
1/2

HASIT 1110
HANSIT® hydroizolační stěrka

www.hasit.czSpolečnost skupiny FIXIT GROUP

Technický list (TL) Datum 01.02.2023

Oblast použití: Minerální povrchové těsnění na cementové bázi
V oblasti pozemního stavitelství k utěsnění proti půdní vlhkosti a netlakové povrchové a 
prosakující vodě ve vlhkých prostorách s malým až středním zatížením vlhkostí (např. koupelny, 
vlhké místnosti).
Ve vodním stavitelství k utěsnění štol, staveb vzdutí, nádrží, kanalizačních propustí. Při sanaci 
starých staveb k dodatečnému utěsnění proti vnikání vlhkosti a vody.
Nepoužívat na povrchovou úpravu šlechtěných omítek a zateplovacích systémů

Vlastnosti: • Vodovzdorný
• Kontinuálně vlhkovzdorné
• Bez rozpouštědel
• Přetíratelný
• Vyšší mechanická odolnost

Zpracování:

  

Technická data
Číslo výrobku 23044
EAN 4038502100283
Celní tarifní číslo 32149000
Způsob balení

Množství na balení 25 kg/Bal.
Balení na paletě 42 Množ./Pal.
Barva Šedý
Spotřeba ca. 5,5 kg/m²
Poznámka ke spotřebě Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.
Objemová hmotnost zatvrdlé 
malty

ca. 2.000 kg/m³

Materiálové složení: • Cement
• Křemičitý písek

Podmínky zpracování: Během zpracování a schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnou pod +5 °C a překročit +25 
°C.
Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, rychlým vyschnutí a následným navlhčením.

Podklad: Podklad musí být suchý, bez prachu, bez námrazy, savý, rovný, dostatečně tvrdý a pevný, bez 
výkvětů a uvolňovacích prostředků, olejů a mastnoty.

Příprava podkladu: Zbytky malty a volný beton musí být pečlivě odstraněny.

Zpracování: Nesmíchávejte s jinými materiály.

Balení: V recyklovatelném papírovém pytli

Skladování: Skladovat v suchu a chladnu na dřevěných roštech. Při skladování nutno chránit před působením 
vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).
Skladovatelnost: minimálně 6 měsíců. Skladovat dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při +20 
°C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu (obsah Cr6+). Datum výroby je na boku obalu.

Bezpečnostní pokyny: Podrobné bezpečností informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím 
nutno důkladně pročíst.
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Všeobecné informace: Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná.
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro 
zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.
Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese 
odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. 
Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové 
povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro 
zamýšlené použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je 
zaručena konstantní kvalita.
V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.
Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a 
zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů 
naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní 
pobočce.


