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FOSROC PROOFEX 3000 
Vysoce ú činná vodot ěsná membrány pro základy staveb 
1. Charakteristika výrobku 
Vysoce účinná samolepící membrána pro řadu využití k hydroizolaci základů a nosných konstrukcí. FOSROC 
PROOFEX 3000 vytváří parotěsnou a vodotěsnou membránu, která izoluje vodotěsné stavby a chrání beton proti 
účinkům agresivních půdních solí. 

� HDPE (High Density Polyethylene – polyethylen s vysokou hustotou) s výztužnou mřížkou proti poško-
zení. 

� rozměrově stálý. 
� pevnost i pružnost pro řešení detailů v rozích 

� systém samolepící vrstvy práci urychlí, usnadní a výsledek je spolehlivější  
� odolnost proti spodním vodám, rozpustným síranům a chloridům  
� vhodný pro hydroizolaci základů stupňů 2, 3 a 4 jak jsou definovány podle BS 8102:1990, „Ochrana bu-

dov proti spodní vodě.“ 

2. Použití 
FOSROC PROOFEX 3000 je za studena aplikovaná, pružná, vodotěsná, vysoce odolná HDPE (High Density 
Polyethylene – polyethylen s vysokou hustotou) membrána s výztužnou mřížkou s vrstvou polymery modifikova-
ného bitumenu. FOSROC PROOFEX 3000 by měl být pokládán podle ustanovení BS 8102:1990. Tam, kde se 
používá FOSROC PROOFEX 3000 na podlahy jako DPM (Damp Proof Membrane – hydroizolační membrána), 
měl by být FOSROC PROOFEX 3000 spolehlivě spojen s nopkovou fólií, popř. s dalšími DPM. Při podezření 
na výskyt metanu, by měl být uskutečněn komplexní průzkum. Další informace hledejte v technickém lis-
tu FOSROC PROOFEX 3000MR. 

3. Fyzikální a mechanické parametry 
 

Tloušťka membrány 1,5 mm 

Přilnavost k betonu v základu (ASTM D1000) 4,9 N/m 

Pevnost v tahu (BS EN 12311 -1) (N/mm) 
podélná: 215 /50  
příčná: 220 /50  

Prodloužení (BS EN 12311-1)   podélné: 324%  
příčné: 238% 

Zkouška odolnosti vůči tlakové vodě (BS EN 1928) (kPa) ≥ 60  

Propustnost vodních par (BS EN 1931) nepropustná dle ISO 12572 

 

4. Zkušební atesty 
Dozor nad systémy managementu kvality, vztahu k životnímu prostředí a BOZP provádí certifikační orgán 
č. 3029. 

5. Návod k použití 
Příprava povrchu:  
Všechny betonové povrchy musí být odbedněny a zbaveny dutin a výstupků. Zděné povrchy musí být vyspárová-
ny. Všechny povrchy musí být očištěny, suché a zbaveny znečištění, ledu a námrazy. 
Penetrace: Svislé povrchy a podhledy (stropy), by měly být předem natřeny pomocí FOSROC PROOFEX Pri-
mer . Ujistěte, zda je natřena celá plocha a nechte zaschnout. Předem natřete pouze povrchy, které je možno ten 
samý den natřít pomocí FOSROC PROOFEX 3000. Velmi porézní povrch vyžaduje více nátěrů (penetrací).  
Rohy a kouty: Tam, kde je to možné, měl by být proveden 25 mm úkos (hrany sraženy o 25 mm) u všech vněj-
ších rohů před aplikací výztužných pásků. Použijte FOSROC PROOFEX Angle Fillet  pásky, připevněné pomocí 
terčíků Plastiseal  po celé zdi až ke styku s podlahou. Všechny vnitřní i vnější rohy by měly být vyztuženy pomocí 
FOSROC PROOFEX Engage Detail Strip  nebo pomocí 300 mm širokého pásu FOSROC PROOFEX 3000. 
Použití:  
Zpracovatelné při teplotách mezi +5 °C a +35 °C.  
Svislá aplikace:  Uřízněte potřebnou délku FOSROC PROOFEX 3000, nechte si 150mm přesah na koncích a 
připevněte strhnutím krycí fólie a přiložením samolepící stranou k připravenému povrchu. Začněte odshora a 
postupným odstraňováním krycí fólie pokračujte dolů. FOSROC PROOFEX 3000 by měl být aplikován tak, aby 
bylo zajištěno, že se všechny okraje překrývají. V chladném počasí je vhodné dočasně použít žebrovou podporu. 
Vodorovná aplikace:  Rozbalte celou roli membrány FOSROC PROOFEX 3000 a přiložte ji k  vyznačené křídové 
čáře. Poté by měla být polovina role sbalena zpět ke středu, krycí fólie by měla být opatrně naříznuta, bez poško-
zení membrány FOSROC PROOFEX 3000 a postupně nalepena od středu ke kraji. Tímto způsobem by měla být 
nalepena i druhá polovina role. Membrána FOSROC PROOFEX 3000 by měla být překartáčována k dosažení 
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úplného přilnutí. Další role nebo část, by měla být přiložena k předchozí s bočními přesahy alespoň 50mm (nebo 
dle specifikace) a 150 mm krajními přesahy a umístěna jako předchozí role. Kraje a konce by měly být převáleč-
kovány k dosažení úplného přilnutí. 
Průchody: Průchodům např., kde potrubí prochází membránou FOSROC PROOFEX 3000, je potřeba věnovat 
zvláštní pozornost. Doporučujeme použít FOSROC PROOFEX Top Hat , který by měl být k membráně přilepen 
pomocí FOSROC PROOFEX Total Tape a utěsněn kolem potrubí pomocí Nitoseal MS50 . 
Ochrana: Membránu  FOSROC PROOFEX 3000 je potřeba chránit před mechanickým poškozením a zvětrává-
ním, co nejdříve po nanesení. Povrch je třeba chránit před poškozením pomocí FOSROC PROOFEX Protection 
Board . FOSROC PROOFEX 3000 může být také pokryt pomocí FOSROC PROOFEX Sheetdrain  k zajištění jak 
ochranné tak odvodňovací vrstvy.  

6. Vedlejší produkty 
FOSROC PROOFEX Protection Board:  
Bitumenem impregnovaná deska, navržená tak, aby membránu chránila před poškozením při zásypech apod. 
FOSROC PROOFEX Engage Detail Strip 
Vyztužená, oboustranná vodotěsná samolepící páska určená k zesílení všech míst styku zdi s podlahou. Je slo-
žená z textilie ze silných syntetických vláken, impregnovaná a z obou stran potažená butylovým lepidlem, chrá-
něným strhávací posilikonovanou fólií. 
FOSROC PROOFEX Top Hat 
MDPE (Medium Density Polyethylen – Polyethylen střední hustoty) opláštění, které zapouzdří vrstvou aluminiové 
fólie. Používá se při vytváření prostupů skrz FOSROC PROOFEX 3000. 
FOSROC PROOFEX Angle Fillet 
Pásky připevněné do všech míst styku zdi s podlahou pomocí šestimilimetrových terčíků Plastiseal. 

7. Měrná spot řeba, balení, doba skladovatelnosti 
FOSROC PROOFEX 3000 Velikost role: 1m x 20 m 
Pokrytí: 20 m² 
Boční přesahy: alespoň 50 mm 
Krajní přesahy: alespoň 150 mm 
Hmotnost: 32 kg  
FOSROC PROOFEX Primer 
Pokrytí: 6 až 8 m²/litr 
Nejnižší aplikační teplota: +5 °C stoupající 
Doba schnutí při 20 °C:  1 až 2 hodiny 
Balení po: 5 l a 25 l barely 
Bod vznícení: : > 39 °C 
FOSROC PROOFEX Engage Detail Strip 
Tloušťka: 1,5 mm 
Velikost role: 200 mm x 10 m 
FOSROC PROOFEX Protection Board 
Tloušťka 3 mm: 1000 mm x 2000 mm 
Pokrytí: 2,0 m² 
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8. Bezpečnostní upozorn ění 
Každou roli FOSROC PROOFEX 3000 by měli nosit alespoň dva pracovníci. Pro další informace o FOSROC 
PROOFEX Primer vyhledejte patřičný bezpečnostní list. FOSROC PROOFEX Primer  je hořlavý. Uchovávejte 
mimo zdroje vznícení. V blízkosti nekuřte. V případě vznícení haste CO2 nebo pěnou. Nepoužívejte vodní hasicí 
přístroj. 

9. Důležité upozorn ění 
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 podmín-
kách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vli-
vům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených in-
formací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou 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 majet-
ková 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 výrob-
ku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.betosan.cz. 
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