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Dual Seal znamená dvû sloÏky membrány vyrobené
spol. TREMCO INCORPORATED, jeÏ kombinuje vlast-
nosti dvou nejvíce efektivních vodotûsn˘ch materiálÛ
dostupn˘ch v souãasnosti, polyethylenu vysoké husto-
ty (HDPE) a bentonitové hlinky. Tyto dva materiály hrají

velmi dÛleÏitou roli pro v˘robu vodotûsného v˘robku
odolného vÛãi ultrafialovému záfiení, kter˘ velmi tûsnû
izoluje proti vodû na kterékoli plo‰e, která s ním pfiijde
do kontaktu .

Pfiíprava podkladu:

1. OdstraÀte v‰echny ostré hrany stejnû jako neãis-
toty, beton, drÈ (úlomky), led, nebo nûjaké jiné
materiály, které by mohly pfiekáÏet pfii instalaci.
Zakryjte kaÏdou vyãnívající betonáfiskou ocel.

2. Trowel Vulkem 201T, Dual Seal mastic nebo maltu
do v‰ech otvorÛ, vo‰tinov˘ch konstrukcí, dutin,
a nerovností, které pfiekroãí 1 cm hloubky.

3. Dual Seal mÛÏe b˘t naistalován na netvrzené,
vlhké nebo zmrzlé plochy.

4. Maltov˘ potûr (omítka) není potfieba pouze je-li
podklad velmi hrub˘ a nepravideln˘. (Kontaktujte
Zenit spol. s r.o. Praha pro doporuãení na speci-
fické projekty).

5. Pfiipravte  v‰echny prÛniky (Detail ã. 6)

6. Pfiipravte v‰echny vyrovnávací spoje.
Pozn: Konstrukce studen˘ch spojÛ nevyÏaduje
speciální pfiípravu.

7. Vyãistûte soklov˘ v˘stupek dohladka.

8. Kontaktujte Zenit spol. s r.o. Praha, mÛÏe-li dojít ke
smí‰ení kyseliny, alkálie nebo solného roztoku.

Instalace:

9. Instalujte spojitou 5 cm hranu Dual Seal granular,
aby se zeì dot˘kala podkladové vrstvy. 
Nákres ã. 2 a 3).

10. Instalujte spojitou 3 cm svislou hranu Vulkem
201T nebo Dual Seal mastic ve v‰ech hlavních
svisl˘ch rozích pro instalaci Dual Seal. 
(Detail ã. 8).

11. Dual Seal je instalován mezi zátûÏov˘m zdivem
s granulovanou bentonitovou stranou  na podkla-
dû a ãernou HDPE stranou ãelem k instalujícímu.
(Nákres ã. 2, 3 a 4).

12. Dual Seal mÛÏe b˘t instalován svisle i vodorovnû
nebo v kombinaci s rovn˘m provedením. (Nákres
ã. 2 a 3). Pozn: Nanesen˘ pfiesah vypadá jako
vy‰‰í vrstva pfies niÏ‰í vrstvu, i kdyÏ spoje vedou
vodorovnû. (Nákres ã. 3)

13. Dual Seal spoje v této ãásti (kromû tûch, které jsou
v tûsn˘ch asanaãních instalaãních nákresech) by
mûly b˘t pfiibity po 60-ti cm (na stfiedu). Instalace se
svisle smûfiujícími spoji (Nákres ã. 2) by mûly b˘t pfii-
bity po 60-120 cm a zalepeny pfielepovací páskou.

14. Zakonãete Dual Seal spojovanou li‰tou Dual Seal
term Bar pfiibitou kaÏd˘ch 20 cm na stfiedu. Spoj-
te v‰echny svislé spoje pfielepovací páskou.
(Detail 4 a 5). Pozn: Ujistûte se, Ïe utûsnûní proti
vodû je roztaÏeno smûrem vzhÛru nebo nad
koneãn˘m sklonem.

Nenosné v˘plÀové zdivo:

15. Dual Seal zfiídkakdy vyÏaduje dal‰í krytí, pokud
zátûÏové zdivo neobsahuje znaãné mnoÏství jak
lávové horniny, basaltu tak jin˘ch prvkÛ nebo
vysoce brusné materiály. (Kontaktujte Zenit spol.
s r.o. Praha pro doporuãení, jestliÏe jsou mezi stû-
nami vzdu‰né póry velikosti 2 cm nebo vût‰í).

16. I kdyÏ HDPE strana Dual Sealu chrání pfied poãa-
sím a pozdûj‰ími povûtrnostními zmûnami, je
rozumné provést zakrytí zátûÏovou vrstvou co nej-
dfiíve po instalaci.

17. Zakrytí zátûÏovou vrstvou proveìte na nejménû
85%  Modifikované Proctorovy hustoty.

CO JE DUAL SEAL?

V·EOBECNÉ BODY K INSTALACI
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NÁKRES ã.1: Dual Seal membrána.
Bentonit

Polyethylen vysoké hustoty 
(HDPE)



1. Pfiipravte si podklad podle poznámek 1 aÏ 8 ze
stránky 2 – V‰eobecné body k instalaci.

2. Instalujte spojovanou 5-ti cm hranu Dual Seal gra-
nular, aby se zeì dot˘kala vrstvy; a na v‰echny
ostatní pfiechody ze svisl˘ch do vodorovn˘ch
poloh.

3. Instalujte svislou spojovanou 3 cm hranu Vulkem
201T nebo Dual Seal mastic na v‰echny svislé
vnitfiní rohy. (Detail ã. 8)

4. Instalujte Dual Seal seal bentonitovou stranou na
podklad a pfiipevnûte podloÏkami v rozmezí 60-120
cm na stfiedu.

5. Lepte v‰echny svislé spoje pfielepovací páskou dle
návodu.

6. Instalujte Dual Seal term Bar a pfiipevnûte
v rozmezí kaÏd˘ch 20 cm na stfiedu. Vrchní hrana
by mûla b˘t buì na nebo pod Dual Seal izolací.
(Detail ã. 4 a 5).

7. Dokonãete instalaci prÛniku dle návodu.
(Detail ã. 6)

8. ZátûÏové zdivo - poznámky 15-17 ze stránky 2 –
V‰eobecné body k instalaci. 

INSTALACE
Svislé spoje

NÁKRES ã. 2: Instalace Dual Seal

Vystavená ãást zdi by mûla mít nad hranou izolování proti vodû k zabránûní prÛniku vody 
skrz omítnutou zeì nebo konstrukci spár a smûrem dolÛ za Dual Seal.  

Spojovan˘ Dual Seal term Bar pfiipevnûn˘ kaÏd˘ch 20 cm na stfiedu. Vrchní hrana by 
mûla b˘t na nebo pod Dual Seal izolací. 

Vrchní pfielepovací páska na v‰ech svisl˘ch spojích. 

Parastop II Waterstop. Instalujte
do vnûj‰ího  prostoru zdi.
(nebo pouÏijte Superstop)

Dual Seal membrána 
s bentonitovou stranou 
na podkladû.

Superstop.  Instalujte
Min. 5 cm smûrem dovnitfi 
z vnûj‰ího prostoru zdi 
(nebo pouÏijte Parastop II) 5-ti cm spojovaná 

Dual Seal granular hrana.

3



1. Pfiipravte si podklad podle poznámek 1 aÏ 8 ze
stránky 2 – V‰eobecné body k instalaci.

2. Instalujte spojovanou 5-ti cm hranu Dual Seal gra-
nular, aby se zeì dot˘kala vrstvy, a na v‰echny
ostatní pfiechody ze svisl˘ch do vodorovn˘ch
poloh.

3. Instalujte svislou spojovanou 3 cm hranu Vulkem
201T nebo Dual Seal mastic na v‰echny svislé
rohy. (Detail ã. 8)

4. Instalujte Dual Seal bentonitovou stranou na pod-
klad.

5. Spoj Dual Seal by mûl b˘t nejménû 4 cm ‰irok˘
a pfiipevnûn˘ podloÏkami kaÏd˘ch 60 cm na  stfie-

du, vodorovnû mezi kaÏd˘mi 60-120 cm na stfiedu,
svislé spoje dle ukázky.

6. Lepte v‰echny svislé spoje pfielepovací páskou dle
návodu.

7. Instalujte Dual Seal term Bar a pfiipevnûte v roz-
mezí kaÏd˘ch 20 cm. Vrchní hrana by mûla b˘t buì
na nebo pod Dual Seal izolací. (Detail ã. 4 a 5)

8. Dokonãete instalaci prÛniku dle návodu.
(Detail ã.6)

9. ZátûÏové zdivo – poznámky 15-17 ze strany 2 –
V‰eobecné body k instalaci.

INSTALACE
Vodorovné spoje 

NÁKRES ã. 3: Instalace Dual Seal
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Vystavená ãást zdi by mûla mít nad hranou izolování proti vodû k zabránûní prÛniku vody 
ze vstupu skrz ãelo zdi nebo konstrukci spár a smûrem dolÛ za Dual Seal. 

Spojovan˘ Dual Seal term Bar pfiipevnûn˘ kaÏd˘ch 20 cm na stfiedu. 
Vrchní hrana by mûla zakr˘t Dual Seal izolaci. 

Pfielepovací páska na v‰ech svisl˘ch spojích. 

Parastop II Waterstop. 
Instalujte na vnûj‰í stranu zdi 
(nebo pouÏijte Superstop).

Dual Seal membrána
s bentonitovou stranou 
na podkladû.

Superstop. Instalujte 5 cm 
z vnûj‰í strany zdi.
(Nebo pouÏijte Parastop II)

5 cm spojovaná Dual Seal granular hrana



1. Umístûte první fiadu cihel na podkladní vrstvu.

2. Instalujte spojovanou 30-ti cm pásku Dual Seal
bentonitovou stranou ke zdi. UpevÀete k cihlám
zemnící páskou a Dual Seal primerem.

3. Namontujte znaãení zdi po celé vnûj‰í stranû
spojovan˘ch spojÛ. Nepfiekroãte 2,5 m v˘‰ky.

4. SpusÈte Dual Seal membránu dolÛ tak, aby pfiesa-
hovala 30-ti cm prouÏek o 10 cm a doãasnû pfii-
chyÈte vrchní hrany v tom samém místû. Ujistûte
se, zda svislé spoje pfiesahují minimálnû o 15 cm.

5. Pfielepte pomocí pfielepovací pásky svislé spoje
shora Dual Seal smûrem dolÛ nejménû 45 cm pod
vrchní hranu.

6. Instalujte Dual Seal term Bar a pfiipevnûte po kaÏ-
d˘ch  20 cm na stfiedu. (detail ã. 4). 
Pozn: Vrchní hrana by mûla b˘t na nebo pod Dual
Seal izolací.

7. SpusÈte 0,15 mm polyethylenovou folii dolÛ pfies
instalaci Dual Seal pro vyplnûní zásypem. 

8. ZátûÏové vrstva – body 15-17 ze strany 2 – V‰eo-
becné body instalace. 
Pozn: Smûr vyplÀování zdivem musí b˘t k uzavfie-
né hranû svisl˘ch spojÛ.

9. Tento detailní v˘kres slouÏí pouze pro uzavfien˘
profil zdí.

INSTALACE
Tûsn˘ prostor ve zdi z dílcÛ

NÁKRES ã. 4: Instalace Dual Seal

Vystavená ãást zdi by mûla mít nahofie sklonûné izolování proti vodû k zabránûní 
prÛniku vody ze vstupu skrz ãelo zdi nebo konstrukci spár a smûrem dolÛ za Dual Seal.

Spojovan˘ Dual Seal term Bar pfiipevnûn˘ kaÏd˘ch 20 cm na stfiedu. 
Vrchní  hrana by mûla b˘t na nebo pod Dual Seal izolací.

Pfielepovací páska na v‰ech svisl˘ch spojích 
smûrem dolÛ na 45 cm pod vrchní hranou.

Dual Seal deska spu‰tûna na 
místo s bentonitovou stranou 
na podkladû. Zakryjte vrchní 
10 cm Dual Seal napojovací pruh.

Pozn.: Tento nákres a instalace
se aplikuje pouze je-li prostor 
vyplÀovaného místa pfiíli‰ tûsn˘
pro instalaci technikem.

0,15 mm polyethylen.

Dual Seal napojovací pruh

Provizorní páska

Dual Seal primer k instalaci zemnící pásky.
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NÁKRESY SPOJENÍ

DETAIL ã. 3: Spojení Dual Seal s dal‰í izolací.

DETAIL ã. 2: Spojení svislé a vodorovné plochy Dual Seal.

DETAIL ã. 1: Spojení mezi spodním dnem Dual Seal a zdí Dual Seal.

OdstraÀte alespoÀ 15 cm
izolace a dÛkladnû vyãistûte
prostor pro vloÏení Dual Seal.

Dual Seal membrána Izolace, neodstraÀujeme.
s bentonitovou stranou 
na podkladû.

Pfielepovací páska na v‰ech svisl˘ch
deskách a spojích.

Superstop. Instalujte 5 cm 
smûrem dovnitfi od vnûj‰í strany 
zdi. (Nebo pouÏijte Parastop II)

Dual Seal pod podlahou 
a podkladovou vrstvou 
(Oddíl C – vodorovné
konstrukce”)

Parastop II Waterstop.
Instalujte na vnûj‰í 
stranu zdi.
(Nebo pouÏijte Superstop)

30-ti cm li‰ta uvnitfi konstrukce 
bednûní. Bentonit Hrana Dual Seal LG smûrem 
smûrem k instalující osobû. vzhÛru uvnitfi konstrukce bednûní.

Bentonit smûrem k instalující osobû.
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Dual Seal membrána HDPE 
stranou vzhÛru. (“Také oddíl D,
stfie‰ní, stropní konstrukce/
odvodnûní”).

Pfielepovací páska.

Stropní deska 

Dual Seal membrána s bentonitem
Superstop. Instalujte 5 cm smûrem na podkladû.
dovnitfi z vnûj‰í strany zdi. 
(Nebo pouÏijte Parastop II). Parastop II Waterstop. Instalujte na

vnûj‰í stranu zdi. (Nebo pouÏijte Superstop).



SYMBOLICKÉ NÁKRESY

DETAIL ã. 6: Typick˘ pfiíklad instalace pfii prÛniku.

DETAIL ã. 5: Typick˘ pfiíklad ukonãení.

DETAIL ã. 4: Typick˘ pfiíklad ukonãení.

Vulkem membrána (nebo jiná nadzemní izolace)

Tûsnící Vulkem 116

Dual Seal term Bar (pfiichycen˘ kaÏdé 3 metry na stfiedu)

Dual Seal

Spojovan˘ Dual Seal term Bar 
Vrchní  naklonûná hrana pfiipevnûn˘ po kaÏd˘ch 20 cm na stfiedu.
by mûla b˘t na nebo pod 
Dual Seal izolací. Krycí li‰ta s tûsnící obrubou Vulkem 116.

Zemní naváÏka
Pfielepovací páska na
v‰ech svisl˘ch spojích.

Dual Seal membrána 
s bentonitovou stranou
na podkladû.

Zabetonujte trubku
Dual Seal membrána 
s bentonitovou stranou 
na podkladû.

Zabetonujte zeì
Pfielepovací páska.

4 cm Dual Seal stick N Dry silnû 
ovinutého kolem trubky a tûsnû  
sevfieno (nepovinné). Dual Seal pfiíruba.

PodloÏka Dual Seal by se mûla
roztáhnout nejménû 15 cm
okolo trubky ve v‰ech smûrech.

Vulkem 201T nebo 
Dual Seal mastic kolem trubky.
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TYPICKÉ DETAILY

Tato broÏura slouÏí pouze jako pomocná pfiíruãka pro porozumûní správné pfiípravy, instalaãních poÏadavkÛ a instalaãních procesÛ. BroÏura
nemá v úmyslu dávat Ïádné dal‰í rady pro jakékoli jiné existující instalace. Na vûdomí -  v‰echny informace uvedené v této broÏufie jsou prav-
divé a pfiesné v dobû vydání, ale kdykoli mohou b˘t zmûnûny bez pfiedchozího upozornûní. Kontaktujte Zenit spol. s r.o. Praha pro ovûfiení
správnosti jin˘ch pouÏití, které zde nebyly zmínûny. 

DETAIL ã. 8: Typick˘ pfiíklad fie‰ení vnitfiního rohu.

DETAIL ã. 7: Typick˘ pfiíklad fie‰ení vnûj‰ího rohu.

Pfielepovací páska ve v‰ech
svisl˘ch spojích.

Rohové hfiebíky by mûly (Páska na obrázku 
b˘t pfiibity 8 cm od pfieru‰ena z dÛvodu
rohu a stfiídavû uspofiádány. pfiesného pochopení 

v˘kladu).

2,5-3 cm spojovaná svislá 
Dual Seal membrána hrana Vulkem 201T, nebo
s bentonitovou stranou Dual Seal mastic v rohu pod 
na podkladû. Dual Seal.

5 cm Dual Seal granular 
hrana pod Dualseal, kde se
zeì pojí s podkladní vrstvou.

Pfielepovací páska ve 
v‰ech svisl˘ch spojích. 
(Páska na obrázku 
pfieru‰ena z dÛvodu 
pfiesného pochopení v˘kl.)

Dual Seal membrána 
s bentonitovou 
stranou na podkladû.

5 cm Dual Seal granular 
hrana pod Dual Seal, kde se zeì 
pojí s podkladní vrstvou. Rohov˘ kus Dual Seal s bentonitovou 

stranou na podkladû. Aplikujte Vulkem 
201T nebo Dual Seal mastic dle potfieby.
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