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CO JE DUAL SEAL A DUAL SEAL LG?
Dual Seal je dvousloÏková membrána (vrstva), jeÏ
kombinuje vlastnosti dvou nejvíce efektivních vodotûsn˘ch materiálÛ dostupn˘ch v souãasnosti, polyethylen
(HDPE) vysoké hustoty a bentonitová hlinka. Tyto dva
materiály hrají velmi dÛleÏitou roli pro v˘robu vodotûsného 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.

Polyethylen vysoké hustoty (HDPE).
Ochrann˘ omítník z odstﬁedûného
polypropylenu.

Bentonit
Bentonit
H.D.P.E.

NÁKRES ã.1: Dual Seal a Dual Seal LG membrány (vrstvy)

V·EOBECNÉ BODY K INSTALACI
1. Dual Seal a Dual Seal LG mohou b˘t instalovány
spoleãnû se ãtyﬁmi nejtypiãtûj‰ími systémy betonov˘ch desek s rovn˘m provedením (Nákresy
2-5). Systém vodorovn˘ch konstrukcí v patﬁe a
odpovídající instalace Dual Seal záleÏí na tûchto
faktorech: vodním ãelu, stavu patra, podnebí, provozu ostatních podlaÏí atd.

7. Izolace okolo v‰ech konstrukãních prÛnikÛ.
(Detaily ã. 12-15).

2. Spád by mûl b˘t pﬁipraven zhutnûním pÛvodního
podkladu, zhutnûním nového (zrnitého) podkladu,
nebo instalací podkladního vyrovnávacího betonu
dle architektova nákresu.

10. Uzemnûte okolo obvodu podlahy. (Detaily ã. 8
a 9).

8. Pﬁipravte v‰echny vyrovnávací spoje.
9. Pﬁipravte propojení s existující podlahou a pod
izolaci podlahy.

11. Pokud bentonitová strana smûﬁuje vzhÛru, chraÀte Dual Seal pﬁed po‰kozením zpÛsoben˘m
vyztuÏen˘mi podpûrkami.

3. Bentonit smûﬁující vzhÛru je nejdoporuãovanûj‰ím
zpÛsobem instalace, pokud v‰ak bentonitová
strana smûﬁuje z dÛvodu provedení dolÛ, nejdﬁíve
musí b˘t instalována 0,15 mm nebo tûÏ‰í polyethylenová folie na podklad.

12. Pﬁed pokládáním betonu opravte po‰kozen˘ Dual
Seal, po istalaci ocelové v˘ztuÏe.
13. Krycí vrstva pﬁes Dual Seal musí váÏit nejménû
140 kg/m2.

4. Pokud bentonitová strana Dual Sealu smûﬁuje
vzhÛru, doporuãuje se pouÏít Dual Seal LG.

14. Betonová smûs by se na Dual Seal nemûla
naná‰et z v˘‰ky pﬁesahující 60 cm. Lépe je smûs
rozhrnovat plo‰nû.

5. V‰echny instalace Dual Sealu pod podlahovou
deskou (stropní deskou) by mûly b˘t pﬁekr˘vány
ve spojích min. 8 cm.

15. Instalujte Superstop na v‰echny spoje konstrukce,
pokud je to pﬁedepsáno.

6. V‰echny spoje by mûly b˘t spojeny kaÏd˘ch 20 cm
na stﬁedu, pokud bentonitová strana smûﬁuje
vzhÛru, a pﬁelepeny páskou pokud bentonitová
strana smûﬁuje dolÛ.
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SYSTÉMY PODLAHOV¯CH (STROPNÍCH) DESEK
Vrchní podlahová deska. 1,4 kPa min.
betonového krytí.
(SníÏit pﬁev˘‰ení).
Dual Seal LG (HDPE strana smûrem
dolÛ, spojte 8 cm spoje kaÏd˘ch 20 cm na stﬁedu.
Zhutnûn˘ podklad.
2,2 cm nebo men‰í – 20 mil. Dual Seal.
2,5 cm – 3,8 cm – 40 mil. Dual Seal.

NÁKRES ã. 2: Prostá deska - Systém A (také Nákres ã. 6).

Základová deska (více zesílena).
Dual Seal.(HDPE strana vzhÛru.
Lepící páska na 8 cm spojích.
Polyethylenová folie.
Zhutnûn˘ podklad.
2,0 cm nebo men‰í – 0,15 mm polyethylenová folie.
2,5 cm – 3,8 cm – 0,25 mm polyethylenová folie.
Nad 3,8 cm – 0,5 mm polyethylenová folie.

NÁKRES ã. 3: Základová deska – Systém B (také Nákres ã. 7).
Základová deska (více zesílena).
Ochranná deska (nezesílena).
Dual Seal. (HDPE strana vzhÛru).
pﬁelepovací páska na 8 cm spojích.
Polyethylenová folie.
Zhutnûn˘ podklad.
2,0 cm nebo men‰í – 0,15 mm polyethylenová folie.
2,5 cm – 3,8 cm – 0,25 mm polyethylenová folie.
Nad 3,8 cm – 0,5 mm polyethylenová folie.

NÁKRES ã. 4: Základová deska s ochrannou deskou – Systém C. (také Nákres ã. 8).

Základová deska (více zesílena).
Dual Seal.(HDPE strana vzhÛru.
pﬁelepovací páska na 8 cm spojích.
0,15 mm polyeth. folie.

Podkladní vyrovnávací beton.
Podkladní vrstva.

NÁKRES ã. 5: Základová deska s podkladním vyrovnávacím betonem–Systém D (také Nákres ã.9).
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SYSTÉMY PODLAHOV¯CH (STROPNÍCH) DESEK
Vrchní podlahová (stropní) deska.
1,4 kPa - min. betonového krytí.
(SníÏit pﬁev˘‰ení).

Superstop.

Dual Seal LG (HDPE strana smûrem dolÛ.
Spojte 8 cm spoje kaÏd˘ch 20 cm na stﬁedu.

Zhutnûn˘ podklad.
2,2 cm nebo men‰í – 20 mil. Dual Seal.
2,5 cm aÏ 3,8 cm – 40 mil. Dual Seal.

NÁKRES ã. 6: ÎB deska – Systém A (také Nákres ã. 2).

Základová deska. (více zesílena).

Superstop.

Dual Seal. (HDPE strana smûrem vzhÛru.
Pﬁelepovací páska na 8 cm spojích).

Polyethylenová folie.

Zhutnûn˘ podklad.
2,0 cm nebo men‰í – 0,15 mm
polyethylenová folie.
2,5 cm – 3,8 cm – 0,25 mm polyethylenová
folie.
Nad 3,8 cm – 0,5 mm polyethylenová folie.

NÁKRES ã. 7: ÎB základová deska – Systém B (také Nákres ã. 3).
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SYSTÉMY PODLAHOV¯CH (STROPNÍCH) DESEK
Základová deska. (více zesílena).

Superstop.

Ochranná deska. (nezesílena).

Dual Seal .(HDPE strana smûrem vzhÛru.
Pﬁelepovací páska na 8 cm spojích.

Polyethylenová folie.
Zhutnûn˘ podklad.
2,0 cm nebo men‰í – 0,15 mm
polyethylenová folie.
2,5 cm – 3,8 cm – 0,25 mm polyethylenová
folie.
Nad 3,8 cm – 0,5 mm polyethylenová folie.

NÁKRES ã. 8: ÎB základová deska s ochrannou deskou – Systém C (také Nákres ã. 4).

Základová deska. (více zesílena).

Superstop.
Dual Seal. (HDPE strana smûrem vzhÛru.
Pﬁelepovací páska na 8 cm spojích).

0,15 mm Polyethylenová folie.

Podkladní vyrovnávací beton.

Podkladní terén.

NÁKRES ã. 9: ÎB základová deska s podkladním vyrovnávacím betonem–Systém D (také Nákres ã. 5).
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DETAILY
Pﬁibijte Dual Seal LG kaÏd˘ch 45 cm na stﬁedu.
Dual Seal LG (HDPE strana smûrem dolÛ).

2,5 cm x 2,5 cm Dual Seal granular hrana.
Zhutnûn˘ podklad.
5,0 cm x 5,0 cm Dual Seal granular hrana.
Superstop.
15 cm x 15 cm Dual Seal LG rohová
li‰ta. Spojte hrany kaÏd˘ch 8 cm na stﬁedu.
Dual Seal LG (bentonit smûrem k instalujícímu).
(Umístûní zevnitﬁ podkladní vrstvy bednûní).

DETAIL ã. 1: Spojení svislé konstrukce/základu a podlahové desky (stropní desky).

Superstop
2,5 cm x 2,5 cm Dual Seal granular hrana.
Ochranná deska.
Dual Seal. (HDPE strana smûrem vzhÛru. Pﬁibijte
k podkladní vrstvû kaÏd˘ch 20 cm na stﬁedu.
(Nákresy ã. 4 a 8).
Polyethylenová folie.
Zhutnûn˘ podklad.
Dual Seal LG. (Detail ã. 1)
Dual Seal LG. (Detail ã. 1)

DETAIL ã. 2: Spojení svislé konstrukce/základu a základové desky/ochranné desky.

5,0 cm x 5,0 cm Dual Seal granular hrana.

Superstop
Ochranná deska.
Dual Seal. (HDPE strana smûrem vzhÛru. Spojte
hrany kaÏd˘ch 8 cm na stﬁedu. (Nákresy ã. 4 a 8).
Dual Seal LG (bentonit smûrem k instalujícímu).
(Umístûní zevnitﬁ podkladní vrstvy bednûní).

Polyethylenová folie.
Zhutnûn˘ podklad.

DETAIL ã. 3: Spojení svislé konstrukce a základové desky/ochranné desky.
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DETAILY
5,0 cm x 5,0 cm Dual Seal granular hrana.

Superstop
Dual Seal LG (bentonit smûrem k instalujícímu).
(Umístûní zevnitﬁ podkladní vrstvy bednûní).
Dual Seal. (HDPE strana smûrem vzhÛru.
(Nákresy ã. 5 a 9).
0,15 mm Polyethylenová folie.

Podkladní vyrovnávací beton.
Podkladní vrstva.

DETAIL ã. 4: Spojení svislé konstrukce a základové desky /podkladního vyrovnávacího betonu.

Pﬁibijte Dual Seal LG kaÏd˘ch 20 cm na stﬁedu.
2,5 cm x 2,5 cm Dual Seal granular hrana.
Dual Seal LG (HDPE strana smûrem dolÛ) –
Nákresy ã. 2 a 6).
Zhutnûn˘ podklad.
Dual Seal LG (Bentonit na beton. Umístûní zevnitﬁ
podkladní vrstvy bednûní).
5,0 cm x 5,0 cm Dual Seal granular hrana.
Superstop
15 cm x 15 cm Dual Seal LG rohová li‰ta.
Bentonit na beton. Spojte rohy kaÏd˘ch 8 cm na stﬁedu.

DETAIL ã. 5: Spojení nechránûné zdi/podkladní vrstvy a podlahy.

Superstop

Dual Seal LG (bentonit smûrem k instalujícímu).
V‰echny spoje by mûly b˘t 8 cm s pﬁipevnûním kaÏd˘ch
60 cm na stﬁedu a spojeny kaÏd˘ch 8 cm na stﬁedu.
Ochranná deska.
Dual Seal. (HDPE strana smûrem vzhÛru). Spojte pﬁelepovací
páskou kaÏd˘ch 8 cm na stﬁedu. (Nákresy ã. 4 a 8)
Polyethylenová folie.
Zhutnûn˘ podklad.

DETAIL ã. 6: Spojení nechránûné zdi a základové desky/ochranné desky.
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DETAILY
Superstop

Dual Seal LG. (Bentonit smûrem k instalujícímu).
(Oddíl B)

Dual Seal. (HDPE strana smûrem vzhÛru. Spojte
pﬁelepovací páskou kaÏd˘ch 8 cm na stﬁedu).
(Nákresy ã. 5 a 9).
0,15 mm Polyethylenová folie.

Podkladní vyrovnávací beton.

DETAIL ã. 7: Spojení nechránûné zdi a izolace pod podlahou.

Vrchní podlahová (stropní)
deska.

Vrchní podlahová (stropní)
deska.

Zeì.

Li‰ta a tûsnící materiál.

Pﬁibijte Dual Seal LG kaÏd˘ch 15 cm na stﬁedu pﬁes
Parastop II

Dual Seal term Bar
pﬁibit kaÏd˘ch 20 cm na
stﬁedu pﬁes Dual Seal
a Parastop II

Dual Seal LG
(HDPE smûrem dolÛ.)

Dual Seal LG
(HDPE smûrem dolÛ.)

2,5 cm x 2,5 cm Dual Seal
granular.
Základy.

2,5 cm x 2,5 cm Dual Seal
granular.
Základy

DETAIL ã. 8: Izolace podlahy s napojením k vnitﬁní stranû zdi–HDPE strana smûrem dolÛ.

Vrchní podlahová (stropní)
deska.

Vrchní podlahová (stropní)
deska.

Zeì.

li‰ta a tûsnící materiál.

Pﬁibijte Dual Seal kaÏd˘ch
60 cm na stﬁedu a zalepte
pﬁelepovací páskou. PouÏijte
Dual Seal primer nebo beton.

Dual Seal term Bar pﬁibít
kaÏd˘ch 20 cm na stﬁedu.

Dual Seal (HDPE smûrem
dolÛ.)

Dual Seal (HDPE smûrem
dolÛ.)
2,5 cm x 2,5 cm Dual Seal
granular.

2,5 cm x 2,5 cm Dual Seal
granular.
Základy.

Základy.

DETAIL ã. 9: Izolace podlahy s napojením k vnitﬁní stranû zdi – HDPE strana smûrem vzhÛru.
8

DETAILY
Tûsnící materiál a vloÏka tyãe.

Vrchní podlahová (stropní) deska.
Tûsnûní spáry.
Dual Seal – tûsnûní spáry.
Dual Seal pás. (HDPE smûrem vzhÛru.
Pﬁibijte kaÏd˘ch 60 cm na stﬁedu a spoje pﬁelepte
páskou. PouÏijte Paraprimer).
Dual Seal LG (HDPE smûrem dolÛ.)
Zhutnûn˘ podklad.
Pozn: Zenit spol.s r.o. nedává Ïádnou záruku
na vyrovnávací spoje.

DETAIL ã. 10: Podlaha k vyrovnávacímu spoji zdi.

Návrh ﬁe‰ení podle architekta.

Pﬁesah v místû dilatace.
Dual Seal tûsnûní spáry.
60 cm ‰irok˘ pás Dual Seal (HDPE smûrem vzhÛru).

Dual Seal (HDPE smûrem vzhÛru).

Polyethylenová folie.
Zhutnûn˘ podklad.
Pozn: Zenit spol.s r.o. nedává Ïádnou záruku
na vyrovnávací spoje.

DETAIL ã. 11: Izolace v místû dilataãní spáry.

Superstop obalen kolem trubky.

5,0 cm x 2,5 cm Dual Seal granular hrana okolo trubky.
Dual Seal LG. (HDPE smûrem dolÛ).

Dual Seal podloÏka upevnûná okolo trubky.
(HDPE smûrem dolÛ).

Zhutnûn˘ podklad.
Trubka, pilíﬁ nebo jiné.

DETAIL ã. 12: PrÛnik betonovou podlahou.
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DETAILY
Superstop obalen kolem trubky.

5,0 cm x 2,5 cm Dual Seal granular
hrana okolo trubky.
Dual Seal podloÏka upevnûná dolÛ
pﬁes trubku. (Men‰í otvor v podloÏce.
HDPE smûrem vzhÛru.
Pﬁelepovací páska na okrajích).
Dual Seal. (HDPE smûrem vzhÛru).

0,15 mm Polyethylenová folie.
Podkladní vyrovnávací beton.

DETAIL ã. 13: PrÛnik betonovou podlahou.

Ohnûte Dual Seal, kter˘ byl
useknut˘ na velikost
pﬁesnû okolo trubky, dolÛ.
Betonová vloÏka. (dobetonovat)
2,5 cm vrstva Dual Seal granular.

Dual Seal LG useknut˘ na velikost
pﬁesnû okolo rubky.
(HDPE smûrem dolÛ).
Zhutnûn˘ podklad.
Trubka, pilíﬁ, nebo jiné.

DETAIL ã. 14: PrÛnik betonovou podlahou. (následnû dobetonovávan˘).

Ocelov˘ v˘ztuÏn˘ spojovací prvek
k základové
desce v betonové sloÏce naproti vodnímu uzávûru.
Min. 5,0 cm Dual Seal granular.
Dual Seal. (HDPE strana vzhÛru).
0,15 mm Polyethylenová folie.

Podkladní vyrovnávací beton.
Hydraulická cementová vloÏka.
(Podrubejte podkladní vyrovnávací
beton naproti vodnímu uzávûru).

DETAIL ã. 15: PrÛnik betonovou podlahou.
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DETAILY
Betonová deska na pilotách.
Impregnovaná pﬁekliÏka (nebo jiné odolné
materiály). (Oddíl A, pokud je kryt zatíÏen).
Superstop obalen okolo.
15 cm x 15 cm Dual Seal LG rohov˘ pruh. (Detail ã. 5).
5,0 cm x 5,0 cm Dual Seal granular hrana.
Dual Seal LG (Bentonit na betonu).
0,15 mm Polyethylenová folie.
10 cm x 5,0 cm Dual Seal granular hrana.
Pilota.

DETAIL ã. 16: Betonová deska na pilotách.

Základová deska.
Pﬁelepovací páska pﬁes 30 cm na stﬁedu spojení
10 cm x 5,0 cm Dual Seal granular hrana.
Dual Seal. (HDPE strana vzhÛru). (Nákresy ã. 5 a 9).
0,15 mm Polyethylenová folie

Podkladní vyrovnávací beton.

Betonová pilota.

DETAIL ã. 17: Betonová pilota se základovou deskou.

Vnitﬁní pilíﬁ.
Superstop. V‰echny typické spoje konstrukce.

Dual Seal LG (HDPE smûrem dolÛ.) (Nákresy ã. 2 a 6)

Dual Seal LG pﬁechodová deska. (HDPE dolÛ).
Pﬁibijte kaÏd˘ch 30 cm na stﬁedu.
15 cm x 15 cm Dual Seal LG rohov˘ pás. (Detail ã. 5)
Dual Seal LG (Bentonitová strana na betonu.
Umístûní zevnitﬁ bednûní podkladní vrstvy).
Betonová patka.

DETAIL ã. 18: Izolace betonové patky s napojením na izolaci podlahy.
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DETAILY

Naﬁíznûte Dual Seal nebo Dual Seal LG a pﬁekryjte
dle ukázky.

DETAIL ã. 19: Typick˘ detail ﬁe‰ení vnitﬁního rohu.

Stropní deska.
Dual Seal LG. (HDPE smûrem dolÛ).
(Nákresy ã. 2 a 6)
10 cm x 5,0 cm Dual Seal granular hrana.
Impregnovaná pﬁekliÏka (nebo jiné odolné materiály).
(Oddíl A, pokud je jímka zdi zatíÏena).

Dual Seal LG. (Bentonit na betonu).
Superstop
15 cm x 15 cm Dual Seal LG rohov˘
pás. (Bentonitová strana na betonu. Spojte
hrany kaÏd˘ch 8 cm na stﬁedu.

Zhutnûn˘ podklad.

DETAIL ã. 20: Nechránûná ‰achta v˘tahu, nebo jiné podpodlahové jímky.

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 pravdivé 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.
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