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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 urãen k velmi tûsné izolaci proti vodû. Rozdíl
mezi Dual seal a Deck seal je v barvû HDPE sloÏky.
Dual seal HDPE je ãern˘. Deck seal HDPE je ãir˘, ãímÏ
redukuje pohlcování tepla. Deck seal je doporuãován
pro izolace dvouvrstv˘ch vodorovn˘ch stﬁe‰ních
konstrukcí.

Polyethylen (HDPE) vysoké hustoty
(âern˘ pro Dual Seal, ãir˘ pro Deckseal).

Bentonit

NÁKRES ã.1: Dual seal (nebo Deck seal) vrstva.

V·EOBECNÉ BODY K INSTALACI
Instalace:
1. Instalujte tekut˘ Vulkem aplikací izolace, kde je to
vyÏadováno na vnitﬁní rohy, vnitﬁní/vnûj‰í rohy,
vyrovnávací spoje a prÛniky. (Detaily ã. 5, 6, 13,
15 a 17).
2. Srolujte Dual Seal (nebo Deck Seal) bentonitovou
stranou na podkladû. Je-li deska ze‰ikmená,
zaãnûte na nejniÏ‰ím místû a pﬁekryjte spoje
pﬁesahem 4,0 cm. Vyãistûte spoje a instalujte pﬁelepovací pásku. (PouÏijte hydroizolaãní pásku
bude-li deska testována zaplavením.)
3. Instalujte pﬁedvrtané ãásti na vnitﬁní rohy a na
vnitﬁní/vnûj‰í rohy (Detaily ã. 7, 8 a 9). JestliÏe
nepouÏíváte pﬁedvrtané ãásti, ohnûte Dual Seal
dle ukázky. (Detaily ã. 7, 10, 11 a 12).
4. Zakonãete Dual Seal (nebo Deck Seal) (Detaily
ã. 1-3).
5. Zkontrolujte a opravte v‰echny po‰kozené materiály pﬁed zakr˘váním.
6. Pﬁekryjte Dual Seal (nebo Deck Seal) 0,15 mm
polyethylenovou folií, drenáÏní deskou, ochrannou
deskou, nebo tuhou izolací dle nákresÛ. Pokraãujte betonem nebo vrstvou zeminy.
7. Opatrnû rozhrÀte zeminu, poloÏte dlaÏební kostky,
nebo betonov˘ kryt. (Instalace Dual Seal / Deck
Seal - musí b˘t pﬁekryt nejménû 140 kg/m2.)
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ST¤E·NÍ SYSTÉMY
zásyp (zemina).
pískov˘ zásyp.
0,15 mm Polyethylenová folie (není nutná)
Tûsnící tepelná izolace.
Dual Seal nebo Deck Seal. (HDPE strana smûrem vzhÛru.
Pﬁelepovací páska na 4 cm spojích. PouÏijte hydroizolaãní
pásku, pokud je pﬁedepsáno testování zaplavením.)
Betonová stropní konstrukce.

NÁKRES ã. 2: Stropní (stﬁe‰ní) konstrukce – zásyp zeminou. (Také nákres ã. 6)

Betonová krycí vrstva nebo vrchní deska.
0,15 mm Polyethylenová folie. (není nutná)
Dual Seal nebo Deck Seal. (HDPE strana vzhÛru.
Pﬁelepovací páska na 4 cm spojích. PouÏijte hydroizolaãní
pásku, je-li pﬁedepsáno testování zaplavením.)
Betonové stﬁe‰ní konstrukce.

NÁKRES ã. 3: Stropní (stﬁe‰ní) konstrukce – krycí vrstva beton. (Také nákres ã. 7)

DlaÏba.

Tûsnící tepelná izolace.
Dual Seal nebo Deck Seal. (HDPE strana vzhÛru.
Pﬁelepovací páska na 4 cm spojích. PouÏijte hydroizolaãní
pásku, je-li pﬁedepsáno testování zaplavením.)
Betonová stropní (stﬁe‰ní) konstrukce.

NÁKRES ã. 4: Stﬁe‰ní konstrukce (terasy) s dlaÏbou. (Také nákres ã. 8)

DlaÏební kostky na zdûném podkladû.
Netkaná ochranná vrstva konstrukce.
Tûsnící tepelná izolace.
Dual Seal drain nebo jiná odvodÀovací sloÏka.
Dual Seal nebo Deck Seal. (HDPE strana vzhÛru.
Pﬁelepovací páska na 4 cm spojích. PouÏijte hydroizolaãní
pásku, je-li pﬁedepsáno testování zaplavením.)
Betonová stropní (stﬁe‰ní) konstrukce.

NÁKRES ã. 5: Stﬁe‰ní konstrukce (terasy) s dlaÏbou a odvodnûním. (Také nákres ã. 9)
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SYSTÉMY ST¤E·NÍCH KONSTRUKCÍ
Zásyp (zemina).
Pískov˘ zásyp.
0,15 mm Polyethylenová folie.
(není nutná)

Tûsnící tepelná izolace.
Dual Seal nebo Deck Seal. (HDPE
strana smûrem vzhÛru. Pﬁelepovací
páska na 4 cm spojích. PouÏijte
hydroizolaãní pásku, pokud je
pﬁedepsáno testování zaplavením.)

Betonová stropní (stﬁe‰ní) konstrukce.

Dual Seal. (Oddíl A)

NÁKRES ã. 6: Stropní (stﬁe‰ní) konstrukce – zásyp zeminou.. (Také nákres ã. 2)

Betonová krycí vrstva nebo vrchní deska.
0,15 mm Polyethylenová folie.
(není nutná)

Dual Seal nebo Deck Seal.
(HDPE strana vzhÛru.
Pﬁelepovací páska na 4 cm spojích.
PouÏijte hydroizolaãní pásku, je-li
pﬁedepsáno testování zaplavením.)

Betonová stropní (stﬁe‰ní) konstrukce.

Dual Seal. (Oddíl A)

NÁKRES ã. 7: Stropní (stﬁe‰ní) konstrukce – krycí vrstva beton. (Také nákres ã. 3)
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SYSTÉMY ST¤E·NÍCH KONSTRUKCÍ
DlaÏba.

Tûsnící tepelná izolace.

Dual Seal nebo Deck Seal.
(HDPE strana vzhÛru.
Pﬁelepovací páska na 4 cm spojích.
PouÏijte hydroizolaãní pásku, je-li
pﬁedepsáno testování zaplavením.)

Betonová stropní (stﬁe‰ní) konstrukce.

Dual Seal. (Oddíl A)

NÁKRES ã. 8: Stﬁe‰ní konstrukce (terasy) s dlaÏbou. (Také nákres ã. 4)

DlaÏba na zdûném podkladû.
Netkaná ochranná vrstva konstrukce.

Tûsnící tepelná izolace.

Dual Seal drain nebo jiná odvodÀovací
sloÏka.

Dual Seal nebo Deck Seal.
(HDPE strana vzhÛru.
Pﬁelepovací páska na 4 cm spojích.
PouÏijte hydroizolaãní pásku, je-li
pﬁedepsáno testování zaplavením.)

Betonová stropní (stﬁe‰ní) konstrukce.

Dual Seal. (Oddíl A)

NÁKRES ã. 9: Stﬁe‰ní konstrukce (terasy) s dlaÏbou a odvodnûním. (Také nákres ã. 5)
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DETAILY
Betonová zeì.
Vulkem 116 tûsnící okraj.
Vrchní hrana.

Dual Seal Term Bar li‰ta pﬁibita kaÏd˘ch 20 cm
na stﬁedu skrz Dual Seal.

Dual Seal.
(V˘plÀové instalace. Oddíl A)

DETAIL ã. 1: Ukonãení vrchní hrany.

Dual Seal Term Bar li‰ta pﬁibita
do maltov˘ch spár a tûsnící Vulkem 116.
30 cm pásek Dual Seal nebo Deck Seal. (HDPE strana
smûrem k instalujícímu).

oplechování

DlaÏba na pískovém podkladû.
zásyp

Netkaná ochranná vrstva konstrukce.
Tepelná izolace.
Páska (Poznámka ã. 5 na stranû 2).

2,5 cm x 2,5 cm
Dual Seal
Granular hraha

Dual Seal drain nebo jiná odvodÀovací sloÏka.
Dual Seal. (nebo Deck Seal) (HDPE smûrem vzhÛru).

Utûsnûní
Vulkem

Betonová stropní (stﬁe‰ní) konstrukce.

DETAIL ã. 2: Izolace cihelného zdiva s uzemnûním.

0,15 mm Polyethylenová folie. (není nutná)

Dual Seal nebo Deck Seal. (HDPE smûrem vzhÛru).

Pﬁibijte Dual Seal kaÏd˘ch 20 cm na stﬁedu.
Také pouÏijte pﬁelepovací pásku na spoje.
Superstop. (Oddíl H)

Dual Seal. (V˘plÀové instalace. Oddíl A)

DETAIL ã. 3: Izolace spodní hrany stropní konstrukce.
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DETAILY
Dual Seal Term Bar li‰ta pﬁipevnûná kaÏd˘ch
20 cm na stﬁedu skrz Dual Seal. Pﬁekryjte
hranu Dual Seal vrchní hranou li‰ty.

2,5 cm rozpínající se Polystyren „Pﬁepadová plocha“.
Dual Seal pﬁeplátování spoje (HDPE k instalujícímu)
Pﬁelepovací páska. (Poznámka ã. 5 na stranû 2)

2,5 cm x 2,5 cm
Dual Seal granular hrana.
(Zredukujte smûrem na
1,9 cm x 1,9 cm na rozích,
pokud jsou rohy formované.
Detaily ã. 7,8 a 9).

0,15 mm Polyethylenová folie. (není nutná)
Tepelná izolace.
Dual Seal nebo Deck Seal (HDPE smûrem vzhÛru)

DETAIL ã. 4: Parapet na hranû stﬁechy (stﬁe‰ní ﬁímsa).
Vyrovnávací spoj pﬁikryt
dle poÏadavkÛ.
V˘plÀov˘ materiál
vyrovnávacího spoje.

60 cm ‰irok˘ pás Dual Seal
nebo Deck Seal. (HDPE strana
smûrem vzhÛru)

0,15 mm polyethylenová
folie (není nutná)

Aplikovaná izolace
vloÏky a tekutého
Vulkem

Dual Seal nebo Deck
Seal.(HDPE vzhÛru).

Betonová stropní
(stﬁe‰ní) konstrukce.

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

DETAIL ã. 5: Vyrovnávací spoj - vodorovná konstrukce.

Vrchní betonová stropní (stﬁe‰ní) konstrukce.

Izolace tekutého Vulkem aplikována
na svislou, boãní stranu, a 30 cm
smûrem ven pﬁes vodorovnou desku.
PouÏijte pouze hydroizolaãní pásku
na Dual Seal hranu k Vulkem.
Tûsnící v˘plÀ spáry

Dual Seal nebo Deck Seal. (HDPE vzhÛru).

DETAIL ã. 6: Vyrovnávací spoj na svislé konstrukci ke zdi.
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Pozn: Zenit spol.s r.o. nedává Ïádnou záruku
na vyrovnávací spoje.

DETAILY
Vnitﬁní roh
(Detaily ã. 8 a 11)

Vnitﬁní/vnûj‰í roh.
(Detail ã.9)

Vnitﬁní/vnûj‰í roh
(Detaily ã. 9 a 12)

Vnûj‰í roh
(Detail ã.10)

DETAIL ã. 7: Pﬁíklady ﬁe‰ení rohÛ (PouÏití pﬁedformovan˘ch dílÛ)

Dual Seal pﬁeplátované
spojení v pﬁedformované ãásti
rohu.
Dual Seal pﬁeplátování spoje
do míst form.rohÛ. (HDPE
strana smûrem k instalujícímu.
Pﬁelepte v‰echny spoje.
Pozn.ã. 5 strana 2)

2,0 cm x 2,0 cm
Dual Seal granular
hrana. Zvy‰te na
2,5 cm x 2,5 cm nad
pﬁedformovan˘ díl.

Dual Seal nebo Deck Seal
(HDPE smûrem vzhÛru.
Spojovat smûrem vzhÛru
k svislé stranû zdi).

DETAIL ã. 8: ¤e‰ení vnitﬁního rohu. (PouÏití pﬁedformovan˘ch dílÛ)

2,0 cm x 2,0 cm) Dual Seal
granular hrana. (Zvy‰te
na 2,5 cm x 2,5 cm
nad pﬁedformovan˘ díl.)

Dual Seal pﬁeplátovan˘
spoj.

Dual Seal (nebo
Deck Seal).
(HDPE smûrem vzhÛru.
Spojovat smûrem vzhÛru
k svislé stranû zdi).
Pﬁedformovan˘
Dual Seal vnitﬁní/vnûj‰í
rohov˘ díl.
Pﬁedformovan˘
Dual Seal
vnitﬁní/vnûj‰í rohov˘ díl.

Dual Seal (Detail ã. 3)
Dual Seal mastic hrana
ve svisl˘ch rozích.

DETAIL ã. 9: ¤e‰ení vnûj‰ích/vnitﬁních rohÛ. (PouÏití pﬁedformovan˘ch dílÛ).
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DETAILY
Ustﬁihnûte Dual Seal nebo
Deck Seal k provedení dvojitého
zaloÏení dle ukázky.
Pﬁibijte obû ãásti podél
zdi smûrem dolÛ.
(Toto by mûlo b˘t pﬁes
instalaci Dual Seal zdi.
Detail ã. 3)

Pﬁibijte spodní rohy
kaÏd˘ch 60 cm na stﬁedu.
Pﬁelepte svisl˘ rohov˘
spoj pﬁelepovací páskou.
(âást pásky vynechána
pro jasnost).

DETAIL ã. 10: ¤e‰ení vnûj‰ího rohu. (Ohnutím Dual Seal).

KROK ã. 1

KROK ã. 2

2,5 cm x 2,5 cm Dual Seal
granular hrana pod
pﬁeplátovaním Dual Seal.

Dual Seal pﬁeplátování
spojÛ. Pﬁibít do rohu.

Ustﬁihnûte a proveìte
Dual Seal pﬁeplátování
v rohu dle ukázky.

Pﬁelepovací páska na
v‰ech spojích a hranách.
(PouÏijte hydroizolaãní
pásku je-li pﬁedepsáno
testování zaplavením.)

Dual Seal (nebo Deck Seal).
(HDPE strana smûrem
vzhÛru. Také detaily ã. 3 a 4)

DETAIL ã. 11: ¤e‰ení vnitﬁního rohu. (Ohnutím Dual Seal).

KROK ã. 2

KROK ã. 1

2,5 cm x 2,5 cm Dual Seal
granular hrana pod
pﬁeplátovaním Dual Seal.
Ustﬁihnûte a ohnûte Dual
Seal pﬁeplátování okolo
rohu dle ukázky.
Dual Seal (nebo Deck
Seal).(HDPE strana smûrem
vzhÛru. Také detaily ã. 3 a 4)

DETAIL ã. 12: ¤e‰ení vnitﬁního/vnûj‰ího rohu. (Ohnutím Dual Seal)
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Ustﬁihnûte a ohnûte
Dual Seal pﬁeplátování
okolo rohu dle ukázky.

Pﬁelepovací páska na
v‰ech spojích a hranách.
(PouÏijte hydroizolaãní
pásku je-li pﬁedepsáno
testování zaplavením.)

DETAILY

Pﬁelepovací páska.

Dual Seal (nebo Deck Seal)
(HDPE smûrem vzhÛru).
Tekutû aplikovan˘ Vulkem
s hranou.

DETAIL ã. 13: ¤e‰ení plochy k vnitﬁnímu a vnitﬁnímu/vnûj‰ímu rohu. (PouÏití tekutû aplikovaného Vulkemu)

PrÛnik trubky
stﬁe‰ní konstrukcí.

Vrchní betonová vrstva.

4 cm Dual Seal stick N Dry
obalen okolo trubky.

2,5 cm x 5,0 cm
Dual Seal granular hrana.

Dual Seal podloÏka
(HDPE vzhÛru)

0,15 mm Polyethylenová
folie (není nutná).

Pﬁelepovací páska. (PouÏijte
hydroizolaãní pásku, pokud
bude test. zaplavením).

Dual Seal (nebo Deck Seal)
(HDPE smûrem vzhÛru)

Stﬁe‰ní deska.

DETAIL ã. 14: PrÛnik.

PrÛnik trubky
stﬁe‰ní konstrukcí.

Tekutû aplikovan˘ Vulkem
na svislé hranû pﬁes desku.

Vrchní betonová deska.
0,15 mm Polyethylenová
folie. (není nutná).

PouÏijte pouze hydroizolaãní
pásku.

Dual Seal (nebo Deck Seal)
(HDPE smûrem vzhÛru)

Stﬁe‰ní deska.

DETAIL ã. 15: PrÛnik. (PouÏití tekutû aplikovaného Vulkemu)
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DETAILY
Stﬁe‰ní odvodÀovací kanál.

Vrchní beton ze‰ikmen smûrem ke kanálku.

0,15 mm Polyethylenová folie. (není nutná)

Dual Seal (nebo Deck Seal) (HDPE vzhÛru).
Ukotvené hrany v stﬁe‰ním odvod. kanálu
v uzavﬁeném kruhu.

DETAIL ã. 16: Stﬁe‰ní odvodÀovací kanál.

Stﬁe‰ní odvodÀovací kanál.

Vrchní beton ze‰ikmen smûrem ke kanálku.

0,15 mm Polyethylenová folie. (není nutná)

Dual Seal (nebo Deck Seal) (HDPE vzhÛru).
Zalepte hrany k Vulkem hydroizolaãní páskou.
Tekutû aplikovan˘ Vulkem
30 cm smûrem ven z kanálku.

DETAIL ã. 17: Stﬁe‰ní odvodÀovací kanál. (PouÏití tekutû aplikovaného Vulkemu.)

Vrchní betonová deska.

2,5 cm x 2,5 cm min. Dual Seal granular hrana.
0,15 mm Polyethylenová folie. (není nutná)

Dual Seal (nebo Deck Seal)(HDPE vzhÛru).
Dual Seal pásek. (HDPE smûrem vzhÛru.
Pﬁibijte hrany kaÏd˘ch 60 cm na stﬁedu.
V˘plÀ cementem nebo instalujte tûsnící vloÏku.

DETAIL ã. 18: Zmûny v˘‰ky stropní (stﬁe‰ní) konstrukce.
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DETAILY
Dual Seal (nebo Deck Seal) (HDPE vzhÛru.
Pﬁibijte hrany kaÏd˘ch 30 cm na stﬁedu.
0,15 mm Polyethylenová folie.
(není nutná)

Jiná izolace neÏ Dual Seal.

DETAIL ã. 19: Propojení na jinou jiÏ existující izolaci.
Tûsnící zaoblená vrstva Vulkem 116

Dual Seal Term Bar li‰ta pﬁibita kaÏd˘ch 20 cm na stﬁ.
Dual Seal. (HDPE smûrem k instalujícímu. Pﬁelepovací
páska na 4 cm pﬁesahy spojÛ.)
2,5 cm polystyrenová ochranná deska.

Netkaná ochranná vrstva.

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

Odvod.kanál.

Vrstva odvodÀovacího materiálu.

Dual Seal. (HDPE smûrem vzhÛru.
Také detail ã. 16)

DETAIL ã. 20: Pﬁíklad odvodnûní.
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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