
Pokládka na vodorovné plo‰e

Izolaãní fólie se rozbalí HDPE fólií smûrem k podkladu. Fólii lze fiezat a pokládat v jakékoli pfiimûfiené délce. Pfii pokládce je

nutno vystfiídat koncové pfiesahy jednotliv˘ch rolí. Ochranná fólie se odstraní aÏ po spojení jednotliv˘ch rolí v pfiesazích.

Jednotlivé role se pokládají s pfiesahem 75 mm. Je nutno dbát, aby spodní strana napojované fólie byla pfii pokládce ãistá,

suchá a zbavená prachu. Pfii pokládce se odstraní krycí fólie z plochy mezi pfiesahy a obû fólie se spojí dohromady. Je tfieba

dbát, aby spoj byl souvisl˘ bez zbyteãn˘ch zvlnûní fólie. Spoje se zaváleãkují pfiítlaãn˘m váleãkem.

Pokládka na svislé plo‰e

Fólie se mechanicky pfiikotví v pfiesazích k podkladu pomocí kotvících prvkÛ vhodn˘ch pro dan˘ podklad. Fólii lze pokládat

v jakékoli pfiimûfiené délce. Horní ãást fólie je vhodné kotvit pomocí pfiítlaãné li‰ty cca 50 mm od horního okraje fólie. Po ukot-

vení fólie Preprufe se následnû odstraní krycí PE fólie. 

Pfii pokládce dal‰í role je tfieba dbát, aby spodní strana fólie byla ãistá, suchá a zbavená prachu. Jednotlivé spoje se opût zavá-

leãkují pfiítlaãn˘m váleãkem.

Napojení v pfiíãn˘ch pfiesazích

Pfiíãné pfiesahy jednotliv˘ch rolí musí b˘t nejménû 75 mm. Plocha pfiesahu musí b˘t ãistá, suchá a zbavená prachu. Pfiíãné pfie-

sahy se spojí páskou Preprufe Tape, která se pokládá na stfied pfiesahu. Pásku Preprufe Tape je nutno zaváleãkovat pfiítlaã-

n˘m váleãkem. Následnû se odstraní krycí PE fólie.

Prostupy v izolaci
Pfii tûsnûní prostupÛ v izolaci (domovní pfiípojky, piloty, hromosvody, apod.) se postupuje následujícím zpÛsobem:

• Fólie se zafiízne tûsnû kolem prostupu. JestliÏe mezera mezi fólií a prostupem je vût‰í neÏ 12 mm, je nutno ji pfiekr˘t pás-

kou Preprufe Tape.

• Prostup v izolaci se oblepí páskou Preprufe Tape tak, aby páska byla nalepena max. 12 mm nad povrchem izolaãní fólie.

• Takto pfiipraven˘ prostup se dotûsní stûrkovou hmotou Bituthene Liquid Membrane tak, aby do‰lo k vodotûsnému napoje-

ní fólie Preprufe a pásky Preprufe Tape.

Oprava izolace
Pfied pokládkou v˘ztuÏe nebo betonové smûsi je nutno zkontrolovat poloÏenou izolaci. V pfiípadû po‰kození izolace se po‰ko-

zené místo oãistí mokr˘m hadrem a nechá se oschnout. Na stfied po‰kozeného místa se nalepí páska Preprufe Tape a dÛklad-

nû se zaváleãkuje. Ve‰keré plochy, kde vystupuje na povrch ãerná barva adhezní hmoty, je tfieba pfielepit páskou Preprufe

Tape. Z pásky je nutno vÏdy odstranit krycí PE fólii. V pfiípadû rozlepení fólie v pfiesazích je nutno pfiesah oãistit a pfielepit pás-

kou Preprufe Tape a dÛkladnû zaváleãkovat. Pro obnovení lepivosti pfiesahu je moÏno také hmotu pfiesahu nahfiát horko-

vzdu‰nou pistolí nebo natavovacím agregátem.

Pokládka betonové smûsi
Je tfieba dbát, aby ochranná plastová fólie byla pfied pokládku betonu odstranûna z celé izolované plochy. Pokládka betonu

by mûla probûhnout do 40 dnÛ (v letních mûsících do 30 dnÛ) od pokládky izolace. Betonová smûs musí b˘t aplikována a hut-

nûna tak, aby nedo‰lo k po‰kození izolaãní fólie.

Základní technické parametry fólie PREPRUFE 300
(dle Certifikátu ã.01-6475 vydaného TZÚS Praha)

Vlastnost V˘sledek

Pevnost v tahu v obou smûrech podélnû 15,1 MPa

pfiíãnû 14,0 MPa

Pomûrné prodlouÏení pfii pfietrÏení podélnû 653,9 %

pfiíãnû 501,4 %

Rozmûrová stálost podélná 0,34 %

pfiíãná 0,15 %

Nasákavost 0,69 %

Ohyb v chladu pfii teplotû -10 °C bez trhlin podéln˘ i pfiíãn˘ smûr

Odolnost proti perforaci

60 min.: 0,4 MPa a 30 min.: 0,8 MPa bez ztráty tûsnosti

Kontakty: IZOMEX, s.r.o., Sobû‰ická 88, 614 00 Brno, tel./fax: 545 224 100, 545 224 101
www.izomex.cz, e-mail: izomex@brn.pvtnet.cz
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PREPRUFE
revoluãní systém izolací staveb proti spodní a tlakové vodû
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• Aplikace •

Nadnárodní koncern GRACE se mimo jiné jiÏ po nûkolik desetiletí zab˘vá v˘robou kompletních systémÛ pro hydroizolace sta-

veb v‰eho druhu. V˘hradním partnerem firmy GRACE pro ãesk˘ trh je spoleãnost IZOMEX Brno, pro trh slovensk˘ spoleãnost

IZOMEX Bratislava.

Systémy GRACE byly v minul˘ch letech aplikovány na mnoha v˘znamn˘ch stavbách v âechách, na Moravû i na Slovensku –

silniãních, dálniãních, Ïelezniãních a tramvajov˘ch mostech, kolektorech, spodních a podzemních stavbách, stfie‰ních tera-

sách a v mokr˘ch provozech. 

V roce 1999 firma GRACE spoleãnû se spoleãností IZOMEX pfiedstavila na konferenci Hydroizolace a vozovky na mostech

revoluãní izolaãní systém pro nejnároãnûj‰í pfiípady izolací proti spodní vodû – systém PREPRUFE, pfiípadnû systém –

PREPRUFE kombinovan˘ s jiÏ dfiíve znám˘m systémem BITUTHENE.

Po ukonãení procesu certifikace byl tento systém prostfiednictvím spoleãnosti IZOMEX Brno úspû‰nû uplatnûn na nûkolika

v˘znamn˘ch stavbách v rozsahu nûkolika tisíc ãtvereãních metrÛ izolací.

âím je vlastnû tento systém revoluãní?
Technologie PREPRUFE je prvním a zatím jedin˘m doposud znám˘m hydroizolaãním systémem, kter˘ nezávisle na zpÛsobu

v˘stavby spodních ãástí staveb nebo podzemních staveb zaji‰Èuje plnoplo‰né spojení hydroizolaãní vrstvy s izolovanou

konstrukcí a zamezuje tedy jakémukoliv pohybu vody v mezivrstvû mezi povrchem konstrukce a izolací. V praxi to

znamená moÏnost lokalizace a zaji‰tûní opravy pfiípadného po‰kozeného místa v izolaãní vrstvû, neboÈ k zatékání do

objektu dojde pouze v místû, kudy voda skuteãnû proniká izolaãní vrstvou.

Zde je tfieba zdÛraznit pfiíklady izolací z asfaltov˘ch pásÛ, které ve dnû konstrukce nejsou nijak s touto konstrukcí spojeny,

neboÈ jsou nalepeny, resp. nataveny na podkladním betonu. Na svisl˘ch stûnách v pfiípadû fie‰ení izolací tzv. obrácen˘m spo-

jem jsou v prostoru mezi základovou spárou a tímto obrácen˘m spojem pásy kladeny na pomocnou vertikální konstrukci, opût

bez jakéhokoliv spojení s nosnou konstrukcí. Praxe mnohokrát prokázala zatékání do objektu v prostoru obráceného spoje

nebo pod jeho úrovní a obtíÏnost sanace takovéto poruchy.

Systém zpûtného spoje zaji‰Èuje na stûnách spojení izolace s povrchem konstrukce, av‰ak nelze jej provádût u vícevrstv˘ch

izolaãních povlakÛ, tedy tlakov˘ch izolací z nataviteln˘ch pásÛ.

Problematické je také zaji‰tûní doãasné ochrany izolace v místû zpûtného spoje pfied mechanick˘m po‰kozením do doby její-

ho definitivního zabudování.

Fóliové izolace (mûkãené PVC a dal‰í v˘robky) klasického typu poskytují velkou v˘hodu v podobû nespolupÛsobení s izo-

lovanou konstrukcí, tedy vzhledem k jejich volné pokládce na vodorovn˘ch, ‰ikm˘ch i svisl˘ch plochách prakticky nemÛÏe dojít

k jejich mechanickému po‰kození z titulu dilataãních nebo jin˘ch pohybÛ konstrukce. Tato nesporná v˘hoda v‰ak na druhé

stranû znamená nebezpeãí volného pohybu vody mezi izolací a povrchem konstrukce, pokud pfiesto dojde k lokálnímu po‰ko-

zení izolace nebo technologické chybû pfii její aplikaci. Kupfiíkladu jeden ‰patnû utûsnûn˘ detail izolace mÛÏe znamenat zapla-

vení celého, i rozsáhlého objektu, spodní vodou. Prakticky bez moÏnosti sanace.

Tato skuteãnost byla do znaãné míry eliminována dal‰ím stupnûm v˘voje – zdvojen˘mi fóliov˘mi izolaãními systémy
doplnûn˘mi o kontrolní systém s moÏností sanace problematické lokality dodateãnou injektáÏí.

BohuÏel tyto systémy se v praxi aplikují jen vyjímeãnû z dÛvodu vy‰‰í pracnosti a zvlá‰tû vysoké pofiizovací ceny.

Samolepící izolaãní pásy/fólie z vysoce modifikované asfaltové smûsi fiady BITUTHENE v praxi prokázaly podstatné sdruÏe-

ní v˘hod nataviteln˘ch izolaãních pásÛ a fóliov˘ch materiálÛ. Vzhledem k jejich vynikajícím elastick˘m vlastnostem (prÛtaÏnost

izolaãní asfaltokauãukové smûsi nad 1000 %) není dÛvod k obavám z po‰kození izolaãního povlaku vlivem bûÏného mikro-

pohybu konstrukce.



Jednovrstv˘ BITUTHENE se pfiitom provádí zpûtn˘m spojem a vertikální izolace se tedy klade pfiímo na izolovanou nosnou

konstrukci a je tlakem spodní vody k této konstrukci pfiitlaãována. Vodorovná izolace je ov‰em pokládána na podkladní beton

a nemÛÏe b˘t s nosnou konstrukcí spojena. Problémem v‰ak jsou pfiípady, kdy z jakéhokoliv dÛvodu nelze vertikální izolaci

provádût z vnûj‰í strany konstrukce (tzn. realizace izolaãní vany).

Zde podobnû jako u ostatních bûÏn˘ch izolaãních systémÛ vodotûsnost izolace je dána zvlá‰tû dokonal˘m provedením pfie-

sahÛ sousedních pásÛ a izolaãní systém nemá potfiebn˘ stupeÀ bezpeãnosti.

Tato skuteãnost, která je urãit˘m handicapem i u nûkolik desetiletí úspû‰nû aplikovaného systému BITUTHENE, vedla jeho

v˘robce k v˘voji zcela nového izolaãního systému typu PREPRUFE, kter˘ se aplikuje jako takov˘ u tzv. vanov˘ch izo-

lací a kter˘ se v˘hodnû kombinuje se systémem BITUTHENE tam, kde lze vyuÏít maximálnû jeho v˘hod. Tedy pokud svislá tla-

ková izolace je kladena na nosnou konstrukci z její vnûj‰í strany.

Systém PREPRUFE pak zaji‰Èuje vodotûsnou izolaci vodorovné konstrukce a také nejnároãnûj‰í a nejporucho-
vûj‰í oblast – napojení vodorovné a svislé izolace.

Princip systému PREPRUFE
Systém PREPRUFE garantuje plnoplo‰né dokonalé spolupÛsobení s izolovanou konstrukcí prostfiednictvím povrchové che-

micky aktivní úpravy, která vytváfií pevnou vazbu s betonov˘m povrchem konstrukce dodateãnû po jeho aplikaci.

Izolaãní fólie PREPRUFE se aplikuje v jedné nebo více etapách podle postupu v˘stavby volnou pokládkou na podkladní beton

a zavû‰ením a mechanick˘m ukotvením na podkladní – pomocnou svislou konstrukci, pfiiãemÏ podélné pfiesahy sousedících

pásÛ jsou provedeny jako samolepící a pfiíãné pfiesahy se pfiepáskují samolepícím páskem. S povrchu izolaãní fólie se odstra-

ní ochranná fólie, ãímÏ se obnaÏí aktivní povrchová úprava. Do takto pfiipravené izolaãní vany se provede v˘ztuÏ, která se klade

bez ochranné vrstvy pfiímo na povrch izolace pfies distanãní podloÏky, a po betonáÏi základové desky a osazení bednûní se

provede svislá konstrukce. Po urãité dobû dochází automaticky k plnoplo‰nému spojení izolace s konstrukãním betonem,

takÏe spodní voda vÏdy pfiitlaãuje izolaci k povrchu konstrukce, se kter˘m je izolace spojena.

Pokud to postup v˘stavby a prostorové pomûry umoÏÀují, provede se v 1. etapû systém PREPRUFE na podkladním betonu

a dále na obvodov˘ch pomocn˘ch konstrukcích do v˘‰ky cca 500 mm. Takovou pomocnou konstrukcí mÛÏe b˘t s v˘hodou

bednící pfiekliÏkov˘ dílec nebo jiná dfievûná konstrukce, ale i cihelné zdivo a podobnû.

Po betonáÏi vodorovné konstrukce, montáÏi bednûní a provedení svislé nosné konstrukce se celá provizorní svislá konstruk-

ce (nebo jen její ãást) odstraní souãasnû s odstranûním vnûj‰ího bednûní. ObnaÏí se tak ãást svislé izolace PREPRUFE, pro-

vedené v 1. etapû a na tuto izolaci se napojí svislá izolace BITUTHENE, která se lepí na vnûj‰í povrch konstrukce opatfien˘

pfiedtím základním nátûrem BITUTHENE PRIMER.

Tímto je zaji‰tûno dokonalé spojení izolace s nosnou konstrukcí po celé její plo‰e.

Charakteristika systému PREPRUFE
Jedná se o speciální HDPE fólii tl. 1,4 mm (Preprufe 300) nebo 1,0 mm (Preprufe 160) opatfienou na horním povrchu vrstvou

speciální lepící hmoty a krycí prÛhledné PE fólie. Izolaãní fólie je v pfiesazích opatfiena samolepící hmotou, takÏe pro vzájemné

spojení není nutno pouÏívat horkovzdu‰né agregáty. Pro opracování detailÛ dodává v˘robce samolepící pásek Preprufe Tape.

Izolace se na pfiipraven˘ podklad pokládá volnû bez podkladních nebo ochrann˘ch textilií a bez podkladních penetraãních

nátûrÛ. 

Systém Preprufe zahrnuje:

Preprufe 300 – houÏevnatá a vysoce odolná fólie pro pouÏití na vodorovn˘ch plochách a na svisl˘ch plochách do v˘‰ky cca

500 mm. Povrchová úprava umoÏÀuje pû‰í provoz po izolaci a umístûní ocelové v˘ztuÏe pfii pouÏití vhodn˘ch podloÏek.

Preprufe 160 – fólie pro izolaci na svisl˘ch plochách.

Preprufe Tape – pro napojení koncÛ jednotliv˘ch rolí, ofiíznuté okraje a tûsnûní detailÛ.

Bituthene Liquid Membrane – pro tûsnûní detailÛ prostupÛ v izolaci.

Fólie Preprufe se aplikují na vodorovn˘ch plochách na podkladní beton, na svisl˘ch plochách na bednûní ãi na pfiilehlé kon-

strukce. Po poloÏení fólie na podklad se odstraní z povrchu izolace prÛhledná ochranná fólie. Samolepící páskou Preprufe

Tape a stûrkovou hmotou Bituthene Liquid Membrane se opracují ve‰keré pfiípadné prostupy. Následnû je moÏno (pfii pouÏití

vhodn˘ch distanãních podloÏek) pfiímo na izolaci poloÏit v˘ztuÏ. Betonová smûs se pak aplikuje pfiímo na adhezivní stranu fólií.

Speciálnû vyvinutá adhezivní vrstva Preprufe pak dodateãnû vytvofií plnoplo‰nou a trvalou vazbu s betonem nalit˘m na pro-

vedenou izolaci.

Membrána Preprufe se aplikuje vÏdy pouze na vnitfiní stranu bednûní. Bednûní se po aplikaci betonové smûsi nesmí odstra-

nit dokud beton nezíská dostateãnou pevnost v tlaku, aby do‰lo k propojení izolace s betonem. Pfiedãasné odstranûní bed-

nûní by mohlo vést ke ztrátû adheze mezi izolací a betonovou konstrukcí. Minimální ãekací doby do odstranûní jsou urãeny

v závislosti na kvalitû betonu a teplotû ovzdu‰í v˘robcem.



Pro ilustraci – pro dosaÏení v˘‰e uvedené minimální pevnosti v tlaku si konstrukãní betonová smûs s koneãnou pevností

40 N/mm2 vyÏádá dobu tuhnutí cca 6 dnÛ pfii prÛmûrné teplotû okolí 4 °C nebo 2 dny pfii teplotû 21 °C.

Po odstranûní bednûní je moÏno na izolaci Preprufe napojit s minimálním pfiesahem 150 mm samolepící izolaãní pásy typu

Bituthene (aplikují se na provedenou betonovou konstrukci) a dokonãit tak izolaci kolem celého objektu. Izolace na svisl˘ch

plochách a na vodorovné plo‰e stropu objektu se potom chrání vhodn˘m typem ochrany (speciální ochranné desky, textilie,

pfiizdívka, betonová mazanina).

Shrnutí hlavních pfiedností systému PREPRUFE
• Plnoplo‰né spojení hydroizolace s konstrukcí – znemoÏÀuje pfii jejím pfiípadném po‰kození pohyb vody

mezi izolací a konstrukcí (voda se na vnitfiním povrchu konstrukce objeví pouze v místû poruchy izolace – je moÏno

opravit injektáÏí po‰kozeného místa polyuretanov˘mi hmotami).

• Vynikající izolace proti vodû,zemní vlhkosti a plynÛm – dokonale izoluje konstrukci.

• Jednoduchá a efektivní instalace – úspora nákladÛ na montáÏní ãinnost.

• NevyÏaduje Ïádnou speciální pfiípravu podkladu – není nutná aplikace adhezního nátûru.

• Dokonale vodotûsné pfiesahy a fie‰ení detailÛ.

• MoÏnost izolace staveb v prolukách a stísnûn˘ch prostorách, kde je Ïádoucí spojení hydroizolace s izolovanou konstrukcí.

• Mechanicky odolná izolace – nevyÏaduje Ïádn˘ dal‰í druh ochrany, okamÏitû po aplikaci je moÏno se po
ní pohybovat.

• Vysoká Ïivotnost – dlouhodobû úãinná vÛãi vodû.

• Pfii dosedání a dotvarování podloÏí pod izolací nedochází k po‰kození izolace (izolace není spojena s podkladním betonem,

je spojena s izolovanou konstrukcí ).

• Pfii napojení vodorovné a svislé izolace je vylouãen detail zpûtného spoje (k napojení izolace dochází
v bezpeãné v˘‰ce na svislé konstrukci – tím je vylouãeno po‰kození pfiesahu izolace urãeného pro napo-
jení).

• Chemicky odoln˘ – odolává v‰em typÛm solí a agresivních vod.

• DoplÀkové materiály – firma Grace dodává jako souãást systému ‰irok˘ sortiment tûsnících profilÛ (waterstops) do pracov-

ních a dilataãních spár

• MoÏnost kombinace systému PREPRUFE s cenovû v˘hodn˘m systémem samolepících izolaãních pásÛ
BITUTHENE, kdy systémem Preprufe se provádí izolace dna objektu a svisl˘ch stûn do v˘‰ky cca 300 aÏ
500 mm (vylouãení zpûtného spoje) a na zb˘vající ãásti objektu (stûny + strop) se provádí izolace systé-
mem Bituthene z vnûj‰í strany izolované konstrukce.

Aplikace systému PREPRUFE

Pfiíprava podkladu

V‰echny podklady
Podklad pod izolaci musí b˘t pevn˘ a soudrÏn˘, aby nedo‰lo k po‰kození izolace pfii aplikaci betonové smûsi. Záporné nerov-

nosti podkladu vût‰í neÏ 12 mm jsou neÏádoucí.

Podklad pod izolaci na vodorovné plo‰e

Doporuãuje se podkladní monolitick˘ beton bez ostr˘ch v˘ãnûlkÛ a mechanick˘ch neãistot. Hrany, rohy a kouty v podkladu

se doporuãuje pfiipravit bez zaoblení a fabionÛ. Podklad pod izolaci mÛÏe b˘t vlhk˘, je v‰ak tfieba vymést z podkladu stojící

vodu.

Podklad pod izolaci na svislé plo‰e

Podklad mÛÏe tvofiit beton, cihelné zdivo nebo dfievûné bednûní. V pfiípadû bednûní musí b˘t desky bednûní poloÏeny na sraz,

aby poskytovaly souvisl˘ podklad pod izolaci a nerovnosti mezi deskami nesmí pfiesáhnout 12 mm.

Pokládka izolaãní fólie
Preprufe je moÏno aplikovat pfii teplotách vy‰‰ích neÏ -4 °C. Aby se usnadnila pokládka fólie za ménû pfiízniv˘ch klimatick˘ch

podmínek (nízké teploty, vysoká vlhkost) je moÏno samolepící okraj fólie opatrnû nahfiát pomocí natavovacího agregátu nebo

pomocí horkovzdu‰né pistole.


