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BETOSAN s.r.o. - sanační a speciální materiály pro stavebnictví

ČSN EN ISO 9001; ČSN EN ISO 14001; ČSN OHSAS 18001

BETOSAN  s.r.o. Na Dolinách 28, 147 00 Praha 4, tel/fax: +420 241 431 212, mobil: +420 602 189 459, +420 602 121 617,
praha@betosan.cz, www.betosan.cz

DRYZONE  infúzní clona
Infúzní krém proti vzlínající vlhkosti

1. Charakteristika výrobku
Izolační infúzní krém k vytvoření infúzní clony zamezující vzlínání vlhkosti do zdiva

 výrobek splňuje požadavky směrnice WTA 4-4-04
 vodná mikroemulze silikonových pryskyřic bez obsahu organických rozpouštědel
 vhodná pro trvalé vysušení všech druhů zdiva
 jednoduchá a rychlá aplikace, přesné dávkování
 ošetření jen z jedné strany zdiva, zpravidla z vnější strany stavby
 bez zápachu, ekologicky zcela nezávadná

2. Použití
DRYZONE infúzní clona se používá k vytvoření hydroizolační bariéry (clony) pomocí injektážního
krému, který se vtlačuje do předem vyvrtaných otvorů ve vlhkém zdivu. Tento krém postupně vlivem
vlhkosti proniká do pórů zdiva a do maltových spár, kde vytváří nepropustnou clonu proti vzlínající
vlhkosti. Infúzní clona DRYZONE je vhodná pro odvlhčování všech druhů zdiva včetně smíšeného a
kamenného. Zejména se osvědčuje u zdiva vytvořeného z dutých cihlových bloků (POROTHERM
apod.)

3. Fyzikální a mechanické parametry
Barva bělavá

Hustota (g.cm-3) 1,6 ± 0,2
pH 8

4. Zkušební atesty
Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
Výrobek splňuje požadavky směrnice WTA 4-4-04.  (Osvědčení o zkoušce č. PB 5.1/08-358).
Dozor nad systémem jakosti, EMS a OHSAS provádí notifikovaná osoba č. 1020.

5. Pokyny pro zpracování
Postup aplikace (injektáž zdiva) DRYZONE infúzní clona je detailně zpracován v samostatném tech-
nologickém předpisu.
Princip metody spočívá v tom, že se do vlhké zdi s roztečí 120 mm horizontálně vyvrtají otvory o prů-
měru 12 až 15 mm. Tyto otvory by měly být umístěny nejlépe v maltové spáře, přednostně pod všemi
svislými spárami. Hloubka vrtaných otvorů by měla končit 20 mm až 50 mm od opačného povrchu
vrtané zdi. Injektážní krém se z tuby do vyčištěných a prachu zbavených předvrtaných otvorů vpravuje
vytlačovací pistolí až do hloubky cca 1 cm od povrchu ošetřovaného zdiva.  Zaplněné otvory je vhod-
né po aplikaci vyplnit těsnící maltou SANOFIX VO nebo hydroizolační maltou WATERFIX XP TH.
Doba vysušení ošetřené zdi je závislá na její tloušťce, nasákavosti zdícího materiálu, na teplotě
a intenzitě větrání. Vysušující účinky infúzní clony jsou patrné obvykle nejpozději za 2-5 týdnů. Sou-
časně s aplikací DRYZONE infúzní clony je vhodné odstranit staré vlhké omítky. Jejich odstraněním a
nahrazením novou sanační omítkou dojde k výraznému urychlení doby vysoušení. Nejpozději po 7-14
dnech lze přikročit k novému omítnutí ošetřených (izolovaných) stěn.  Původní omítku je nezbytné
odstranit do výšky cca 0,5 m nad původní hranici zvlhnutí zdiva, je vhodné proškrábnout spáry mezi
cihlami či kameny, odstranit veškerý nesoudržný materiál a zbavit povrch zdiva prachu a úlomků. Na
takto připravený podklad se nanese sanační omítka SANOFIX dle WTA 2-9-04/D.

6. Vydatnost
Základní příklady spotřeby tub (600 ml) jsou uvedeny v následující tabulce.
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Počet tub (600 ml) potřebných
k ošetření zdi různých délek a tloušťek

Tloušťka zdi (cm)
Délka zdi

(m)
40 50 60

10 7,0 8,9 10,6

20 13,9 17,7 21,1

30 20,9 26,6 31,7

40 27,9 35,4 42,2
Obecně lze říci, že na 1m2 injektovaného zdiva je potřeba 1,5 až 1,8 tuby, resp. z jedné tuby lze proin-
jektovat cca 0,5 až 0,7 m2.

7. Balení a skladování
Výrobek je dodáván a distribuován po jednotlivých kusech nebo je dodáván v kartonových krabicích
po 10 x 600 ml. Každá tuba je ve vlastním plastovém obalu. V neporušených původních obalech činí
doba skladovatelnosti 12 měsíců. Skladovat v suchu při teplotě 5° ÷  25° C a ochránit před vlhkem.

8. Ochrana zdraví při práci
DRYZONE infúzní clona je za normální teploty látka se zvýšenou alkalitou. Proto je nutné při práci
používat vhodné ochranné pomůcky, brýle, ochranné gumové rukavice apod. Při zasažení očí nebo
kůže je nutné okamžité opláchnutí potřísněných míst velkým množstvím vody. Při požití ihned vyhle-
dat účinnou lékařskou pomoc. Uschovávat odděleně od potravin.
Vydaný bezpečnostní list odpovídá požadavkům EC-Regulation 1907/2006, článek 31. Protože výro-
bek splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný, je nutné BL poskytnout příjemci nebo dopravci.
V zemích, ve kterých je platné nařízení REACH (čl. 33.1): Nařízení Evropské unie o chemických lát-
kách a jejich bezpečném používání (REACH: EC 1907/2006), musí být profesionálním uživatelům a
distributorům následující informace poskytnuta automaticky a bez vyžádání:
Tento výrobek je předmětem nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné látky, které by
mohly být uvolněny z výrobku za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití. Z tohoto
důvodu nejsou žádné požadavky na registraci látek ve výrobcích, spadající pod článek 7.1.
Na základě našich současných znalostí, tento výrobek neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné
obavy), z kandidátní listiny zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky v koncentracích nad
0,1% (w/w).

9. Odstraňování odpadu
Při zneškodňování kontaminovaného obalu a odstraňování zbytků přípravku je nutné postupovat
podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

10. Důležité upozornění
Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich
znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při
standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při
zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, ne-
musí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zá-
rukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy BETOSAN s.r.o. jsou nezávazná.
Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a
úspěch zaručujícímu posouzení firmou BETOSAN s.r.o. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou
vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany.
Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím
podmínkám". Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu
výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na
www.betosan.cz.
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