
Sikadur®-Combiflex® Plus
bezpečný systém pro těsnění  
spár a trhlin



Vodonepropustné betonové konstrukce
Typická vodonepropustná betonová konstrukce

Součásti vodonepropustných betonových konstrukcí

Výroba vodonepropust-
ného betonu 
 přísady pro minimalizaci 
propustnosti

Sika � ® ViscoCrete®

Sika � ® DM 2
Sika � ® Control 40

Těsnění spár 
 těsnění pracovních a dilatač-
ních spár

Sikadur � ®-Combiflex® 
Plus systém
Sika Injectoflex HP  �
systém
SikaSwell, tmel a profily �
Sika těsnicí spárové pásy  �
z měkčeného PVC, FPO

Těsnění prostupů 
 systémy pro vodonepro-
pustné zajištění prostupů

Sikadur � ®-Combiflex® 
Plus systém
SikaSwell S-2, těsnicí  �
vodou bobtnavý tmel
SikaSwell 2507H, těsnicí  �
vodou bobtnavý profil

Ochrana betonu 
 systémy zajišťující chemic-
kou ochranu a překlenování 
trhlin povrchů bet. konstrukcí 

Sikagard � ®

Sikalastic � ®

Sika � ® Poxitar®
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Technologie pro těsnění spár
Kritéria pro výběr systému

vnější povrchy vnitřní 
povrchy systémy ukládané při betonáži 
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tlak vody < 10 m

tlak vody > 10 m

pracovní spáry

dilatační spáry

křížení a napojování na průběžné spáry  

napojení na stávající konstrukci  
(pohyblivé)

kombinace s jinými systémy

opravy

trhliny

voda uvnitř konstrukce (nádrže)

namáhání otěrem, mech. namáhání

chemické namáhání 

vzhled těsnění

relativní cena  
(za materiál a instalaci)

2 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 1 1

 doporučený systém
 omezené použití

 nelze použít

1 nízká cena
2 střední cena
3 vysoká cena

Klíčové výhody systému  
Sikadur®-Combiflex® Plus

přizpůsobitelný tvaru konstrukce �
snadno upravitelný pro složité konstrukční detaily �
možnost těsnění dle vývoje stavu konstrukce �
vlhkost a průsaky mohou být z vnitřní i vnější strany �
snadná vizuální kontrola aplikace a funkčnosti �
snadné opravy při poškození �



Popis funkce těsnění
Vodotěsnost spár a trhlin je zajištěna 
zvětšením dráhy vnikající vody. Obto-
ková dráha je díky pevně přilnutému 
lepidlu a šířce nepropustné pásky pro-
dloužena za mezní hloubku průsaku 
vody do betonu konstrukce.

Součásti systému
Pro dosažení vodotěsného spojení flexi-
bilní těsnicí pásky Sikadur®-Com-
biflex® Plus s podkladem se užívá 
2-komponentních lepidel Sikadur® na 
epoxidové bázi:

Lepidla Sikadur® Combiflex® a Sika-
dur® CF 31 N/R se vyznačují:

optimální zpracovatelností a vzhle- �
dem povrchu
vyhladitelným povrchem �
vysokou přídržností na různé  �
podklady
vodonepropustností �
vysokou odolností proti mechanic- �
kému namáhání

Páska Sikadur®-Combiflex® Plus  
se vyznačuje:

snadnou svařitelností horkým  �
vzduchem
tvarovatelností, není třeba detailo- �
vých tvarovek
vynikající pružností �
vysokou trvanlivostí a chemickou  �
odolností
odolností proti prorůstání kořenů �

Popis systému
vysoce spolehlivé těsnění spár a trhlin se sestává z elastome-
rové pásky Sikadur®-Combiflex® Plus a thixotropních 
vysokopevnostních epoxidových lepidel Sikadur

e = hloubka vniknutí prosakující vody 
(dle EN 12 390-8)
s = zvětšená délka dráhy průsaku

s > e

Sikadur®-Combiflex® Plus

červená středová páska  
(součást pásky Sikadur® Combiflex® Plus)

lepidlo Sikadur®-Combiflex®  
nebo Sikadur® CF 31

výplň spáry (výplňová deska)

připravený povrch betonu

Sikadur®-Combiflex® Plus páska



4 | 5

Pro dilatační spáry
pro spáry dilatující vlivem střídání  �
teplot
spáry vzniklé sedáním konstrukce �
napojení různých materiálů �
objektové spáry �

Pro pracovní spáry
vodotěsné napojení pracovních  �
kroků při betonáži
spojovací spáry podlaha-stěna nebo  �
stěna-stěna
těsnění spár z venkovní i vnitřní  �
strany
napojení různých materiálů �

Pro opravy trhlin
trhliny vzniklé sedáním objektů �
smršťovací trhliny �
trhliny vzniklé střídáním teplot �
trhliny vzniklé vlivem vysokého  �
statického zatížení

Systémová řešení Sikadur®-Combiflex® Plus



Oblasti použití

Vodojemy – nádrže na pitnou vodu
schváleno pro kontakt s pitnou  �
vodou
dlouhodobá odolnost proti vodě �
pro velký pohyb dilatačních spár �

Čistírny odpadních vod (ČOV)
odolné splaškovým a odpadním  �
vodám
dlouhodobé zkušenosti v oblasti  �
ČOV
dobrá odolnost proti abrazi �

Plavecké bazény
odolné proti ozónu, chlóru a UV záření �
dobrá čistitelnost �
vyhlazený povrch neodírá pokožku �

Ochrana podzemních vod
schváleno jako systém pro ochranu  �
podzemních vod
vysoká odolnost proti chemickému  �
zatížení
bezpečná ochrana životního  �
prostředí
nepropustný �

Průmyslové podlahy
těsnění styčných spár podlaha –  �
stěna atp. 
kompatibilní s podlahovými systémy  �
Sikafloor®

hygienické a snadno čistitelné  �

Sikadur® Combiflex Plus po 12-ti  
měsíčním ponoření v odpadní a pitné vodě

Sikadur® Combi-
flex Plus po 3 měsí-
cích působení ozónu

běžný těsnicí tmel po 3 
měsících působení ozónu 



A mnoho dalších možností aplikace ... 

Vodotěsné základy staveb
trvanlivé těsnění �
snadno kontrolovatelné a opravitelné �
nezávislé na postupu betonáže �

Stěny tunelových staveb
odolný agresivním rozmrazovacím  �
solím a olejům
pomáhá jako prevence koroze  �
ocelové výztuže

Tunelové větrací šachty
odolné agresivním plynům  �
a výfukovým plynům
vzduchotěsný systém �
tolerantní k pohybům spár �

Fasádní spáry
pro spáry s velkým pohybem �
lepidlo je přetíratelné �
vynikající odolnost povětrnostním  �
vlivům
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tlakové zkoušky systému Sikadur®-Combiflex® 
Plus (Swiss Federal Laboratories for Materials Testing 
and Research)

odsávaný vzduch čerstvý vzduch

Sikadur®-Combiflex® 
Plus páska

Sikadur® lepidlo

Sikadur®-Combiflex® Plus

Sikadur®-Combiflex® Plus

těsnění ventilačních kanálů



Příprava podkladu broušením 
nebo pískováním, poté vysátí 
volných částic.

Vlastní spáru přelepte krycí 
páskou. Pro dobrý vzhled 
pohledového těsnění olepte 
spáru i po stranách.
Olepení proveďte 
v dostatečné vzdálenosti, 
aby bylo možné bezpečné 
zakotvení těsnící pásky. 

Smíchejte 2-komponentní 
lepidlo Sikadur®-
Combiflex® nebo 
Sikadur® CF 31.
Pro dosažení homogenity 
míchejte malými otáčkami 
min. 3 minuty.

Naneste lepidlo na obě strany 
spáry v dostatečné šířce.

Odstraňte krycí pásku 
ze spáry.

Odstraňte z pásky 
Sikadur®-Combiflex® 
Plus transparentní dělící 
fólii a pásku přitlačte do 
lepidla tak, až se vytlačí 
lepidlo na obě strany asi 
5 mm. Pod pásem nesmí 
zůstávat žádné bublinky 
vzduchu.

Naneste lepidlo 
Sikadur®-Combiflex® 
nebo Sikadur® CF 31 
na pásku Sikadur®-
Combiflex®-Plus.

Odstraňte středovou 
červenou pásku a krycí pásky 
po stranách spáry.

Spojování a napojování pásky 
Sikadur®-Combiflex® 
Plus provádějte 
horkovzdušným svařením 
s min. šířkou překrytí 4 cm. 
Před svařením povrch pásky 
očistěte přípravkem Sika® 
Colma, případně i povrch 
zdrsněte.

Aplikace systému 

1 5

2 6

3 7

4 8

9



8 | 9

Speciální řešení

Proti vysokému tlaku vody
U těsnění spár, které jsou vystaveny vysokému hydrostatic-
kému tlaku, musí být pás Sikadur®-Combiflex® Plus 
ve spáře podepřen vhodnou spárovou výplní. 
Při negativním tlaku musí být pás zajištěn podpůrnou kon-
strukcí, např. mechanicky připevněným ocelovým profilem, 
aby nedocházelo k vyboulení pružné pásky – viz obrázek.

Proti mechanickému namáhání
Tam, kde by mohl být systém Sikadur®-Combiflex® 
Plus mechanicky poškozen, např. shrabovadly v nádržích čis-
tíren odpadních vod, nebo pojezdem vozidel, je třeba jej ochrá-
nit vhodným krytím, viz obrázek.

Těsnění styčné spáry  
podlahy se stěnou

U konstrukcí, jako např. u parkovacích domů, může docházet 
k velkému pohybu styčných spár podlah a stěn. Tyto se těsní 
pomocí systému Sikadur®-Combiflex® Plus.
Toto těsné a hygienické napojení je také často využíváno v potra-
vinářském průmyslu.

Ochrana během stavby
Během výstavby konstrukcí může být jinými pracovníky těsnící 
systém mechanicky poškozen.
Proto doporučujeme systém Sikadur®-Combiflex®-Plus 
během výstavby chránit např. gumovými deskami nebo pásy.

 

 

Ochrana systému Sikadur®-Combiflex® Plus proti tlaku vody z negativní 
strany

Ochrana proti vysokému mechanickému namáhání

Sikadur®-Combiflex® lepidlo/
Sikadur®-31 CF

Sikadur®-Combiflex® Plus páska

Sikafloor® uzavírací nátěr

Sikafloor® nosné vrstvy

Sikafloor® kotevní nátěr

Podlahový systém, např.  
Sikafloor® CarDeck® Static

Tlak vody

Sika výplňový 
spárový profil

Sikaflex® 
PRO 3WF Systém Sikadur®-Combiflex® 

Plus (tl. pásky 2 mm)

Krycí ocelová pásovina, mech. kotvená

Desková výplň 
spáry Tlak vody

Výplň z epox. malty 
Sikadur® CF 31 
nebo Sikadur® 42

Systém Sikadur®-
Combiflex® Plus 

Červená separační páska 

Výplň spáry

Sika výplňový spárový 
profil

Sikaflex® PRO 3WF



Spáry bet. dílců návodního líce

Problém: 
Vymílání podkladu mezi betonovými ochrannými dílci pohybem 
hladiny. Materiál určený pro styk s pitnou vodou.

Sika řešení
Aplikace systému Sikadur®-Combiflex® Plus 

systém je schválený pro trvalý styk s pitnou vodou �
dlouhodobá odolnost UV záření �
vynikající odolnost při zatížení ledem, sněhem, vodou  �
a mikroorganizmy
schopnost překlenutí velkých dilatačních pohybů �

Těsnění spár a trhlin betonových ploch

Problém: 
Ztráty vody průsakem spárami a trhlinami v betonových 
obkladech břehů

Sika řešení
Aplikace systému Sikadur®-Combiflex® Plus 

systém je schválený pro styk s pitnou vodou �
dlouhodobá odolnost UV záření �
vynikající odolnost při zatížení ledem, sněhem, vodou  �
a mikroorganizmy
schopnost překlenutí velkých dilatačních pohybů �

Těsnění prostupů parovodního potrubí

Problém: 
Průsaky a zatékání vody do podzemního kolektoru.

Sika řešení
Aplikace systému Sikadur®-Combiflex® Plus 

těsnění dovoluje velké dilatační pohyby �
tvarovky vytvořené na míru horkovzdušným svařováním  �
odolné proti prorůstání kořenů �

Referenční projekty 
Systém Sikadur®-Combiflex® Plus 

Přehradní hráz – vodní dílo Landštejn (vodárenská nádrž)

Usazovací a dosazovací nádrže – Čistírna odpadních vod Příbram

Kolektor – Nemocnice Milosrdných Bratří, Brno
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Těsnění styčné spáry ocelového dříku a betonového základu

Problém: 
Zatékání vody do pracovní spáry, ohrožení mrazem.

Sika řešení
Aplikace systému Sikadur®-Combiflex® Plus 

těsnění dovoluje dilatační pohyby �
tvarovka vytvořena na místě �
odolné proti prorůstání kořenů �

Sanace betonových obkladů stěn a břehů nádrže

Problém: 
Průsaky a ztráty vody přes spáry a trhliny betonových dílců.
Materiál určený pro styk s pitnou vodou.

Sika řešení
Aplikace systému Sikadur®-Combiflex® Plus 

systém je schválený pro styk s pitnou vodou �
dlouhodobá odolnost UV záření �
vynikající odolnost při zatížení ledem, sněhem, vodou  �
a mikroorganizmy
schopnost překlenutí velkých dilatačních pohybů �
jedno řešení pro dilatační spáry i trhliny �

Těsnění dilatačních podlahových spár

Problém: 
Zajištění vodotěsnosti dilatačních spár s velkým pohybem.

Sika řešení
Aplikace systému Sikadur®-Combiflex® Plus 

těsnění dovoluje velké dilatační pohyby �
odolné proti chemickým rozmrazovacím látkám �
kompatibilní s podlahovými systémy �

Referenční projekty 
Systém Sikadur®-Combiflex® Plus 

Větrná elektrárna – Jižní Morava

Filtrační nádrže úpravny vody – Vodárna Káraný

Podzemní garáže – kancelářská budova Citi Tower, Praha
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Další prospekty společnosti Sika CZ
Tunelové stavby �
Betonové konstrukce – opravy, ochrana, detaily �
Technologie pro vodonepropustné betonové konstrukce �
Sika � ® Control-40 – řešení bez trhlin

Od základů až po střechu
Izolace plochých střech

Přísady do betonů

Sanace a ochrana betonu

Protikorozní ochrana Izolace spodní stavby

Tmelení a lepení fasád Tmelení a lepení v interiéru

Podlahové nátěrové systémyProtipožární ochrana

Zesilování konstrukcí

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

CZ-624 00 Brno

tel.:  +420 546 422 464

fax: +420 546 422 400

sika@cz.sika.com

www.sika.cz


