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Zastavení aktivních průsaků
V závislosti na intenzitě toku vody z aktivního průsaku se  rukou  
aplikuje odpovídající množství suchého prášku vd-2 Flash Powder 
přímo na aktivní místo – bez jakéhokoli dalšího přídavku vody.
V případě malých aktivních průsaků jako jsou úkapy, se prášek pevně 
vetře do povrchu, dokud nedojde k zastavení průsaku. 
Pokud má být zastaven silnější průsak až do tryskající vody, pak se 
větší množství prášku zformuje do tvaru pevné koule. Toto se provádí 
stlačováním většího množství prášku dohromady pomalu oběma 
rukama, dokud není dosaženo pevné koule ve velikosti sněhové koule. 
Zformovaná koule se poté přitlačí rukou na aktivní průsak. Ujistěte se, 
že k vyvinutí tlaku na kouli a jeho přenesení na průsak používáte 
celou dlaň své ruky. Po tlačení prášku po dobu několika sekund na 
průsak je vodní průsak trvale utěsněn (zastaven). 

Doporučujeme použít k tomuto účelu gumové rukavice
s hladkým povrchem.

Utěsnění povrchu
Po zastavení aktivních průsaků může být provedena plošná 
hydroizolace.rychlý | Spolehlivý | nepropustný

Smíchejte s vodou takové množství 
vd-1 Screed, jaké stačíte zpracovat do 
5 minut, až vznikne viskózní, roztíratelná 
hmota (řídká stěrka – kaše). Aplikujte 
stěrku na podklad pevným štětcem nebo 
kartáčem.

Spotřeba cca 1,0 kg/m² 

Potom okamžitě vetřete rukama  prášek 
vd-2 Flash Powder do čerstvé, mokré 
stěrky, dokud povrch není suchý.

Používejte hladké gumové rukavice.

Spotřeba  1,0 až 2,0 kg/m²

Bez další přestávky naneste čistým 
štětcem těsnicí kapalinu vd-3 Sealer 
na celou plochu.

Spotřeba cca  0,5 kg/m²

Po cca 30 minutách opakujte krok 1 
(aplikace vd-1 Screed).

Pro zamezení pnutí by se neměla 
nanášet vrstva o celkové tloušťce 
silnější než 4 mm.

Spotřeba  0,5 až 1,0 kg/m²

Bleskové zastavení vody

Vodní průsak

se zastaví

za několik sekund.
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