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 MARISEAL ® 560  

MARISEAL ® 560 je prvotřídní, kapalná, vysoce 
trvalé elastické, za studena aplikovaná  a za studena 
vytvrzující, dvoukomponentní modifikovaná Polyurea / 
Polymočovina membrána k použití pro dlouhotrvající 
hydroizolace. 

MARISEAL ® 560 je založen na čisté elastomerní 
hydrofobních  pryskyřicích, které mají za následek 
vynikající mechanické, chemické, tepelné vlastnosti a 
přirozené odolnosti produktu.

Vytvrzuje reakcí dvou složek

• Jednoduchá aplikace (válečkem nebo airless stříkání).
• Při aplikaci vytvoří bezešvou membránou bez spojů.
• Odolnost proti vodě. 
• Odolnost proti mrazu. 
• Poskytuje vysokou ochranu a překlenuje trhliny. 
• Udržuje své mechanické vlastnosti v teplotním rozpětí -30° 
C až +90 ° C. 
•  Poskytuje  propustnost  vodních  par,  takže  povrch  může 
dýchat
• Zajišťuje vynikající tepelný odpor, nikdy nezměkne. 
• Vynikající  povrchová přilnavost bez jakékoli další  kotvení 
na téměř jakýkoli typ povrchu 
•  Vodotěsný  povrch  lze  použít  pro  domácí  i  veřejný  pěší 
provoz, v závislosti na použití vrchního zátěžového laku.
•  Odolný  vůči  čistícím  prostředkům,  olejům,  slané  vodě  a 
domácím chemikáliím. 
• I když dojde k poškození membrány, lze snadno lokálně 
  opravit na místě během několika minut. 
•   Nepotřebuje používání otevřeného ohně během aplikace.
• Nízké náklady  

1,5 - 2,5 kg/m2, aplikace ve dvou vrstvách. 
Toto pokrytí odpovídá aplikaci válečkem na hladké 
povrch v optimálních podmínkách. 
Faktory, jako jsou povrchová pórovitost, teplota a aplikační metoda 
můžou změnit spotřebu.

Použití                                                                      Spotřeba

Popis produktu                                                                     Výhody

• Hydroizolace střech 
• Hydroizolace balkonů, teras a verand 
• Hydroizolace vlhkých oblastí (pod dlaždice) – Koupelny,
Kuchyně, Balkony, pomocné místnosti, atd. 
• Hydroizolace pochozích povrchů v kombinaci 
s vhodným vrchním nátěrem
• Hydroizolace a ochrana betonových konstrukcí. 

Vyžaduje překrytí vhodným vrchním nátěrem / top-coat/ 
při použití na exponované povrchy se středním nebo 
těžkým pochozím zatížením.

MARISEAL ® 560 je dodáván ve světle šedé barvě. 

Barevné odstíny 

Technická data* 



Aplikace 

 Příprava povrchu 
Pečlivá příprava povrchu je nezbytná pro optimální provedení a životnost. Povrch musí být čistý, suchý a 
nepoškozený, bez znečištění, které by mohlo ohrozit přilnavost membrány. Maximální obsah vlhkosti by 
neměl přesahovat 5%. Pevnost v tlaku podkladu by měla být nejméně 25MPa, soudržná pevnost alespoň 
1,5 MPa. Nové betonové konstrukce potřebují schnout alespoň 28 dnů. Staré, uvolněné nátěry, špína, 
mastnota, olej, organické látky a prach musí být odstraněny bruskou. Možné nerovnosti povrchu musí být 
vyhlazeny. Jakékoliv volné části povrchu a prach z broušení musí být pečlivě odstraněny.

Opravy trhlin a spojů:
Pečlivé utěsnění existujících trhlin a spár před aplikací je nesmírně důležité pro dlouhotrvající výsledky 
hydroizolace. 

• Očistěte betonové trhliny a vlasové praskliny, prachu, usazenin nebo jiného znečištění. Napenetrujte 
lokálně s MARISEAL ® 710 Primer a nechte 2 - 3 hodiny zaschnout. Vyplňte všechny připravené trhliny 
MARIFLEX® PU 30 tmelem. Pak aplikujte vrstvu MARISEAL ® 560, 200 mm široký pruh se středem přes 
všechny trhliny, přikryjte pruhem správné velikosti  MARISEAL FABRIC® tkaniny. Stiskněte. Pak přetřete 
MARISEAL ® Fabric tkaninu s dostatkem MARISEAL ® 560, dokud není plně pokryta. Nechte 12 hodin 
zaschnout. 

• Vyčistěte dilatační spáry a spoje v betonu od prachu, usazenin nebo jiného znečištění. Rozšířte a prohlubte , 
pokud je to nutné. Připravený dilatační by měl mít hloubku 10 až 15 milimetrů. Šířka:  Hloubka spáry ku 
směru pohybu by měla být v poměru cca 2:1. Naneste trochu MARIFLEX® PU 30 tmel na dno spoje. Pak 
štětcem naneste vrstvu MARISEAL ® 560, 200 mm široký pruh se středem na spárou. Překryjte 
MARISEAL ® Fabric přes čerstvý nátěr a vhodným nástrojem stiskněte ji hluboko dovnitř spáry, dokud se 
namočí a spoj je plně pokryta zevnitř. Pak přetřete  do úplného nasáknutí tkaniny  dostatkem MARISEAL ® 
560. Potom položte polyetylenový kabel správných rozměrů uvnitř kloubu a stiskněte ji hluboko uvnitř na 
nasycené tkaniny. Vyplňte zbývající volný prostor spoje s MARIFLEX® PU 30 tmelem. Nezakrývejte. 12- 
18 hodin pro vytvrzení.

Penetrace povrchu 
Penetrujte beton, potěr, kovové a dřevěné povrchy s MARISEAL ® 750 základním nátěrem. 
Nechte nátěr zaschnout.

Míchání : Před použitím dobře promíchejte MARISEAL 560 složku A. Nalijte MARISEAL 
560 složka B pomalu do MARISEAL 560 složka A vědro a promíchejte nízkým mechanickým 
míchadlem rychlostí, v závislosti na stanoveném směšovacím poměru, po dobu asi 3-5 minut. 
POZOR: Míchání složek musí být provedeny velmi pečlivě, a to zejména na stěnách a na dně 
vedra, dokud se směs stane zcela homogenní.

Hydroizolace 
Nalijte MARISEAL ® 560 směs na napenetrovaný podklad a rozetřete ji štětcem nebo válečkem, aby byl celý povrch 
překryt. Přejeďte jehličkovým válečkem,  aby zapouzdřený vzduch mohl unikat  Ujistěte se, že byly účinně odstraněny 
všechny vzduchové bubliny. Po 6 až 8 hodinách (nejpozději do 48 hodin) naneste další vrstvu MARISEAL®560. 

Pro náročné aplikace, naneste třetí vrstvu na MARISEAL®560. 

POZOR: Ujistěte se,  jaké množství spotřebujete během doby zpracovatelnosti výrobku / pot life !

UPOZORNĚNÍ: Nenanášejte v jednom kroku MARISEAL ® 560 více než 1,5 mm tloušťku (suchý film) na vrstvy. 
Pro dosažení nejlepších výsledků, by teplota během aplikace a zasychání léčba by měla být mezi 5 ° C a 35 ° C.. Nízké 
teploty zpomalují schnutí, zatímco vysoké teploty urychlují vytvrzení. Vysoká vlhkost může ovlivnit konečný nátěr.

Konečný nátěr
Pokud  se MARISEAL 560 aplikuje na vnější, zátěžový povrch, naneste jednu nebo dvě vrstvy zcela UV stabilní 
MARISEAL ® 400 top-coat, vrchní nátěr nad MARISEAL ® 560. 

Pokud je zátěž velká,  pro odolnost proti oděru povrchu je žádoucí (například veřejné prostory, parkoviště atd.), 
aplikujte dvě vrstvy MARISEAL ® 420.

VAROVÁNÍ: Systém MARISEAL ® je za mokra kluzký. Aby se tomu zabránilo je nutné posypat  pískem vhodné 
zrnitosti na ještě čerstvý nátěr a  vytvořit protiskluzový povrch. 


