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 Kúpeľne, sprchy 

 a sprchovacie kúty

 Balkóny a terasy

 Sokle, pivnice, 

 nádrže a zásobníky

 vody

 Spodná stavba, 

 základy a suterény

 Tesniace pásy

 Tesniace manžety

 Samolepiace 

 izolačné pásky



Rozhodujúcim faktorom na udržanie integrity a kvality stavebného diela je dlhodobá ochrana proti rôznym negatívnym vplyvom. Voda 
v akejkoľvek podobe, účinky podnebia, pohyby a posuvy konštrukcie, ako aj agresívne chemikálie a soli obsiahnuté v atmosfére stále 
častejšie spôsobujú poruchy a poškodenia konštrukcií. 
Vlhká konštrukcia má výrazne znížený tepelný odpor, v zime pri teplotách pod bodom mrazu sa oddeľujú zmrznuté vrstvy materiálov 
a vplyvom zväčšovania objemu sa menia ich základné vlastnosti a pevnostné charakteristiky. Pokročilé a zanedbané štádia presakujú-
cej vlhkosti ohrozujú zdravie bývajúcich, ale aj statiku konštrukcií. A v dnešnej dobe sadrokartónov, pórobetónových tvárnic, sadro-
vých a anhydritových poterov je nevyhnutnosťou chrániť proti vode aj kúpeľne, sprchy a sprchovacie kúty. Využitím prepracovaných 
detailov sa optimalizuje správanie konštrukcií a výrazne sa tak zvyšuje ich životnosť. 
Voľbou hydroizolačných systémov od BASF SE zaistíte nielen vodonepriepustnosť, ale získate riešenie šité na mieru, trvanlivé, 
s minimálnymi časovými a finančnými nárokmi na údržbu. Naviac všetky izolácie sa miešajú alebo riedia vodou, teda sú bez rozpúšťa-
diel a zápachu a bez potreby aplikovať ich otvoreným plameňom. Sú vhodné aj na svojpomocnú aplikáciu domácimi majstrami.

Izolácie proti vode a vlhkosti

Prince Color® Izol K
Izolačná stierka na báze syntetickej živice, na elastickú izoláciu plôch pod keramické obklady 
v sprchách a kúpeľniach, tzv. tekutá hydroizolačná fólia. Ihneď použiteľná a priamo obložiteľná 
obkladmi a dlažbou. Premosťuje trhliny, rýchlo vytvrdzujúca. Spracováva sa neriedená.
Balenie:  25 kg  4 kg

 
PGM

 
+25°C
+5°C

 
1,0 kg

1m2

 
1-2 hod.

    

Prince Color® Izol B
Jednozložková izolačná stierka na cementovej báze so spružňujúcimi chemickými prísadami, 
na utesnenie plôch pod keramické obklady balkónov, terás a spŕch. Premosťuje trhliny, priamo 
obložiteľná. Aplikuje sa na navlhčený poklad. Odporučená hrúbka suchej vrstvy je 2 mm.
Balenie:  20 kg  4 kg

 
+25°C
+5°C

 
2,5 kg

1m2

 
1-2 hod.

 
24 hod.

     

Prince Color® Izol S
Vodotesná minerálna stierka na izoláciu soklov, pivníc, nádrží a zásobníkov vody. Na vnútorné 
aj vonkajšie použitie, na steny a podlahy. Na izoláciu novostavieb alebo ako súčasť sanácie 
historických budov.
Balenie:  25 kg

 
+25°C
+5°C

 
3,2-5,8 kg

1m2

 
2 - 5 dní

     

Prince Color® Izol G
Asfaltový ochranný náter základov, soklov, suterénov a spodnej stavby. Na vnútorné a vonkajšie 
použitie, na steny a podlahy. Vhodný aj ako penetrácia pod izolačné stierky a asfaltové pásy. Odol-
ný proti agresívnej vode. Spotreba: 0,05 l/m2 ako penetračný náter (riedenie s vodou 1:5); 0,5 l/m2 
ako neriedený ochranný náter v dvoch vrstvách. Odolný proti dažďu po 2 hodinách.
Balenie:  5 l

 
+25°C
+5°C

 
0,05 l

1m2

 
0,5 l

1m2

 
1 hod.

 
1 deň

     
Prince Color® Izol Z
Asfaltová izolačná stierka na izoláciu základov, soklov, suterénov a spodnej stavby. Slúži aj ako 
ochrana proti radónu. Na vnútorné aj vonkajšie použitie, na steny a podlahy. Vhodná na lepenie 
tepelnoizolačných dosiek pri riešení soklových častí zateplenia. Plne nahrádza asfaltové pásy pri 
pôsobení zemnej vlhkosti i tlakovej vody. Odolná proti dažďu po 8 hodinách.
Balenie:  30 kg

 
+25°C
+5°C

 
3 kg/1,8 mm

1m2

 
3 hod.

 
2 -4 dni

   
Prince Color® Izol Band
Tesniaci pás na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií Prince Color® 
Izol B a Prince Color® Izol K. Šírka pásky 12 cm.
Balenie:  50 m

Prince Color® Izol M
Špeciálna tesniaca manžeta na utesnenie prechodov rúrok a odpadov pri aplikácii hydroizolácií 
Prince Color® Izol B a Prince Color® Izol K. Rozmer manžety: 38 x 38 cm.
Balenie:  1 ks

Prince Color® Izol Butylband
Vysokoflexibilná samolepiaca butylová izolačná páska. Vhodná na napojenie izolácie na oceľ, 
plast, PVC, drevo a sklo. Extrémna priľnavosť s možnosťou aplikácie pri nízkych teplotách. Šírka 
pásky 10 cm. Balenie:  20 m


