
2 Recepty pRima nápadu
o

Na podklad naneseme hladkou stranou 
stěrky nulovou vrstvu hydroizolace a ná-
sledně zubovou stěrkou č.5 další vrstvu 
hydroizolace.

3. Celoplošná hydroizolaCe
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Odlepená dlažba nebo průsaky vody způsobují majitelům problémy

opraVy BalKonŮ a TeraS
Pokud původní dlaŽBa ještě pevně drží, můžete ji ponechat a novou hydroizolaCi vytvořit 
na pŮVodnÍ nášlapné vrstvě. Někdy je třeba odstranit svrchní vrstvy až na holý beton 
a zhotovit nový poTĚr. Zvládnete to i svépomocí.

1. KoUTy a nároŽÍ

V místě styku podlahy a stěny, v oblasti 
dilatačních spár a prostupů zapracujeme 
do hydroizolační stěrky pružný pogumova-
ný pás, Spoje slepíme kontaktním lepidlem.

Pokračujeme překrytím gumovou páskou, 
kterou zapracujeme do hydroizolační 
stěrky. Pásku hned přestěrkujeme týmž 
materiálem.

2. TĚSniCÍ páSKa

reKonSTrUKCe



MaTeriál

 těsnicí hydroizolační páska
např. Mapeband

 lepení spojů Mapeband
Adesilex T Super

 hydroizolační stěrka
např. Mapelastic

 síťovina ze skelných vláken
např. Vertex R 131

 lepidlo na dlažbu
např. Keraflex Maxi S1

 silikonový tmel
např. Mapeflex MS 45

 spárovací tmel
např. Ultracolor Plus

náŘadÍ
 zednické nářadí

lžíce, kbelík, vodováha, metr, lať, štětka, 
koště, nůž, dřevěné nebo plastové hladítko

 houba, stěrky
ocelová hladká i zubová, gumová spárovací

 řezačka dlaždic

kontrolnÍ 
SEZnAM

Zapravíme ji do čerstvé vrstvy hydroizolač-
ní stěrky a hladkou stranou stěrky povrch 
uhlůadíme tak aby min. tloušťka hydroizo-
lační stěrky byla 2 mm. 

4. SÍŤoVina ze SKelnÝCh VláKen

Lepicí tmely třídy S1 nebo S2 je třeba naná-
šet na vytvrzenou hydroizolační stěrku i na 
rubovou stranu dlažby.

5. lepenÍ dlaŽBy

Po vytvrdnutí lepidla lze začít se spárová-
ním. Spotřeba lepidel závisí na formátu 
obkladových prvků.

Na spárování na těchto místech jsou vhod-
né silikonové spárovací přípravky.

6. SpároVánÍ 7. TĚSnĚnÍ dilaTaČnÍCh Spár

Balkon a terasa

dobré
rady
Trhliny, praSKliny
Doporučujeme je sešít 
dvousložkovým epoxidovým 
lepidlem nebo dvousložkovou 
polyesterovou pryskyřicí 
a vloženými ocelovými sponami.

dodrŽTe TloUšŤKU STĚrKy
Hydroizolační vrstva musí mít 
tloušťku nejméně 2 mm.

SÍŤoVina ze SKelnÝCh VláKen
Síťovina garantuje min. funkční 
tloušťku hydroizolační vrstvy, 
výrazně zvyšuje její deformační 
schopnost a přemosťuje drobné 
trhlinky v podkladu.

lepenÍ dlaŽBy
Na balkony a terasy patří výhradně 
exteriérová dlažba a odpovídající 
typ lepidla. Na tyto konstrukce se 
doporučuje použít rychle tvrdnoucí 
a deformovatelná lepidla (nejlépe 
třídy S2 nebo alespoň třídy S1). Rychle 
tvrdnoucí lepidlo výrazně omezuje 
nebezpečí zatečení deštové vody do 
souvrství a vznik následných defektů

 Při rekonstrukcích balkonů se často používá kotvený potěr
1. Železobetonová konstrukce, 2. Cementový spádový potěr Topcem Pronto,
3. Adhezní můstek (Planicrete, voda, Topcem Pronto), 4. Hydroizolace
Mapelastic, tl. 2 mm, 5. Síťovina ze skelných vláken proti alkalickým vlivům,
6. Cementové lepidlo třídy C2FTE S2 Elastorapid, 7. Cementová spárovací
malta CG2 WA Ultracolor Plus, 8. Cementové lepidlo a výztužující vrstva
Mapetherm AR1/AR2, 9. Zakládací lišta, 10. Sokl, 11. Pružný silikonový
těsnicí tmel – Mapesil AC, 12. Pružná pogumovaná páska – Mapeband,
13. Polyetylenový provazec – Mapefoam, 14. Rozpěrná kotva




