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ÖKOTAN 
2K silnovrstvá bitumenová stěrka 
BD2K 
 

Dvousložková silnovrstvá bitumenová hydroizolační stěrka bez obsahu roz-
pouštědel. Na utěsnění častí staveb v kontaktu se zemí podle DIN 18195 část 4          
a část 6, oddíl 9.1. Rychletuhnoucí, zesílená vlákny. Pro vnější a vnitřní použití. 
 
 

Technické údaje  

Složení: Bitumenový kaučuk a cementové práškové komponenty 
Měrná hmotnost: cca 1,10 g/cm3 
Zpracovatelnost: cca 1 až 2 hodiny 
Teplota při zpracování: + 5 °C až + 35 °C 
Konzistence: pastovitá 
Spotřeba: • cca 1-2 kg/m2 při opravách 
Podmíněno strukturovaným 
podkladem, resp. nerovnoměr-
né nanesení materiálu může 
vést k větší spotřebě. 

 

• cca 4,1 kg/m2 při utěsnění proti spodní vlhkosti a netlakové spodní 

vodě 
• cca 5,5 kg/m2 při utěsnění hromadící se spodní vody 
• cca 5,5 kg/m2 při utěsnění proti tlakové vodě 

Tloušťka vlhké vrstvy: • cca 3,7 mm při utěsnění proti spodní vlhkosti a nehromadící se spodní 

vodě 
• cca 5,0 mm při utěsnění hromadící se spodní vody – se zesílením 

armovací tkaninou 
• cca 5,0 mm při utěsnění proti tlakové vodě – se zesílením armovací 

tkaninou 
Tepelná odolnost: - - 20 °C až + 80 °C 
Odolnost vůči dešti: po cca 2 – 3 hodinách 
Doba tuhnutí: min. 2 dny 
Skladování: na vhodném temperovaném suchém místě, min. 6 měsíců 
Forma při dodání: 30 kg nádoba (24 kg + 6 kg) 
 

Vlastnosti: 
• bez obsahu rozpouštědel 
• dvousložková 
• rychle tvrdnoucí a odolná vůči dešti 

• vysoce pružná a velmi stabilní 
• zesílená vlákny 
• odolná vůči rozpustným solím 

 

Použití: 
• na utěsnění a ochranu častí staveb proti půdní vlhkosti a nehromadící se spodní vodě (DIN 18195              

část 4) a také proti hromadící se spodní vodě (DIN 18195 část 6, oddíl 9.1) a tlakové vodě (směrnice pro 
plánování a provádění utěsnění pomocí KMB) 

• jako hrubá vrstva na zdivo bez omítky každého druhu, např. beton, smíšené zdivo, omítka tř. MG P II a           

P III a stará bitumenová těsnění 
• na utěsnění netlakové vody na krycích plochách a ve vlhkých prostorách (DIN 18195 část 5, oddíl 8.2) 
• na utěsnění vodorovných ploch jako jsou terasy, balkóny atd. 

• vždy se nanáší na stranu směrem k vodě 
• pro vnější a vnitřní použití 
• stříkaní je možné pomocí vhodných zařízení 



Kvalita a bezpečnost: 
• systémový produkt ÖKOTAN bez obsahu rozpouštědel 
• silná bitumenová vrstva z modifikovaného plastu podle DIN 18195 část 2 
• bitumenový kaučuk 
• podléhá pravidelné kontrole kvality 
 

Podklad: 
Podklad nesmí být zmrzlý, musí být nosný, čistý a bez prachu nebo jiných separačních vrstev (např. barevné 
nátěry, bednící oleje, …). Podklad musí mít suchý povrch. V průběhu nanášení se nesmí mezi podklad 
a hydroizolaci dostat voda. Kritické časti, např. duté zaoblení, základovou desku a spojení stěn a podlahy je 
nutné chránit proti vlhkosti působící ze zadní strany pomocí minerální těsnící stěrky MDS quick-mix. Volné 
části je nutné odstranit. Omítky musí být zralé a vytvrdlé. 
 
Ve všech vnitřních rozích a na spojích stěn a podlah je nutné vytvořit oblý žlábek (fabion) o poloměru min.                
2 cm pomocí BD2K nebo pomocí malty třídy MG III, např. cementová malta quick-mix Z 01. U zdiva bez 
omítky je nutné spáry> 5 mm předem uzavřít pomocí vhodné malty. Otevřené spáry, trhliny < 5 mm stejně 
jako povrchové profily je nutné také uzavřít. To je možné provést buď omítnutím nebo nanesením BD2K na 
kaverny a praskliny špachtlí. U betonových ploch mohou především při intenzivním slunečním záření vznik-
nout bubliny v těsnící vrstvě. Této tvorbě bublin je možné zabránit předběžným nanesením materiálu na 
kaverny a praskliny vhodnou špachtlí. 
 

Zpracování: 
BD2K silnovrstvou bitumenovou stěrku zamíchejte nízkootáčkovým mísidlem. Přitom se práškové kompo-
nenty spojí s tekutými komponenty a míchají se tak dlouho, dokud nevznikne homogenní pastovitá hmota 
bez hrudek. Doba míchání je asi 1 minuta. Při částečném množství je třeba jej smíchat v poměru směsi 1 díl 
práškových komponentů oproti 4 dílům tekutých komponentů. Po smíchání se dá zpracovávat silná vrstva 
asi 1 až 2 hodiny. 

 
Všechny minerální podklady je nutno předem ošetřit základní vrstvou ÖKOTAN. BD 2K silnovrstvou stěrku 
rovnoměrně naneste na celou plochu pomocí zednické lžíce, špachtle nebo hladítka, minimálně ve dvou pra-
covních krocích. 2. vrstva se nanáší tzv. živá do živého, avšak před nanesením 2. těsnící vrstvy musí být              
1. těsnící vrstva ztuhlá tak, aby se nepoškodila následným nanášením. 
 
- zatížení spodní vlhkostí a netlakovou spodní vodou. 

Nanesení druhé těsnící vrstvy se musí provést tzv. živé do živého. Tloušťka vlhké vrstvy je při utěsnění 
spodní vlhkosti a nehromadící se spodní vody cca 3,7 mm. Tloušťka suché vrstvy musí být minimálně            
3 mm podle DIN 18195. 

 
- zatížení hromadící se spodní vodou. 

Nanesení druhé těsnící vrstvy bude provedeno tzv. živé do živého, ale až po dostatečném ztuhnutí první 
těsnící vrstvy tak, aby první těsnící vrstva nebyla poškozena následným nanášením. Při těsnění proti 
hromadící se spodní vodě podle DIN 18195 je zásadně nutné po prvním pracovním kroku vložit zmiňo-
vanou armovací tkaninu, např. quick-mix vyztužovací tkanina GWS. Tloušťka vlhké vrstvy je při utěsnění 
proti hromadící se spodní vodě cca 5,0 mm. Tloušťka suché vrstvy musí být minimálně 4 mm podle DIN 
18195. 

 
- zatížení tlakovou vodou. 

BD2K je nutné nanést minimálně ve dvou pracovních krocích. Po 1. pracovním kroku je nutné použít 
armovací tkaninu. Před nanesením 2. těsnící vrstvy musí být 1. těsnící vrstva ztuhlá tak, aby se nepo-
škodila následovným nanášením. Tloušťka vlhké vrstvy je v případě zatížení tlakovou vodou cca                
5,0 mm. Tloušťka suché vrstvy musí být minimálně 4 mm. 
Pozor! Utěsnění proti tlakové vodě s bitumenovými silnými vrstvami z modifikovaného plastu neodpovídá 
DIN 18195 a musí se před započetím utěsňování smluvně dohodnout s objednatelem. 

 
- zatížení ploch stropu vodou bez tlaku a ve vlhkých prostorách.  

BD2K je nutné nanést ve dvou pracovních krocích. 1. Vrstva musí vytvořit přídržnou  souvislou vrstvu. 
Před nanesením druhé těsnící vrstvy musí být první těsnící vrstva ztuhlá tak, aby se nepoškodila naná-
šením druhé. Na styku vodorovných a svislých konstrukcí je nutné provést přechodové fabiony zesílené 
armovací tkaninou. 
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Obě nanášené vrstvy by měly být stejně silné. Celková tloušťka nanesené vrstvy nesmí být menší, než je tl. 
doporučená pro daný druh zatížení, tl. musí být souvislá.  Doba tuhnutí hotové hydroizolace je závislá na 
vlhkosti vzduchu, teplotě a nanášeném množství. Doba vyzrání je minimálně 2 dny. Až potom je možné pro-
vést zásyp. Na ochranu těsnění je nutné použít drenážní desku. 
 
Na vyplnění stavební jámy, nebo prostoru zásypu, používejte pouze takový materiál, který dodatečným hut-
něním nemůže poškodit provedenou hydroizolační vrstvu. Zásypový materiál nesmí obsahovat kameny                 
a stavební suť. Zabraňte bodovému zatížení těsnění hydroizolační stěrky. Na zalepení drenážních 
a ochranných desek používejte také BD 2K silnou bitumenovou vrstvu nebo bitumenové lepidlo ÖKOTAN. 
 
BD2K bitumenová vrstva se musí chránit před rychlým vysušením a nepříznivými povětrnostními vlivy (mráz, 
déšť atd.). Nezpracovávejte při teplotách vzduchu a půdy pod +5°C. 
 

Spotřeba: 
• při nanášení na drobné škrábance a opravy špachtlí: 
 -u betonových ploch cca 1 kg/m2 
 -u zdiva cca 1-2 kg/m2 
 
• při utěsnění proti půdní vlhkosti a nehromadící se spodní vodě podle DIN 18195 část 4 cca 4,1 kg/m2. To 

odpovídá tloušťce suché vrstvy cca 3 mm. 
 
• při utěsnění proti netlakové vodě podle DIN 18195 část 5, oddíl 8.2 cca 4,1 kg/m2. To odpovídá tloušťce 

suché vrstvy 3 mm. 
 
• při utěsnění proti hromadící se spodní vodě podle DIN 18195 část 6, oddíl 9.1 cca 5,5 kg/m2. To odpoví-

dá tloušťce suché vrstvy 4 mm. 
 
• při utěsnění proti tlakové vodě podle „Směrnice pro plánování a provádění izolací pomocí KMB“ cca                   

5,5 kg/m2 s vložením armovací tkaniny to odpovídá tloušťce suché vrstvy 4 mm. 
 
Podmíněno strukturovaným podkladem, resp. nerovnoměrné nanesení materiálu může vést k větší spotřebě. 
 

Skladování: 
V pevně uzavřených nádobách na vhodném temperovaném a suchém místě.  
 

Forma při dodání: 
30 kg nádoba (tekuté komponenty 24 kg a práškové komponenty 6 kg) 
 

Upozornění: 
Technické údaje se vztahují k teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 60 %. 
Čerstvý materiál je rozpustný ve vodě. Vytvrzená BD2K se dá odstranit pouze mechanicky nebo pomocí 
rozpouštědla. Zatečení vody do čerstvé hydroizolační stěrky jí může poškodit, např. vymytí nebo tvorbu bub-
lin a proto se tomu musí zabránit vhodnými opatřeními. 
Uvedené informace vyplývají z praktických zkušeností a zkoušek tohoto materiálu. Uvedené informace nej-
sou přenosné na každou aplikaci materiálu v praxi. Je vždy důležité provést vlastní zkoušku pro dané pod-
mínky a aplikaci. Technické změny v rámci vývoje tohoto produktu vyhrazeny. V ostatních případech platí 
naše všeobecné podmínky.  
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