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Dual Seal je dvousloÏková membrána (vrstva), jeÏ
kombinuje vlastnosti dvou nejvíce efektivních vodotûs-
n˘ch materiálÛ dostupn˘ch v souãasnosti, polyethylen
(HDPE) vysoké hustoty a bentonitová hlinka. Tyto dva
materiály hrají velmi dÛleÏitou roli pro v˘robu vodotûs-
ného v˘robku odolného vÛãi ultrafialovému záfiení,
kter˘ je velmi tûsnû izolován proti vodû. Dual Seal LG

je Dual Seal s ochrannou vrstvou odstfiedûného
polypropylenu pfiipevnûnou  k bentonitové sloÏce.
Tento polypropylen chrání bentonit bûhem instalace
a dovoluje bentonitu izolovat na podkladû. Dual Seal
LG je navrhnut speciálnû pro pouÏití pfii instalacích
nechránûn˘ch stûn.

Pfiíprava:

1. Pfiejdûte, prosím, ke stránkám, které se shodu-
jí se systémy opûrn˘ch zdí pouÏit˘ch na vá‰ kon-
krétní projekt; dfievûné paÏení s ocelov˘mi sloupy
(strana 3), ocelové piloty - larzeny (strana 4), pilo-
tová stûna (strana 5), torkret (gunit) s kÛly (strana
6), Betonová zeì  (strana 7), zpevnûná stûna
(strana 8).

Instalace:

2. Instalujte Dual Seal LG s bentonitovou stranou
smûrem k instalující osobû. Dual Seal LG mÛÏe
b˘t instalován s dlouh˘mi spoji svisle i vodorovnû
(rovné provedení). V‰echny spoje pfiesahují mini-
málnû o 8 cm (od stfiedu) na lité stûny a minimál-
nû 10 cm na torkretové (gunitové) stûny. PfiichyÈ-
te v‰echny spoje po kaÏd˘ch 60 cm a pfiibijte po
kaÏd˘ch 8 cm. PouÏijte kladivo na dfievûné oblo-
Ïení a se‰ívaãku na ostatní hlinkov˘ opûrn˘
systém (Detail ã. 22). Na torkretov˘ch (gunito-
v˘ch) stûnách by mûly b˘t v‰echny vodorovné
spoje pfiekryty prodûrovan˘mi lemy mífiícími vzhÛ-
ru (Detail ã. 18). Svislé spoje by nemûly vzniknout
jak na vnitfiních tak na vnûj‰ích svisl˘ch rozích.

3. KdyÏ je umístûní podlahového podkladu nebo
podlahové krytiny hotovo dfiíve neÏ vodotûsná
instalace, vodorovn˘ napojovací pruh Dual Sealu
LG by mûl b˘t instalován nejdfiíve. (Nákres ã. 2-7).

4. KdyÏ je izolace proti vodû pod zemí nebo pod-
lahovou krytinou, nákresy spojení izolace mezi zdí
a podlahou se li‰í v závislosti na systému podla-
hové izolace. (Nákres ã. 17, také Oddíl C – „Vodo-
rovné konstrukce“)

5. Utûsnûte v‰echny v˘ãnûlky jako napfi. Kotevní
tyãe, distanãní tyãe, dfievûné ukotvení, ocelové
trubky, v‰echny prÛniky atd. (Nákres ã. 1-7 a 11).

6. Pfiipravte izolaci ve v‰ech vyrovnávacích spo-
jích (Detail ã. 15) a ve v‰ech pilastrov˘ch vyrov-
návacích spojích (Detail ã. 14). (Pozn: Konstrukce
spojÛ nepfiiléhajících k pilastrÛm nevyÏaduje
zvlá‰tní pozornost.).

7. Doãasnû ohraniãte Dual Seal LG navrchu
systémÛ opûrn˘ch zdí pfieloÏením a pfiichycením
na stejném místû. (Detail ã. 10).

Umístûní stûny:

8. Pfied poãátkem umisÈování stûny opravte
v‰echny instalace Dual Seal LG, které byly po‰ko-
zeny.

9. Je-li nosná stûna zabetonována, beton by se
nemûl sniÏovat o více neÏ 1,4 m. Je-li nosná stûna
torkretová (gunitová), postfiik by mûl b˘t naná‰en
tak, aby torkret(gunit) nevnikl mezi pfiekr˘vané
prostory spojÛ. (Detail ã. 18).

CO JE DUAL SEAL A DUAL SEAL LG?

V·EOBECNÉ BODY K INSTALACI
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NÁKRES ã.1: Dual Seal LG membrána.

Bentonit Ochrann˘ omítník z odstfiedûného polypropylenu.

Polyethylen vysoké hustoty (HDPE)



1. Ujistûte se, Ïe v‰echny hfiebíky na obkládacích
prknech  jsou vtluãeny do spojÛ. Zkontrolujte chy-
bûjící nebo po‰kozená obkládací prkna a opravte
s pouÏitím fiídké betonové malty nebo impregnova-
ného dfieva ãi obojí. VyplÀte nebo pfiekryjte v‰ech-
ny ‰tûrbiny mezi obkládacími prkny  pfiesahující 2,5
cm pouÏitím fiídké betonové malty nebo pfiekliÏky.
Jsou-li obkládací prkna umístûna na vnûj‰í stranu
ocelového sloupu, poté v‰echny ‰tûrbiny mezi
zakonãeními prken, které pfiesahují 5 cm, by mûly
b˘t pfiekryty pfiekliÏkou s betonovou maltou. (Detail
ã. 3)

2. Upravte v‰echny svislé vnitfiní rohy, které vznikly
podél obkládacího systému, pfiibitím 30 cm ‰irok˘m
pruhem Dual Seal LG pfiitlaãen˘m pevnû do rohu.
Pfiibijte podél obou hran kaÏd˘ch 60 cm od stfiedu.

3. Je-li v obkládané stûnû voda, pfiekryjte obloÏení
0,15 mm polyethylenovou folii pfied instalací Dual
Seal LG.

4. Instalujte Superstop nebo Parastop II Waterstop ve
v‰ech spojích konstrukce.

5. Sledujte poznámky 2-9 – V‰eobecné body k insta-
laci na stranû 2.

D¤EVùNÉ PAÎENÍ S OCELOV¯MI SLOUPY

NÁKRES ã. 2: Instalace Dual Seal LG na dfievûné pažení s ocelovými sloupy.

Doãasn˘ ukonãovací pfiesah (Detail ã. 11)

Ocelov˘ sloup.

Betonová malta(nebo pfiekliÏka)
ve v‰ech ‰tûrbinách mezi obklád.
prkny pfiesahujícími 2,5 cm.
(Podobné jako Detail ã. 3)

Litá betonová stûna. 
(Detail ã. 18 v pfiípadû,
Ïe zeì je torkretová) Obkládací prkna.

Dual seal LG s bentonitovou
stranou ãelem k instalujícímu.
Pfiibijte spoje kaÏd˘ch 60 cm
od stfiedu a pfiichyÈte kaÏd˘ch 
8 cm od stfiedu. (Detail ã. 22) Svorka.

Svorka tûsnûní.
(Detail ã. 6 a 7)

Pozn:
KdyÏ je pod podlahou nebo PfiekliÏka, malta nebo
podlahovou krytinou izolace, nav˘‰en˘ HDPE, 
podívejte se na detail pfiesahují - li
ã. 17 na vhodné obkládací prkna 2,5 cm.
uchycení s tûsnící (Podobné jako Detail ã. 3)
stûnou. Také se 
podívejte na 
Oddíl C – 
„vodorovné 
konstrukce“.

V‰echny pfiesahy Dual seal LG spojÛ
min. 10 cm. U torkretov˘ch betonov˘ch zdí. 
(Detail ã. 18)

Dual seal LG spojovan˘ pruh roztáhnut˘
15 cm nad podkladní vrstvou nebo izolaãní betonovou deskou.
Bentonitová strana ãelem k instalujícímu.
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1. Pokud izolace bude v nepfietrÏitém kontaktu s povr-
chem larzenÛ, v‰echny ostré v˘ãnûlky musí b˘t
nejdfiíve odstranûny. 

2. KdyÏ bude instalace izolace obepínat vyplÀované
otvory, vrstva pfiekliÏky 2 cm (minimálnû) by mûla
b˘t instalována napfiíã otvorÛ a pfiichycena kaÏd˘ch
30 cm od stfiedu (maximálnû). Dále, otvor za
pfiekliÏkou by mûl b˘t vyplnûn pískem. Vhodná
tlou‰Èka pfiekliÏky a kotevní vzdálenost by mûla b˘t
urãena v závislosti na v˘‰ce v˘plnû, rozpûtí pfiekliÏ-
ky a v˘sledn˘m postranním tlakem zpÛsoben˘m
pískovou v˘plní.

3. JestliÏe je pfiítomna voda, pfiekryjte pfiekliÏku nebo
v˘plÀ ocelov˘ch desek 0,15 mm polyethylenovou
folii pfied instalací Dual Seal LG.

4. Instalujte Superstop ve v‰ech spojích konstrukce.

5. Sledujte poznámky 2-9 – V‰eobecné body k insta-
laci na stranû 2.

OCELOVÉ PILOTY (LARZENY)

NÁKRES ã. 3: Instalace Dual Seal LG pfies v˘plÀ ocelov˘ch desek.
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VyplÀování ocelov˘ch larzenÛ. Tvar se
mÛÏe li‰it od tohoto nákresu.

Doãasn˘ ukonãovací pfiesah 
vynechán v nákresu pro
jasnost. (Detail ã. 10) ZapaÏen˘ terén.

Litá betonová stûna.
(Detail ã. 18 v pfiíp., 
Ïe zeì je torkretová)

Dual seal LG s bentonitem
smûrem k instalujícímu. Svislé 
spoje by nemûly vzniknout ve 
spojích larzenÛ. 
Pfiibijte spoje kaÏd˘ch 60 cm 
od stfiedu a svorky obednûní
kaÏd˘ch 8 cm od stfiedu.
(Detail ã. 22)

Pokud svislé spoje vznikají 
na ‰ikmé stranû larzenÛ Volitelná technika.
dle nákresu, pak by otevfiená Písãitá v˘plÀ za
hrana spoje mûla smûfiovat pfiekliÏkou.
smûrem pryã od budovy.

Pozn: Volitelná technika.
KdyÏ je pod podlahou 0,75 cm (minimálnû)
nebo podlahovou krytinou pfiekliÏka pfiipevnûná
izolace, podívejte se na kaÏd˘ch 30 cm na  stfi.
Detail ã. 17 na vhodné (maximálnû)
uchycení s tûsnící stûnou.
Také se podívejte na Oddíl C – V‰echny pfiesahy Dual seal LG
„vodorovné konstrukce“. spojÛ min. 10 cm. U torkretov˘ch

betonov˘ch zdí. (Detail ã. 18)

Dual seal LG spojovan˘ pruh roztáhnut˘
na 15 cm nad podkladní vrstvou nebo
izolaãní betonovou deskou. Bentonitová strana ãelem k instalujícímu. 



1. Pokud vnûj‰í strany jednotliv˘ch pilífiÛ, které tvofií
pilotovou stûnu jsou relativnû hladké, Dual Seal LG
mÛÏe b˘t instalován pfiímo mezi pilífie. Vidlicovité
mezery mezi kaÏd˘m pilífiem musí b˘t nejdfiíve vypl-
nûny betonovou maltou a v‰echny ostré v˘ãnûlky
musí b˘t odstranûny.

2. Pokud jsou vnûj‰í strany jednotliv˘ch pilífiÛ velmi
hrubé a nepravidelné pouÏijeme na vyrovnání
0,75 cm pfiekliÏky, které musí b˘t pfiipevnûny kaÏ-
d˘ch 30 cm na stfiedu (max) ke stûnû. Otvor, kter˘
vznikl za pfiekliÏkou je poté vyplnûn pískem. Vhod-
ná tlou‰Èka pfiekliÏky a kotevní vzdálenost by mûla
b˘t urãena v závislosti na v˘‰ce stûny, rozpûtí pfie-
kliÏky mezi pilífii a v˘sledn˘m postranním tlakem
zpÛsoben˘m písãitou v˘plní.

3. JestliÏe je pfiítomna voda, pfiekryjte prostor pro pfii-
loÏení Dual Seal LG 0,15 mm polyethylenovou folií
pfied instalací izolace.

4. Instalujte Superstop ve v‰ech spojích konstrukce.

5. Následujte poznámky 2-9 – V‰eobecné body
k instalaci ze strany 2.

PILOTOVÁ STùNA

NÁKRES ã. 4: Instalace Dual Seal LG na pilotovou stûnu.

terén

pilífi
Doãasn˘ ukonãovací (Pomûrnû hladk˘)
pfiesah vynechán v nákresu
pro jasnost (Detail ã. 10).

pilífi
Litá betonová stûna. (Hrub˘ a nepravideln˘)
(Detail ã. 18 v pfiíp.,
Ïe zeì je torkretová).

Pokud je Dual seal LG
instalován na pilífi,
vyplÀte nejdfiíve  
kaÏdou vidlicovitou mezeru 
betonovou maltou.

Dual seal LG 
s bentonitovou
stranou ãelem k instalujícímu.
Pfiibijte kaÏd˘ch
60 cm od stfiedu a svorky
obednûní kaÏd˘ch 8 cm.
(Detail ã. 22)

Pozn: .
KdyÏ je pod podlahou 
nebo podlahovou krytinou 
izolace, podívejte se na 
Detail ã. 17 na vhodné Volitelná technika.
uchycení s tûsnící Písãitá v˘plÀ za 
stûnou. Také se pfiekliÏkou na 
podívejte na Oddíl C – hrub˘ch pilífiích.
„vodorovné konstrukce“.

0,75 cm (min.) 
V‰echny pfiesahy Dual seal LG pfiekliÏka na
spojÛ min. 10 cm u torkretov˘ch hrub˘ch pilífiích
betonov˘ch zdí. (Detail ã.18). pfiipevnûná kaÏd˘ch 

30 cm (max.)
Dual seal LG spojovan˘ pruh roztáhnut˘ na  
15 cm nad  izolaãní betonovou deskou. Bentonitová strana ãelem k instalujícímu.                                                  
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1. Pfied instalací Dual Seal LG na zpevnûn˘ terén
odstraÀte v‰echny ostré v˘ãnûlky a vyplÀte
v‰echny otvory, které pfiesáhly 5 cm ‰ífiky a 2,5 cm
hloubky betonovou maltou. VyplÀte men‰í otvory
buì Dual Seal mastic, Vulkem 201T nebo betono-
vou maltou.

2. JestliÏe je pfiítomna voda, pfiekryjte zpevnûn˘ terén
0,15 mm polyethylenovou folií pfied instalací Dual
Sealu LG.

3. Instalujte Superstop ve v‰ech spojích konstrukce.

4. Sledujte poznámky 2-9 – V‰eobecné body
k instalaci ze strany 2.

TORKRET S ÎB PILOTY

NÁKRES ã. 5: Instalace Dual Seal LG pfies torkret s betonov˘mi kÛly.

terén

Doãasn˘ ukonãovací
pfiesah. (Detail ã. 10). pilífi

Litá betonová stûna.
(Detail ã. 18 v pfiíp.
Ïe zeì je torkretová).

Systém torkretov˘ch 
opûrn˘ch zdí.

Dual seal LG s bentonitovou 
stranou ãelem k instalujícímu.
Pfiibijte kaÏd˘ch 60 cm od
stfiedu a svorky obednûní Kotevní hfieb 
kaÏd˘ch 8 cm od stfiedu. zdi navafien˘ na
(Detail ã. 22). ocelov˘ kÛl.

Pozn: .
KdyÏ je pod podlahou nebo 
podlahovou krytinou izolace,
podívejte se na Detail ã. 17
na vhodné uchycení s tûsnící 
stûnou. Také se podívejte 
na Oddíl C – „vodorovné
konstrukce“.

V‰echny pfiesahy Dual seal LG
spojÛ min. 10 cm u torkretov˘ch 
betonov˘ch zdí. (Detail ã.18).

Dual seal LG spojovan˘ pruh roztáhnut˘ 
na 15 cm nad izolaãní betonovou deskou.                            
Bentonitová strana ãelem k instalujícímu. 
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1. Pfied instalací Dual Seal LG na betonovou zeì
vyãistûte od bahna a neãistot.

2. OdstraÀte v‰echny ostré v˘ãnûlky a vyplÀte v‰ech-
ny otvory, které pfiesáhly 5 cm ‰ífiky a 2,5 cm
hloubky betonovou maltou. VyplÀte men‰í otvory
buì Dual Seal mastic, Vulkem 201T nebo betono-
vou maltou.

3. Je-li pfiítomna voda, pfiekryjte betonovou zeì 0,15
mm polyethylenovou folií pfied instalací Dual Seal
LG.

4. Instalujte Superstop ve v‰ech spojích konstrukce.

5. Sledujte poznámky 2-9 – V‰eobecné body
k instalaci ze strany 2.

BETONOVÁ ZEë

NÁKRES ã. 6: Instalace Dual Seal LG na betonovou zeì.

terén

Doãasn˘ ukonãovací pfiesah. betonová zeì.
(Detail ã. 10).

Litá betonová stûna.
(Detail ã. 18 v pfiíp., Ïe zeì je torkretová).

Dual seal LG s bentonitovou 
stranou ãelem k instalujícímu.
Pfiibijte kaÏd˘ch 60 cm od stfiedu 
a svorky obednûní kaÏd˘ch 8 cm 
od stfiedu. (Detail ã. 22).

Pozn: .
KdyÏ je pod podlahou nebo 
podlahovou krytinou izolace,
podívejte se na Detail ã. 17 na 
vhodné uchycení s tûsnící stûnou
Také se podívejte na Oddíl C –
„vodorovné konstrukce“.

V‰echny pfiesahy Dual seal LG spojÛ 
min. 10 cm u torkretov˘ch betonov˘ch zdí. 
(Detail ã.18).

Dual seal LG spojovan˘ pruh roztáhnut˘ na 15 cm nad 
podkladní vrstvou nebo deskou.                             
Bentonitová strana ãelem k instalujícímu. 
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1. Pfied instalací Dual Seal LG na zpevnûn˘ terén
odstraÀte v‰ecny ostré v˘ãnûlky a vyplÀte v‰echny
otvory, které pfiesáhly 5 cm  ‰ífiky a 2,5 cm hloubky
betonovou maltou. VyplÀte men‰í otvory buì Dual
Seal mastic, Vulkem 201T nebo betonovou maltou.

2. JestliÏe je pfiítomna voda, pfiekryjte 0,15 mm
polyethylenovou folií pfied instalací Dual Sealu LG.

3. Instalujte Superstop ve v‰ech spojích konstrukce.

4. Sledujte poznámky 2-9 – V‰eobecné body
k instalaci ze strany 2.

CHEMICKY ZPEVNùN¯ TERÉN

NÁKRES ã. 7: Instalace Dual Seal LG na chemicky zpevnûn˘ terén.

V˘plÀov˘ Dual Seal mastic, malta nebo
Vulkem 201T.

Doãasn˘ ukonãovací
pfiesah. (Detail ã. 10). Chemicky zpevnûn˘ terén

Litá betonová stûna.
(Detail ã. 18 v pfiíp.,
Ïe zeì je torkretová).

Dual seal LG s bentonitovou 
stranou ãelem k instalujícímu.
Pfiibijte kaÏd˘ch 60 cm od
stfiedu a svorky obednûní
kaÏd˘ch 8 cm od stfiedu.
(Detail ã. 22).

Pozn: .
KdyÏ je pod podlahou nebo 
podlahovou krytinou izolace,
podívejte se na Detail ã. 17 na 
vhodné uchycení s tûsnící stûnou
Také se podívejte na Oddíl C –
„vodorovné konstrukce“.

V‰echny pfiesahy Dual seal LG
spojÛ min. 10 cm u torkretov˘ch 
betonov˘ch zdí. (Detail ã.18).

Dual seal LG spojovan˘ pruh roztáhnut˘
na 15 cm nad podkladní vrstvou a betonovou deskou.                             
Bentonitová strana ãelem k instalujícímu. 
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DETAILY

DETAIL ã. 3: Instalace Dual Seal LG na mezery mezi obkládacími deskami - pÛdorysn˘ pohled.

DETAIL ã. 2: Instalace Dual Seal LG pfiímo na ocelovou v˘ztuhu – pÛdorysn˘ pohled.

DETAIL ã. 1: Pfieru‰ování Dual Seal LG ve svisl˘ch ocelov˘ch v˘ztuhách – pÛdorysn˘ pohled.

Dual Seal LG s HDPE stranou na obloÏení.

Pfiibijte co nejblíÏe obou hran ocelového
kÛlu kaÏd˘ch 30 cm na stfiedu.

Ocelová v˘ztuha. (kotevní tyã vynech.
pro jasnost – Detaily ã. 6 a 7).

Dfievûné obloÏení (paÏení).

Dfievûné obloÏení (paÏení).

Ocelová v˘ztuha.

Dual seal stick N Dry. Nejdfiíve aplikujte 
Dual Seal primer na v‰echny otvory.

Dual Seal LG s HDPE stranou na obloÏení.
Pfiibijte kaÏd˘ch 60 cm na stfiedu a spojte 
po kaÏd˘ch 8 cm. 

Ocelová v˘ztuha (kotevní tyãe a obkládací tyãe 
vynechány pro jasnost-Detaily ã. 6 a 7).

Dual seal LG s HDPE stranou na obloÏení.

0,6 – 1,2 cm pfiekliÏky (je typické pfiemostit v‰echny
otvory nebo ‰tûrbiny vût‰í neÏ 2,5 cm).

VyplÀte ‰tûrbinu maltou nebo pfiekryjte pfiekliÏkou.
2,5 - 5 cm mezera – 0,6 cm pfiekliÏka
5 - 8 cm mezera –  1,2 cm pfiekliÏka
nebo pouÏijte 2 – 3 vrstvy Dual seal s 10 cm pfiekrytí
mezery. (Kontaktuje Zenit  spol.s r.o..)

Pfiibijte co nejblíÏe obou hran pfiekliÏky.
KaÏd˘ch 30 cm na stfiedu s 10 cm pfiekrytí otvorÛ. (Kon-
taktujte Zenit spol.s r.o.).

Dfievûné obloÏení. (Obkládací tyãe 
vynechány pro jasnost – Detaily ã. 4 a 5).
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DETAILY

DETAIL ã. 6: Instalace Dual Seal LG na kotevní tyã.

DETAIL ã. 5: Instalace Dual Seal LG na sloupky nebo bednící tyãe.

DETAIL ã. 4: Instalace Dual Seal LG na obkládací tyãe.

Nejdfiíve instalujte Dual Seal LG destiãku
s vysek. mal˘ch dûr do destiãky, která se shoduje 
s umístûním sloupku a upevnûte li‰tu na sloupek. Pfiibijte
kaÏd˘ch 30 cm na stfiedu smûrem dolÛ po obou stranách.

30 cm ‰irok˘ pruh Dual Seal LG.
Vysekejte malé díry do Dual Seal LG a upevnûte na sloupky.

Obalte 2,5 cm Dual Seal stick N Dry okolo
sloupkÛ tûsnû k Dual Seal LG a sevfiete.

Sloupky (nebo bednící tyãe).

Dual Seal LG s bentonitovou stranou ãelem k instalujícímu.

Pfiipevnûte podloÏkou kaÏd˘ch 20 cm na stfiedu kolem obkládací tyãe.

Dual Seal mastic nebo Vulkem 201T.

OdstraÀte konec obkládací tyãe pfied apl. Dual Seal mastic nebo 
Vulkem 201T. (toto nejsou kotevní tyãe).

Dfievûné obloÏení.

• Nejdfiíve instalujte Vulkem 201T
vyplÀováním za a na kotevní tyãe
roztáhnûte na obloÏenou plochu
15 cm smûrem ven ve v‰ech smûrech.

• Za druhé – instalujte Dual Seal LG
co nejtûsnûji k Vulkem 201T. 
Bentonitová strana ãelem k instalujícímu.
Pfiekrytí na Vulkem je pfiístupné.
Vulkem 201T nechte pfies noc ztvrdnout

• Za tfietí – aplikujte 0,15 mm vrstvu Vulkem 201T 
a pfiekryjte s 5 cm pfiesahem bentonitovou 
stranou Dual Seal LG.

• Nakonec – instalujte Dual Seal LG, pfiekryjte destiãku 
HDPE stranou ãelem k instalujícímu.

Dfievûné obloÏení 
a ocelová v˘ztuha kÛlu.

Kotevní tyã.

10



DETAILY

DETAIL ã. 9: Uzavírání horní strany v˘plÀov˘m materiálem mezi obednûním a zdí.

DETAIL ã. 8: Instalace Dual Seal LG na vodorovné nechránûné zdi k v˘plÀov˘m pfiechodkám.

DETAIL ã. 7: Instalace Dual Seal LG na kotevní tyã – Metoda betonové kapsy.

Odstranûné dfievûné obloÏení.

Dual Seal vyplnûná destiãka s bentonitovou stranou na
betonové zdi. PfiichyÈte 8 cm na nechránûnou 
destiãku a pfiibijte kaÏd˘ch 30 cm na stfiedu.

Dual Seal granular kapsa.

Dual Seal LG nechránûná destiãka na betonové zdi.
S bentonitovou stranou na betonové zdi.

• Nejdfiíve instalujte Vulkem 201T vyplÀováním za 
a na kotevní tyãe roztáhnûte na obloÏenou plochu 
15 cm smûrem ven ve v‰ech smûrech.

• Za druhé – instalujte Dual Seal LG ãelem k instalujícímu.
Pfiekrytí na Vulkem 201T min. 5 cm. Bednící kapsa 
s ‰ikmou plochou. Dual Seal LG musí obklopovat 
min. 5 cm kolem vnitfiku bednûní. Nechte Vulkem 201T 
pfies noc ztvrdnout pfied pokládáním betonu nebo 
torkretu. OdstraÀte bednící kapsy a naneste beton.

• Za tfietí – aplikujte 0,15 mm vrstvu Vulkem 201T pfies 
ztuhl˘ Vulkem 201T a pfiekryjte s 5 cm pfiesahem 
bentonitovou stranou Dual Seal LG. Aplikujte Superstop 
kolem vnitfiního obvodu bednící kapsy.

• Nechte Vulkem 201T pfies noc ztvrdnout.

• VyplÀte bednící kapsu konstrukãním betonem.

SUPERSTOP   

Dfievûné obloÏení              
a ocel. v˘ztuha.         

Kotevní tyã.

Vrchní hrana.

Dual Seal term Bar ukonãovací li‰ta pfiibitá 
kaÏd˘ch 20 cm na stfiedu.

Dual Seal LG s bentonitovou stranou na podkladû.

·ikmá Dua Seal granular hrana s min. tlou‰Èkou
2,5 cm pod horní stranou obednûní.

0,15 mm polyethylenová folie

V˘plÀov˘ materiál.

Vulkem 116 tûsnící krycí li‰ta.
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DETAILY

DETAIL ã. 12: Nechránûné stûny. Krycí li‰ta nad sklonem.

DETAIL ã. 11: Instalace Dual Seal LG do prÛniku zdi.

DETAIL ã. 10: Typick˘ doãasn˘ ukonãovací pfiesah.

Oplechování na vystaveném Dual Seal.

Dual Seal term Bar krycí li‰ta s Vulkem 116.

Vrchní hrana .

Dual Seal LG s bentonitovou stranou na betonové zdi.

Dfievûné obloÏení nebo jin˘ systém paÏení.

SUPERSTOP 

PfieloÏte Dual Seal LG dle obrázku tak, aby HDPE
strana chránila bentonitovou vrstvu a doãasnû
pfiibijte kaÏd˘ch 60 cm - 120 cm na stfiedu.
PouÏijte podloÏky.

Dual Seal LG s HDPE stranou na obloÏení. 

Dfievûné obloÏení (paÏení).
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Dual Seal LG s HDPE stranou na dfievûném obloÏení.
Vysekejte otvor do destiãky pro vloÏení trubky.

Upevnûte ãtvercovou podloÏku Dual Sealu LG na
trubku, pfiibijte v rozích kaÏd˘ch 10 cm na stfiedu.
HDPE strana by mûla b˘t na jiné desce a podloÏka
by mûla b˘t tûsnû obepnuta okolo trubky. NemÛÏe
li b˘t podloÏka upevnûna okolo trubky, udûlejte
pfied instalací  záfiez do podloÏky.

Trubka.

Obalte 2,5 cm Dual Seal stick N Dry okolo trubky 
tûsnû na Dual Seal LG podloÏku a sevfiete v místû, 
kde se sbíhají konce. Nûkteré trubky mohou vyÏadovat
natírání Dual Seal primerem.



DETAILY

DETAIL ã. 15: Vyrovnávací spoj - pÛdorysn˘ pohled.        

DETAIL ã. 14: Instalace Dual Seal LG na betonov˘ pilífi – pÛdorysn˘ pohled.

DETAIL ã. 13: Izolace proti vodû pod sklonem. Krycí li‰ta podél hrany.

Dual Seal LG s HDPE stranou na obloÏení.

Dual Seal LG 60 cm ‰irok˘ pfiibit kaÏd˘ch 60 cm
a spojen kaÏd˘ch 8 cm podél obou hran.

Ocelová deska pfies spoje.

Dual Seal tûsnûní spáry.

Uzavfiená dutina Polyethylenové vloÏkové tyãe.

Tûsnící Vulkem 922 Polyuretan .

Pozn: Zenit spol.s r.o.  nedává  Ïádnou záruku
na vyrovnávací spoje.

Vulkem 116 tûsnící materiál na polyethylenové
vloÏkové tyãi.

Dual Seal term Bar li‰ta pfiibitá kaÏd˘ch 20 cm.            

Betonová deska na pilotách.

2,5 x 5 cm Dual Seal Granular hrana.

Dual Seal LG s bentonitovou stranou 
na betonové zdi.

Dfievûné obloÏení.

SUPERSTOP
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Dual Seal LG s bentonitovou stranou 
na betonové zdi.

Dual Seal LG pás pfiibit˘ kaÏd˘ch 60 cm na
stfiedu spojen˘ kaÏd˘ch 8 cm na 
stfiedu podél hran.

Betonov˘ pilífi.Superstop



DETAILY

DETAIL ã. 18: Vlastní instalace torkretu na Dual Seal LG.

DETAIL ã. 17: Instalace Dual Seal LG na zeì spojenou s podlahou.

DETAIL ã. 16: Instalace Dual Seal LG na nechránûnou zeì na vyplnûné pfiechody - pÛdorysn˘ pohled.

Poznámky:

Pokud torkret nebo jiné materiály na Dual Seal produkty
naná‰íte  pfiímo do spojÛ nebo do tûsn˘ch hran spojÛ,
dbejte na to, aby naná‰en˘ materiál nezÛstal mezi 
pfiekryt˘mi vrstvami. Nikdy netorkretujte otevfiené spoje.

Naná‰íte-li torkret nebo jiné materiály, pouÏijte POUZE
Dual Seal LG.

Spoje by mûly smûfiovat vodorovnû (viz ukázka) 
nebo svisle. Pokud smûfiují vodorovnû, 
otevfiené hrany 10 cm spojÛ by mûly smûfiovat vzhÛru.

Pfiibijte 10 cm spoje kaÏd˘ch 60 cm na stfiedu a spojte
kaÏd˘ch 8 cm na stfiedu. (Detail ã. 22).

PfieloÏte Dual Seal LG zpût do pÛvodní polohy pro
ochranu bentonitové strany. Poté pfiibijte k v˘plÀ.
zdivu kaÏd˘ch 60 cm na stfiedu.

Doãasná páska pfiibitá kaÏd˘ch 60 cm na stfiedu
na v‰ech vyplnûn˘ch spojích.

Dual Seal LG s HDPE stranou ãelem k instalujícímu.

V˘plÀové zdivo rozdílného nebo stejného materiálu.
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Dual Seal LG s bentonitovou stranou ãelem k inst.

Superstop

Ochranná deska. 

Dual Seal s bentonitovou stranou smûrem dolÛ.
(Oddíl C, vodorovné konstrukce).

0,15 mm polyethylenová folie

Zhutnûná podkladní vrstva.

Superstop



DETAILY

DETAIL ã. 21: Nová zeì k stávající zdi - pÛdorysn˘ pohled.

DETAIL ã. 20: Instalace Dual Seal LG na v˘stupek v obloÏení zdí - pÛdorysn˘ pohled.

DETAIL ã. 19: Ukonãení na horní hranû.

stávající zeì. Vyãistûte okolní vnûj‰í prostor od
v‰ech stávajících izolací v novém protínání zdi.

Superstop pfiibit po 60 cm na stfiedu. Aplikujte
Dual Seal primer na existující betonovou zeì.

PfieloÏte Dual Seal LG dle ukázky a pfiibijte po
60 cm na stfiedu. Bentonit smûrem k instalujícímu.

Poloha nové betonové zdi.

Dfievûné obloÏení.

Pfielepovací páska. (Zkontrolujte sluãitelnost
pásky a tekuté izolace.) 
(NepfiipevÀujte v prÛfiezu izolace).

Tekutá izolaãní vrstva Vulkem 101 nebo 201.

Vodorovná betonová konstrukce.

Superstop.

Dual Seal s bentonitovou stranou na betonové zdi.
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Dual Seal LG s bentonitovou stranou na betonové zdi.

30 cm (±) ‰irok˘ pruh Dual Seal LG pfiipevnûn
tûsnû do rohu a pfiibit podél obou hran 
po 30 cm na stfiedu.

Dfievûné obloÏení. (Vzhled obkládaného v˘stupku
se mÛÏe ve skuteãnosti li‰it).



DETAILY

Tato broÏura slouÏí pouze jako pomocná pfiíruãka pro porozumûní správné pfiípravy, instalaãních poÏadavkÛ a instalaãních procesÛ. BroÏura
nemá v úmyslu dávat Ïádné dal‰í rady pro jakékoli jiné existující instalace. Na vûdomí -  v‰echny informace uvedené v této broÏufie jsou prav-
divé a pfiesné v dobû vydání, ale kdykoli mohou b˘t zmûnûny bez pfiedchozího upozornûní. Kontaktujte Zenit spol. s r.o. Praha pro ovûfiení
správnosti jin˘ch pouÏití, které zde nebyly zmínûny. 

DETAIL ã. 22: Upevnûní Dual Seal spojÛ.

Pfiibijte v‰echny svislé i vodorovné Dual Seal
spoje kaÏd˘ch 60 cm na stfiedu a spojte kaÏd˘ch 
8 cm na stfiedu. PouÏijte se‰ívaãku na dfievûné
obloÏení a staplovací stroj na v‰echen ostatní
systém uzemnûní. Na dfievûné obkládací systémy
mÛÏete také pouÏit nastfielovací pistole.
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