par, vhodný pro vlhké podklady  
a starou dlažbu 

   hrubší vrchní strana – optimálně přizpůsobena 
pro tenkovrstvé drenáže Watec®

   vyznačené linie pro správné zpracování
Prüfbericht-Nr. 51-10-0147

Další technické informace, stejně tak systémové komponenty a příslušenství naleznete na str. 14-15.
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1 AquaDrain® DE-KSK drenážní/separační profil

2 DiProtec® PR-ZE primer

3 DiProtec® KSK bitumenový samolepící izolační pás za studena 

4    Separační vrstva

5   Celoplošná drenáž (zde AquaDrain® T+) 

6   AquaDrain® děrovaný profil

7  AquaDrain® FLEX drnážní rošt

8 ProRin® BR balkónový okap

10

   Záhyby patří minulosti DiProtec® KSK je vybaven 
speciálními materiálními vlastnostmi, které nejen že předchá-
zejí tvorbě záhybů, ale zaručují optimální rovinu  
a nejlepší stabilitu.

   Již žádné nechtěné slepení pásů: Oboustranně silikovaný 
papír zabraňuje nechtěnému slepení jednotlivých pásů  
a tím značně usnadňuje jejich aplikaci.

   Zapomeňte na křivé nalepení: Pomocné linie na obou 
stranách pásu Vám zajišťují snadné zastřihnutí a dodržení 
správné šířky překrytí.

   Vlhkost v podkladu je uzamčena: DiProtec® KSK lze apli-
kovat i na vlhké podklady. Speciální primer DiProtec® PR-ZE, 

který se po aplikaci již nerozpustí a uzavírá póry potěru/beto-
nu, uzamyká stoupající vlhkost z podkladu a zabraňuje  
výkvětu bitumenu.

   Myslíme na vše: Systém doplňují vnitřní a vnější rohy, 
manžety a systémové podlahové vpusti.

   Osvědčená jistota: Označení CE dle DIN EN 13969
a dle DIN 18195, část 5, středně namáhaný povrch.

Bitumenový samolepící izolační pás za studena DiProtec® KSK pro balkóny a terasy – od profesionálů.

Bitumenový samolepící izolační  
pás za studena  DiProtec® KSK 
se specifickou kombinací materiálů 
byl vyvinut speciálně pro použití  
na balkónech a terasách.  
Je aplikovatelný se všemi  
drenážemi AquaDrain®.

Samolepící technologie za studena usnadňující pracovní postup.
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1 AquaDrain® DE-KSK drenážní/separační profil

2 DiProtec® PR-ZE primer

3 DiProtec® KSK bitumenový samolepící izolační pás za studena 

4    Separační vrstva

5   Celoplošná drenáž (zde AquaDrain® T+) 

6   AquaDrain® děrovaný profil

7  AquaDrain® FLEX drnážní rošt

8 ProRin® BR balkónový okap

Bitumenový samolepící izolační pás za studena DiProtec® KSK pro balkóny a terasy – od profesionálů.
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Plochy  pro izolaci a oblast 
soklů jsou opatřeny primerem 
DiPtrotec® PR-ZE.

Napojení podlaha/stěna po-
mocí izolační pásky DiProtec® 
KSK-AB, která je rovněž slepe-
na se samolepícím pásem  
DiProtec® KSK s 10cm 
přesahem.

Izolační páska DiProtec® KSK-AB, 
vybavena oboustranným siliko-
novaným papírem se nalepí  
na profilové rameno.

V případě lepení k podkladu se 
samolepící pás otočí, odstraní 
se silikonovaný papír a pásy  
se nalepí s min.10 cm přesahy.

DiProtec® KSK samolepící izolační pás za studena 

Oblast použití:  středně namáhané plochy
(balkóny, terasy uložené na zemině) 

Použitelné drenáže:  všechny drenáže AquaDrain®

   speciální kombinace materiálů pro optimální rovinu

   oboustranně silikonovaný papír a vyznačené 
linie pro snadnou aplikaci

   použitelný i na vlhké podklady

Další technické informace, stejně tak systémové komponenty a příslušenství 
naleznete na str. 14-15.
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Tekuté izolační lepidlo, primer a podlahové vpusti – pro funkčnost a čistotu.

Obzvláště u balkónů a teras  
je pro trvalou izolaci důležité  
správné řešení obtížných detailů, 
jako jsou např. sloupky balkónových 
zábradlí, přesahy či dveřní příruby.
GUTJAHR pro tuto problematiku  
vyvinul řadu šikovných produktů, 
vhodných pro příslušný typ izolace. 
Funkční systémová řešení – 
osvědčená!

Tekutá izolace a primer – profesionálové pro obtížné detaily.

   Obtížné detaily snadno vyřešeny: Tekutá izolace 
DiProtec® FLK a primer DiProtec® PR byli speciálně vyvinuty 
pro perfektní napojení izolačních pásů DiProtec® SDB 
na obtížné oblasti, jako např. sloupky balkónového zábradlí, 
přesahy, dveřní příruby či na různé materiály jako je dřevo, 
umělá hmota, kov či bitumen. A to vše bez nutnosti impreg-
nace proti alkáliím, protože DiProtec® FLK je vůči alkáliím 
odolný.

   Vše správně: Dle směrnic pro ploché střechy 4.1.(5) musí 
být při použití rozdílných materiálů pro napojení či ukončení 
– tedy v případě izolačního pásu a tekuté izolace - tyto vůči 
sobě snášenlivé. Kombinace izolačního pásu z umělé hmoty 
DiProtec® SDB a dvousložkové, tekuté izolace bez rozpouště-
del DiProtec® FLK tyto požadavky splňují, což dokazuje 
stavebně-technické osvědčení (dle DIN 18195, část 5,  
středně a vysoce zatěžované povrchy, osvědčení  
č. P-5190/301/09-MPA-BS). 

   Máme prostě talent: V systému s nově vytvořeným 
soklovým profilem AquaDrain® SP lze tekutou izolaci 
DiProtec® FLK (stejně tak izolační pásky DiProtec® AB) 
snadno a funkčně napojit na zeď.

DiProtec® FLK Tekutá izolace 
odolná vůči alkáliím :

Oblast použití: 
   napojení izolačních pásů DiProtec® SDB 

na sloupky balkónového zábradlí, 
přesahy, dveřní příruby, různé  
materiály, např. dřevo, umělá hmota, 
kov, bitumen

   k izolaci hlouběji uložených liniových 
odvodnění (např. před chrliči)

DiProtec® PR Speciální primer: 

Oblast použití: 
   napojení tekuté izolace DiProtec® FLK 

a izolačních pásek DiProtec® AB 
na cementové podklady (DiProtec® PR-ZE)

   napojení tekuté izolace DiProtec® FLK 
na izolační pás DiProtec® SDB
(DiProtec® PR-DB)

   penetrace a čištění kovových podkladů 
(DiProtec® PR-MT)

Další technické informace, stejně tak systémové 
komponenty a příslušenství naleznete  
na str. 14-15.
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Soklový profil pro funkční napojení na zeď.Podlahové vpusti a chrliče.

   Napojení na zeď- žádný problém: Trvale funkční napojení 
na zeď byl doposud kritický detail – právě u vlhkých a nesta-
bilních podkladů či omítek. GUTJAHR nabízí se soklovým  
profilem AquaDrain® SP bezpečné řešení.

   3 v 1 – chytré řešení:
–  pro funkční napojení na stěnu jsou izolační pásky DiProtec® 

lepeny na izolační pás a na lepící plochu soklového profilu 
AquaDrain® SP

–  chytré řešení profilu zamezuje zatékání vody za izolaci
–  AquaDrain® SP je zároveň nosníkem soklu dlažby

a přírodního kamene

Podlahová vpusť DiProtec® 
DRAIN-BA doplňuje systém 
izolací. Speciální napojovací 
manžety zajišťují funkční  
napojení na izolační pásy  
GUTJAHR nebo na minerální 
izolaci. V případě potřeby  
lze doplnit ještě nasazova-
cím roštem pro druhou  
úroveň odvodnění.

U balkónových zábradlí  
se často používají hlouběji 
posazené žlaby, aby cíleně 
odvedly povrchovou vodu  
do drenážních roštů. Tento 
hlouběji posazený žlab  
je zaizolován tekutou izolací 
DiProtec® FLK a napojen na 
izolační pás DiProtec® SDB. 
Funkčně a snadno.

Chrlič z ušlechtilé oceli 
DiProtec® DRAIN-BR byl vyvi-
nut speciálně pro balkónová 
zábradlí. Díky svému 
průměru 50mm nabízí  
optimální odvodňovací  
výkon. Systémové manžety 
DiProtec® BM zaručují 
bezpečné nepojení izolace.

1  AquaDrain® SP 
soklový profil

2  DiProtec® SDB 
izolační pás

3  DiProtec® AB-K 
samolepící páska 
z umělé hmoty

4    DiProtec® AB-V 
samolepící páska 
s geotextilií (vlies)

Q

W

E

R

Q

W

E

R

Abdichtungsbroschuere CZ.indd   13 8.5.11   18:21



14

Přehled produktů / technické údaje

izolační pásky

 izolační pás z umělé hmoty

samolepící bitumenový izolační pás za studena

Produkt Materiál/rozměr Použití / funkce Systémové komponenty

■	 studený bitumen se 
speciální kombinací 
materiálů, samolepící

■	 role 1m x 10m (šxd)

■	 k izolaci středně 
namáhaných ploch, jako 
jsou balkóny a na zemině 
uložené terasy,  
dle DIN 18195, část 5

■	 použití se všemi drenážemi 
AquaDrain® a Watec®

■	 	napojení profilů GUTJAHR: DiProtec® KSK-AB
■	 	napojení na stěnu: DiProtec® KSK-AB + 

primer DiProtec® PR-ZE
■	 	obložení soklů: DiProtec® AB-V
■	 	napojení na vlhké/nestabilní sokly: soklový 

profil AquaDrain® SP + izolační pásky 
DiProtec® KSK-AB

■	 	systémová podlahová vpusť: DiProtec® 
DRAIN-BA-K

■	 	systémový chrlič: DiProtec® DRAIN-BR

St
r.

 1
0

 - 
1

1

Produkt Materiál/rozměr Použití / funkce Systémové komponenty

■	 pás z umělé hmoty 
vysoce odolný vůči 
protržení s matnou 
vrchní stranou a 
integrovanou 
geotextilií (vlies)

■	 spodní strana 
opatřena geotextilií, 
vyrovnávající tlak 
vodních par

■	 role 1m x 10m (šxd)

■	 k izolaci středně 
namáhaných ploch, jako 
jsou balkóny a na zemině 
uložené terasy

■	 použití na vysoce 
zatěžovaných plochách 
(střešní terasy) pouze po 
schválení technika GUTJAHR

■	 použití se všemi drenážemi 
AquaDrain® a Watec®

■	 	izolace spojů: DiProtec® AB-K
■	 napojení profilů GUTJAHR: DiProtec® AB-K
■	 napojení na stěnu: DiProtec® AB-K
■	 obložení soklů: DiProtec® AB-V
■	 napojení na vlhké/nestabilní sokly: soklový profil 

AquaDrain® SP + izolační pásky DiProtec® AB
■	 řešení problematických detailů (např. 

sloupky balkónové zábradlí): systém  
tekutých izolací DiProtec® FLK

■	 systémová podlahová vpusť: DiProtec® 
DRAIN-BA-K

■	 systémový chrlič: DiProtec® DRAIN-BR

St
r.

 8
 –

 9

Produkt Materiál /rozměr Použití / funkce Systémové komponenty

DiProtec® AB-K ■	 spodní strana butyl 
(samolepící), vrchní 
strana umělá hmota

■	 role, 15cm x 20m 
(šxd)

■				k izolaci spojů izolačních pásů DiProtec® SDB

■				napojení izolačních pásů DiProtec® SDB na 
ukončovací profily GUTJAHR 

■				napojení izolačních pásů DiProtec® SDB na staveb-
ní prvky (stěna/sokl/zábradlí), např. se soklovým 
profilem AquaDrain® SP

■	 DiProtec® AB-K 
vnitřní a vnější rohy

St
r.

 6
 –

 7
 

DiProtec® AB-KV ■	 spodní strana butyl 
(samolepící), vrchní 
strana kombinovaná 
75mm umělá hmota 
/ 75mm geotextilie 
(vlies)

■	 role, 15cm x 20m 
(šxd)

■				 napojení minerální izolace na ukončovací profily 
GUTJAHR u konstrukcí opatřených drenáží

■				 napojení izolačních pásů DiProtec® SDB 
na stavební prvky (stěna/sokl/zábradlí),  
např. se soklovým profilem AquaDrain® SP 
     

■	 DiProtec® AB-K 
vnitřní a vnější rohy

DiProtec® AB-V ■	 spodní strana butyl 
(samolepící), vrchní 
strana geotextilie 
(vlies)

■	 role, 15cm x 20m 
(šxd) 

■				 napojení minerální izolace na ukončovací profily 
GUTJAHR u lepené pokládky (bez drenáže)

■				 napojení izolačních pásů DiProtec® SDB na staveb-
ní prvky (stěna/sokl/zábradlí), např. se soklovým 
profilem AquaDrain® SP, před obložením dlažbou 
či před nanesením omítky

■	 DiProtec® AB-K 
vnitřní a vnější rohy

DiProtec® KSK-AB ■	 studený bitumen se 
speciální kombinací 
materiálů pro 
zvýšenou pevnost, 
samolepící

■	 role, 25cm x 10m 
(šxd)

■				 k izolaci spojů a napojení samolepícího izolačního 
pásu na stěnu/podlahu

■				 k izolaci spojů mezi  DiProtec® KSK a ukončovacích 
profilů AquaDrain® DE-KSK

■	 DiProtec® AB-K 
vnitřní a vnější rohy

■	 DiProtec® PR-ZE 
primer

St
r.

 1
0

 - 
1
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tekutá izolace

Primer

podlahové vpusti

chrlič

Produkt Materiál/rozměr Použití / funkce Systémové komponenty

 ■	 odolný alkáliím
■	 dvousložková izolace, 

bez ředidel
■	 1kg balení vč. PP 

geotextilních pásek, 
štětce, ochranných 
rukavic

■	 5kg balení vč. PP 
geotextilních pásek

■	 k napojení izolačních pásů 
DiProtec® SDB na sloupky 
balkónového zábradlí, přesahy, 
dveřní příruby, různé materiály, 
např. dřevo, umělá hmota, kov, 
bitumen

■	 k izolaci hlouběji uložených 
liniových odvodnění 
(např. před chrliči)

■	 	napojení na kovové podklady, např. 
sloupky zábradlí: primer DiProtec®PR-MT 

■	 	napojení na cementové podklady: 
primer DiProtec® PR-ZE

■	 	napojení na izolační pás 
DiProtec®SDB: primer DiProtec® PR-DB

■	 	systémová podlahová vpusť: DiProtec® 
DRAIN-BA-K

■	 	systémový chrlič: DiProtec® DRAIN-BR

St
r.

 1
2

 - 
1

3

Produkt Materiál/rozměr Použití / funkce

DiProtec® PR-ZE ■	 balení 1l / 5l
■	 spotřeba u 

normálních podkladů 
100-130ml/m² 
(orientační hodnota)

■	 k napojení izolačních pásek DiProtec® AB a DiProtec® FLK na cementové 
podklady 

■	 po vytvrzení již nerozpustitelný (neemulgovaný)

■	 použitelný i na lehce vlhké podklady – hloubkově účinkující vytvrzení až do 2cm

■	 hloubka průniku snižuje savost a zabraňuje postupující vlhkosti

St
r.

 1
2

 - 
1

3

DiProtec® PR-DB ■	 balení 0,3l
■	 spotřeba: 
 15g / bm /15cm šířka

■	 penetrace k napojení tekuté izolace DiProtec® FLK 
 na izolační pás DiProtec® SDB

DiProtec® PR-MT ■	 balení  0,25l
■	 spotřeba:
 15g / bm / 15cm šířka

■	 penetrace pro kovové podklady

■	 použitelný i jako čistič kovových povrchů (např. odmaštění, odstranění olejů) 

■	 vhodný jako čistič nářadí po aplikaci DiProtec® FLK

Produkt Materiál/rozměr Použití / funkce

■	 umělá hmota
■	 průměr
 50mm (DN50) nebo
 70mm (DN70)

■	 DiProtec® DRAIN-BA: vč. umělohmotné, napojovací manžety (490 x 490mm) 
z umělé hmoty k napojení izolačního pásu DiProtec® SDB nebo samolepícího 
izolačního pásu za studena DiProtec® KSK 

■	 DiProtec® DRAIN-BA: vč. umělohmotné, napojovací manžety (490 x 490mm) 
z umělé hmoty s geotextilním povrchem (vlies) k napojení minerální izolace a 
tekuté izolace DiProtec® FLK

■	 druhá odvodňovací úroveň drenážovaných konstrukcí:
 - drenáže AquaDrain®:
■	 Nástavcový rošt DiProtec® DRAIN-AR nebo podlahové vpusti AquaDrain® DR
 - drenáže Watec®: krytka vpusti Watec® Drain AR

St
r.

 1
2

 - 
1

3

Produkt Materiál/rozměr Použití / funkce

■	 ušlechtilá ocel č. 
1.4301, kartáčovaná

■	 Ø (vnější) = 50mm

■	 odvodnění balkónů se zábradlím

■	 chrlič lze na stavbě přiříznout

■	 	izolace chrliče:
 - v systému s DiProtec®SDB a DiProtec® 

KSK: podlahová manžeta s vrchní 
stranou z umělé hmoty DiProtec® BM-K

 - s minerální izolací: podlahová manžeta 
s vrchní stranou z umělé hmoty a 
geotextilními okraji DiProtec® BM-KV

 - v systému s DiProtec® FLK: napojovací 
manžeta DiProtec® FLK-AV

St
r.

 1
2

 - 
1

3
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ARDEX Baustoff, s.r.o.

Bauerova 10
603 00 Brno
E-mail: ardex@ardex.cz
www.ardex.cz
www.gutjahr.cz

  Odborný prodejce ARDEX 

Vyžádejte si detaily pro projektování
v pdf i CAD verzi.

Napište si o aktuální publikaci
na CD-ROM nebo v tištěné verzi.

Nebo o kompletní produktový
katalog s technickými informacemi.

Informační leták:
Izolace sprch a koupelen

Informační leták:
Izolace balkonů, teras, lodžiíí a střech

Informační leták:
Spárovací hmoty ARDEX

Informační leták:
Tmelení sádrokartonu bez tmelení
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Informační leták: Opravné
a sanační systémy pro stěny
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Informační leták:
Podlahové systémy

Další informace a katalogy obdržíte ZDARMA
u Vašeho prodejce nebo technika ARDEX.
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