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Vlastnosti
ATLAS WODER DUO EXPRESS je dvojzložková, polymér-cementová hydroizo-
lácia s prísadou špeciálnych modifikátorov, živíc a vlákien. Tvorí ju suchá zmes 
(komponenta A) a vodná disperzia umelých hmôt (emulzia - komponenta B), 
ktoré je potrebné zmiešať v pomere 3:1. 
Vysoká prídržnosť k cementovému podkladu – minimálne 1,0 MPa.
Nová technológia pokládky dvojzložkovej izolácie – možnosť nanášania druhej 
vrstvy na ešte mokrú prvú vrstvu (mokré na mokré) a pokládky (lepenia) dlažieb 
po uplynutí 3 hodín od nanesení druhej vrstvy. 
Vysoká paropriepustnosť. 
Vysoká elasticita – malta premosťuje ryhy do šírky 0,75 mm vďaka:
- obsahu špeciálnych polymérov 
- výberu vhodnej zrnitosti
- vhodným plnidlom
- výstuži z polypropylénových mikrovlákien. 
Odolnosť proti UV žiareniu – lepenie keramických obkladov a dlažieb do  
6 mesiacov od položenia hydroizolácie.
Povlak zhotovený z hmoty ATLAS WODER DUO EXPRESS má veľkú mechanickú 
pevnosť a nevyžaduje dodatočného vystuženia – vďaka použitiu výstužných 
vlákien a polymérových živíc, vykazuje hmota zvýšenú odolnosť voči mechanic-
kému a hlavne razovému poškodeniu. Povlak má síce obmedzenú avšak okamžitú 
ľahkú pochôdznosť po 3 hodinách od aplikácie. 
Mrazuvzdornosť – pôsobenie mrazu neznižuje vodotesnosť náteru. 
 

Určenie
ATLAS WODER DUO EXPRESS je určený pre vykonanie ucelených hydroizo-
lácii pod keramické obklady a na terasách, balkónoch, lodžiách a vonkajších 
schodiskách.  
Umožňuje vykonať elastické ochranné vrstvy okolo rohov a dilatácií – spoločne 
so zatlačenou v hydroizolačnej hmote PÁSKOU A TESNIACIMI ROHAMI ATLAS) 
alebo páskou a tesniacimi rohami ATLAS HYDROBAND 3G, chráni hrany styku 
muriva a podlahového podkladu a dilatačnej škáry. 
Utesňuje (izoluje) povrchy okolo stien a podláh, okolo prechodov vodovodné-
ho a kanalizačného potrubia – spolu so zatlačenými do hydroizolačnej hmoty 
PODLAHOVÝMI ALEBO STENOVÝMI GOLIERI). 

DRUHY HYDROIZOLÁCIE

Izolácia stredného typu (stojatá voda) +

Izolácia ťažkého typu (tlaková voda) 
používať

ATLAS WODER DUO  

DRUHY OBJEKTOV

bytová výstavba +
budovy občianskej vybavenosti, 

kancelárie, zdravotníctvo 
+ 

obchody a služby +
priemyselné budovy +
cestné staviteľstvo +
hotely, objekty SPA +

MIESTO MONTÁŽE

terasy  +
balkóny, lodžie +

Vonkajšie schodiská  +

DRUH PODKLADU

Cementové podlahy a podklady +
betón +

Cementové a vápennocementové 
omietky

+

Murivo z pórobetónu* +
Murivo z tehál alebo silikátových 

tvárnic* 
+

Murivo z tehál alebo keramických 
tvárnic* 

+

* pokiaľ je murivo dobre zaškárované, nemusí sa omietať

Technické údaje
Násypná hustota zložky A cca 1,85 g/cm³

Hustota zložky B cca 1,00 g/cm3

Okolitá teplota a teplota podkladu 
v priebehu aplikácie*

od +3 °C do +30 °C

Max. hrúbka jednej vrstvy 2 mm 

Celková hrúbka izolačnej vrstvy 2 mm

Vodotesnosť na tlakovú vodu 150 kPa (15 m vodného stĺpca)

Prídržnosť k betónovému podkladu ≥ 1,0 MPa 

Spracovateľnosť po zmiešaní 
zložiek**

cca 45 minút

Odolnosť voči dažďu po 2 hodinách

Nanášanie druhej vrstvy
Ihneď po nanesení prvej 

(technológia mokré na mokré) 

Pochôdznosť a lepenie keramických 
obkladov a dlažieb 

po 3 hodinách 

*) V priebehu aplikácie v rane jarnej a neskorej jesennej dobe, nesmú okolité 
teploty klesnúť pod 0 °C po dobu 6 hodín po nanesení izolačného povlaku. 

**) Pri teplotách nad 20 °C, sa doba spracovateľnosti skracuje. 

ATLAS WODER DUO 
EXPRESS
 Blesková dvojzložková hydroizolácia 

 � Izolácia pod keramické obklady a dlažby

 � na balkóny i terasy 

 � lepenie obkladov a dlažieb už po 3 hodinách 

 � dve vrstvy v jednej pracovnej operácií metódou mokré do 

mokrého 

 � veľmi elastická, premosťuje ryhy do šírky 0,75 mm

 � odolnosť voči daždu už 2 hodiny po aplikácií

NA STENY A 
PODLAHY

APLIKÁCIA 
HLADIDLOM 

VZŤAHOVAŤ
 S KEFOU

LAHKÁ
APLIKÁCIAHRÚBKA VRSTVY 

2 mm
PRE INTERIÉRY A 

EXTERIÉRY

www.atlas.com.pl/sk
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Technické podmienky
Výrobok spĺňa požiadavky PN-EN 14891:2012. Prehlásenie o vlastnostiach č. 
233/CPR. 

 1301
PN-EN 14891:2012

(EN 14891:2012)

Dvojzložkový, polymérmi modifikovaný, vodotesný, cementový výrobok. 
Používa sa v tekutej forme, vzdoruje pôsobeniu chlórovanej vody (CM P), 

pre použitie v exteriéri budov, v bazénoch pod keramické obklady a dlažby 
lepené pomocou lepidiel na obklady a dlažby typu C2 

(podľa normy EN 12004)

Pevnosť spoja: počiatočná prídržnosť                                ≥ 0,5 N/mm²

Pevnosť - prídržnosť:
- po ponorení do vody 

- po termickom starnutí 
- po cykloch zmrazovania-

rozmrazovania
- po pôsobení vápennej vody

- po pôsobení chlórovanej vody

≥ 0,5 N/mm²

Vodotesnosť Bez preniku

Schopnosť premostenia prasklín 
v normovaných podmienkach

≥ 0,75 mm

Uvoľňovanie 
/ obsah nebezpečných látok

Viď. Karta bezpečnostných údajov

Vykonanie hydroizolácie
Príprava podkladu
Podklad by mal byť:
• Rovný a nosný – tzn. pevný, stabilný a zbavený prachu, nečistôt, soľných 

výkvetov a slabo držiacich častí podkladu, zvyškov náterov, olejov, bitume-
nických náterov a iných látok, ktoré by prípadne mohli zhoršovať prídržnosť 
hydroizolačnej hmoty. Pokiaľ v podklade existujú praskliny s väčšou šírkou ako  
0,75 mm a plošné nerovnosti, je potrebné praskliny mechanicky zväčšiť a vyplniť 
cementovou maltou, napr. ATLAS TEN-10 alebo MONTER T-5. Prašné podklady je 
potrebné prebrúsiť a zbaviť prachu (vysať priemyselným vysávačom). V prípade 
neomietnutého muriva, musí byť zhotovené metódou plných škár. 

• vyzretý  – čerstvo zhotovené povrchy cementových podkladov sa môžu izolovať 
až po vyzretí – tzn. nie skôr, ako po uplynutí 3 dní od ich zhotovenia. V prípade 
priemyselne zhotovených podkladov je tato doba kratšia:
- podklad zhotovený z rýchloschnúceho cementového podkladu ATLAS POSTAR 
20 je možné izolovať po uplynutí 6 hodín,
- podklad zhotovený z rýchlotuhnúcej cementovej malty ATLAS POSTAR 80 –  
je možné izolovať po uplynutí min. 3 hodín. 
Upozornenie: v priebehu zretia je potrebné podklad chrániť pred dažďom. 

Zbavený technologickej vlhkosti alebo vlhkosti, ktorá vzlína zo zeminy –  
vysušený po atmosférických zrážkach, zatopení atď. Tesne pred nanášaním hmoty, 
je potrebné suchý podklad na povrchu ľahko navlhčiť vodou až povrch zmatnie 
(nesmú sa tvoriť kaluže).
Príprava hmoty
Výrobok je vyrábaný ako sada 2 zložiek: suchej zmesi (komponent A) a emulzie 
(komponent B). Zložky sú dodávané každá v inom balení. Príprava výrobku:  
do vhodnej nádoby vlejeme tekutú komponentu (B), a potom rovnomerne za stá-
leho miešania sypeme suchú zmes (A) tak dlho, až docielime súrodú homogénnu 
hmotu s vhodným farebným odtieňom (cca 2 min). K miešaniu sa najlepšie hodí 
nízkoobrátkové miešacie zariadenie s miešacím nástavcom. Hmota je pripravená 
k použitiu po 5 minútovom ponechaní v kľude a opätovnom premiešaní. Hmotu 
musíme spracovať v priebehu 45 minút. Upozornenie: je potrebné namiešať 
toľko hmoty, koľko stačíme spracovať. Vždy je treba dodržať miešací pomer 
komponentov (3 diely suchej zmesi A a 1 diel emulzie B).
Nanášanie hydroizolácie
Tesne pred nanesením hmoty, musíme suchý podklad na povrchu zvlhčiť, tak 
aby bol výrazne tmavší (nesmie sa tvoriť kaluže stojatej vody). 
Práce musíme zahájiť od ochrany rohov a vodovodných a odpadných precho-
dok pres murivo a podlahu. Použijeme PÁSKY, IZOLAČNÉ ROHY ATLAS alebo  
HYDROBAND 3G. Je potrebné je upraviť na mieru a položiť je na vrstve hmoty 
a do tejto hmoty je vtlačiť. Hmotu aplikujeme pomocou zubového hladidla so 
zubami č. 6 alebo štetcom. Prebytok hmoty odstránime hladkou hranou hladidla. 
Preloženie (presah) na spojoch, by mal byť väčší ako 5 cm. Na spojoch páskou, 
nanášame hmotu štetcom, prebytok ihneď vytlačíme a odstránime. 

Izolačný povlak je potrebné naniesť minimálne vo dvoch vrstvách hydroizo-
lácie. Prvá vrstva tenká, ktorú nanášame oceľovým hladidlom alebo štetcom  
a starostlivo vtierame do podkladu. Upozornenie: prvá vrstva musí pokryť 100% 
plochy, ktorú izolujeme. 
Druhú vrstvu nanášame ihneď po nanesení prvej systémom mokré na mokré. 
Druhú vrstvu nanášame zubovým hladidlom so zubami o veľkosti 6 mm. Potom 
hmotu vyhladíme hladkou hranou hladidla. Upozornenie: Pokiaľ prvá vrstva už 
nie je mokrá a nie je možné použiť systém mokré na mokré, je možné vyčkať cca 
2 hodiny od nanesení prvej vrstvy a aplikovať druhú vrstvu na zavädnutú prvú. 
Záverečné práce
Izolované povrchy musíme chrániť cca 2 hodiny pred atmosférickými zrážkami 
a vodou. Po zavädnutí vznikne povlak, na ktorý je možné po cca 3 hodinách 
pokladať keramické obklady a dlažby. K lepeniu použijeme lepidlo triedy C2, 
napr. ATLAS GEOFLEX, ATLAS ULTRA GEOFLEX alebo lepidla z produktovej série 
ATLAS PLUS.

Spotreba

DRUH HYDROIZOLÁCIE Spotreba [kg/m²]

Izolácie stredného typu
 (stojatá voda v prehĺbení) 

cca 2,4

Balenie
Set 24 kg: komponenta A – 2 x papierové vrece 9 kg, komponenta B – plastová 
nádoba 6 kg. 
Set 12 kg: komponenta A – 1 x papierové vrece 9 kg, komponenta B – plastová 
nádoba 3 kg. 

Dôležité dodatočné informácien
• Neošetrované plochy chrániť pred znečistením.
• Nízke teploty a zvýšená vlhkosť predlžujú dobu zavädnutia výrobku. Nepracujte 

s výrobkom v priamom slnečnom žiarení.
• Náradie čistíme čistou vodou, ihneď po použití. Uľpene zvyšky zavädnutej 

izolačnej hmoty odstránime prostriedkami typu ATLAS SZOP a ATLAS SZOP 2000.  
• Obsahuje cement. Môže dráždiť dýchacie cesty. Dráždi kožu. Spôsobuje závaž-

né poškodenie očí. Môže vyvolať senzibilizáciu pri styku s kožou. Uchovávať 
mimo dosahu detí. Nevdychovať prach. Používajte pracovný odev, pracovné 
rukavice a ochranné okuliare prípadne tvárový štít. V prípade kontaktu s kožou 
(vlasmi) – vyzlečte kontaminovaný odev. Opláchnite kožu pod tečúcou vodou 
(osprchujte). V prípade podráždenia kože alebo vyrážky, kontaktujte lekára.  Pri 
zasiahnutí očí okamžite vyberte kontaktné šošovky – pokiaľ sú nasadené a je 
možné ich vybrať ľahko a dôkladne po dobu niekoľko minút vyplachujte veľkým 
množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Stále preplachujte a riaďte sa 
pokynmi v Karte bezpečnostných údajov.

• Komponentu A (suchú zmes) skladujeme v uzavretých, originálnych a správ-
ne označených obaloch, v suchých miestnostiach – najlepšie na paletách.  
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Skladujte v suchých, chladných a 
dobre vetraných miestnostiach, ďaleko od nezlučiteľných materiálov (viď. oddiel  
10 karty bezpečnostných údajov), nápojov a potravín. Chrániť pred vlhkosťou 
– výrobok pôsobením vlhkosti nevratne stvrdne. Pri dodržaní vyššie uvedených 
podmienok, nie sú známe žiadne negatívne interakcie. 

• Komponentu B skladujeme v suchých, chladných a dobre vetraných miestnos-
tiach, v správne označených a hermeticky uzavretých originálnych nádobách. 
Nevystavujte výrobok vplyvom priameho slnečného žiarenia, zdrojov tepla, 
horúcich predmetov a otvoreného ohňa. Skladovacia teplota: od +5°C do +30°C, 
Chrániť pred pôsobením mrazu. Pred použitím sa musí výrobok premiešať. 
Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok, nie sú známe žiadne negatívne 
interakcie. Skladovateľnosť (komponenty A i komponenty B) je 12 mesiacov 
od dátumu výroby, uvedeného na obale.

Informácie uvedené v Technických listoch sú iba základnými pokynmi pre pou-
žitie výrobku. Práce s výrobkom je potrebné vykonať v súlade s bezpečnostnými 
predpismi a stavebnou zručnosťou. S vydaním tohoto Technického listu sa stávajú 
neplatnými všetky predchádzajúce verzie týkajúce sa tohoto výrobku. 
Aktuálna verzia technickej dokumentácie je na internetových stránkach  
www.atlas.com.pl.
Dátum aktualizácie: 2018-12-05
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