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Skupina výrobků, do které přísluší  
posuzovaný stavební výrobek 
  
Výrobce 
 
 
 
Výrobní závod 
 
 
 
Toto Evropské technické posouzení obsahuje 
 
 
Toto Evropské technické posouzení je vydáno  
v souladu s Nařízením (EU) číslo 305/2011  
na základě 
 
 
 
Toto evropské technické posouzení  
nahrazuje: 

 
 
Deutsches Institut für Bautechnik  
/Německý institut stavební techniky/ 
 
Tekutá hydroizolace Enkolan Abdichtung 1K LF 
 
Střešní hydroizolace na bázi polyuretanu, 
nanášená v kapalném stavu  
 
ENKE-WERK 
Johannes Enke GmbH & Co. KG, Hamburger 
Straβe 16, 40221 Düsseldorf, Německo 
 
ENKE-WERK 
Johannes Enke GmbH & Co. KG, Hamburger 
Straβe 16, 40221 Düsseldorf 
 
7 stran včetně 2 příloh, které tvoří nedílnou součást 
tohoto dokumentu 
 
ETAG 005, část 6: Zvláštní ustanovení pro střešní 
hydroizolace na bázi polyuretanu nanášené v 
kapalném stavu“ jako Evropského posuzovacího 
dokumentu (EAD) dle článku 66 odstavce 3 
Nařízení (EU) číslo 305/2011.   
 
ETA-16/0981 z 7. února 2017 

 

Jmenován  
v souladu s článkem 29  

nařízení (EU) č. 305/2011  
a člen EOTA (Evropská  

organizace pro technické  
posouzení) 
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Evropské technické posouzení je vydané Technickou hodnotící osobou v jejím oficiálním 
jazyce. Překlad tohoto Posouzení do jiných jazyků musí plně odpovídat originální verzi 
vydaného dokumentu a jako takové je musí být možné identifikovat. 
 
Poskytnutí tohoto Posouzení včetně předání elektronickou formou komunikace musí vždy 
zahrnovat celý dokument. Jakékoliv dílčí zveřejnění tohoto dokumentu musí být písemně 
odsouhlaseno s vydávající Technickou hodnotící osobou. Jakákoliv zveřejněná část tohoto 
dokumentu musí být identifikovatelná jako jeho součást. 
 
Toto Evropské technické posouzení může být staženo z oběhu Technickou hodnotící osobou, 
která jej vydala, zejména po sdělení Komise na základě čl. 25 odst. 3 Nařízení evropského 
parlamentu a rady (EU) č. 305/2011. 
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Popisná část 
 
1 Technický popis výrobku 

 
Střešní hydroizolace "Enkolan Abdichtung 1K LF“, nanášená v kapalném stavu, je 
sada, která se skládá z těchto složek:  

 Základní nátěr (pokud je vyžadován, ale není součástí tohoto ETA) 

 Střešní hydroizolace nanášená v kapalném stavu na bázi 1-složkového 
polyuretanu 

 polyesterové rouno jako ztužovací vložka.  
 
V závislosti na druhu podkladu je pro dostatečnou přilnavost střešního těsnění 
vyžadován základní nátěr. Základní nátěr pro podklad je uveden v technickém 
pracovním pokladu výrobce1. V některých případech je výrobce povinen uvést 
opatření pro nutnou přípravu/základní nátěr podkladu. 
Minimální síla vrstvy nanesené střešní hydroizolace je 2,3 mm. 
Jako spojený systém vytvoří tyto složky homogenní bezešvou střešní vodotěsnou 
izolaci.  
Střešní hydroizolace "Enkolan Abdichtung 1K LF“, nanášená v kapalném stavu, 
neobsahuje žádné látky, které by bránily nebo zabraňovaly pronikání kořenů 
(prostředky na ochranu před prorůstáním kořenů). 
Příloha A ukazuje složky a strukturu systému střešní hydroizolace "Enkolan 
Abdichtung 1K LF“. 

 

2 Specifikace účelu použití podle použitého evropského dokumentu pro 
posouzení 
 
Střešní hydroizolace, nanášená v kapalném stavu, je určena k izolaci střešních ploch 
proti vnikání srážkové vody.  
Střešní hydroizolace je vhodná pro slisovatelné podklady (například izolační desky) i 
pro neslisovatelné podklady (např. beton).  
Technická dokumentace výrobce obsahuje informace o podkladech, pro které je 
střešní hydroizolace vhodná, a o tom, jak musí být tyto podklady předem ošetřeny. 
Stupně kategorií použití jsou uvedeny v příloze A. 
Zkušební a hodnotící metody, které jsou podkladem tohoto evropského technického 
posouzení ETA, zdůvodňují hypotézu předpokládané délky životnosti střešní 
hydroizolace v délce minimálně 25 let. Údaj o délce životnosti nelze vyložit jako 
záruku výrobce, je nutné jej považovat za pouhou pomůcku pro výběr správného 
výrobku vzhledem k očekávané ekonomicky přiměřené délce životnosti stavby. 
Z úrovní kategorií použití a vlastností uvedených v oddílu 3 se může vycházet pouze 
v případě, je-li tekutá střešní hydroizolace použita způsobem odpovídajícím údajům a 
podmínkám podle přílohy B, jakož i podle montážního návodu výrobce v technickém 
pracovním pokladu výrobce. 
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1Technický pracovní podklad výrobce obsahuje všechny údaje výrobce potřebné pro výrobu, zpracování a údržbu 
výsledné střešní izolace a je uložen u Německého institutu stavební techniky /Deutsches Institut für Bautechnik/. 

 
 

3 Vlastnosti výrobku a popis metod použitých při posuzování 
 

3.1 Bezpečnost při požáru (základní požadavek č. 2) 
 

Základní charakteristiky Vlastnosti 

Chování při vnějším požáru Viz příloha A 

Reakce na oheň Viz příloha A 

 
3.2 Hygiena, zdraví a životní prostředí (základní požadavek č. 3)  
 

Základní charakteristiky Vlastnosti 

Propustnost vodních par Viz příloha A 

Vodotěsnost Viz příloha A 

Přítomnost nebezpečných látek 

Látky klasifikované jako Carc. 1A a/nebo 1B a) 
Sestava neobsahuje žádné z těchto 
nebezpečných látek. b) 

Látky klasifikované jako Muta. 1A a/nebo 1B a) 

Látky klasifikované jako Repr. 1A a/nebo 1B a) 

Uvolňování nebezpečných látek s ohledem na BWR 3: S/W 2 

Odolnost proti mechanickému poškození 
(Perforace) 

Viz příloha A, stupně kategorií využití 

Odolnost vůči kořenům rostlin Viz příloha A 
a) Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008  
b) Hodnocení na základě podrobných informací výrobce 

 
3.3 Bezpečnost při užívání (základní požadavek č. 4) 
 

Základní charakteristiky Vlastnosti 

Odpor vůči zatížení tlakem větru Viz příloha A 

Blokování proti sesuvu Viz příloha A 

 
3.4 Obecné aspekty 
 
Důkaz trvanlivosti a vhodnosti pro použití je součástí zkoumání základních vlastností. 
Trvanlivost a vhodnost pro daný účel jsou zaručeny pouze tehdy, jsou-li dodrženy zvláštní 
podmínky použití uvedené v příloze B a informace obsažené v technickém pracovním 
podkladu výrobce. 
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4 Použitý systém pro hodnocení a ověřování stálosti vlastností s poukazem 

na jeho právní základ 

 
Podle Evropského dokumentu pro posuzování ETAG 005, používaného jako EAD, platí 
následující právní základ: 98/599/ES. 
Je použit následující systém: 3 
Kromě toho, pokud jde o reakci na oheň pro výrobky podle tohoto evropského dokumentu 
pro posuzování, platí následující evropský právní základ: 2001/596/ES 
Je použit následující systém: 3 
 

5  Technické detaily nutné pro provedení systému posouzení  
a ověření stálosti vlastností podle použitého Evropského dokumentu pro 
posuzování 

 
Technické detaily nutné pro provedení systému posouzení a ověření stálosti vlastností jsou 
součástí kontrolního plánu, který je uložen u Německého institutu pro stavební techniku 
(DIBt). 
 
Vydáno v Berlíně 13. března 2020 Německým institutem pro stavební techniku (DIBt). 
 
BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow     
Vedoucí oddělení 
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Pro střešní vodotěsnou izolaci "Enkolan Abdichtung 1K LF" platí: 
Minimální síla vrstvy 2,3 mm 

Minimální spotřebované množství 3,0 kg/m2 

Stupně kategorií využití podle ETAG č. 005 vzhledem k: 

době životnosti: W3 (25 let) 

klimatickým zónám: M a S (mírné a extrémní klima) 

Odolnost proti mechanickému poškození (perforace)  
(slisovatelné a neslisovatelné podklady) 

P1 až P4 (od nejnižšího až po vysoký) 

Sklon střechy: S1 až S4 (všechny střešní sklony) 

Nejnižší povrchová teplota: TL4 (-30°C) 

Nejvyšší povrchová teplota: TH4 (90°C) 

Kategorie použití týkající se základního požadavku č. 3 S/W 2 

Vlastnosti produktu:  

Chování při vnějším požáru DIN EN 13501-5 třída BROOF (t1)* 

Reakce na oheň DIN EN 13501-1 třída E 

Součinitel difúzního odporu vodní páry μ μ ≈ 3200 

Vodotěsnost splňuje 

Výrok o nebezpečných látkách viz oddíl 3.2 

Odpor proti prorůstání kořeny odolný proti prorůstání kořeny 

Odpor vůči zatížení tlakem větru ≥ 50 kPa 

Blokování proti sesuvu vlastnost nehodnocena 

*  třída BROOF (t1)* 

Klasifikace platí pro následující podklady: 
 Všechny střešní sklony 

 Všechny celoplošné dřevěné podklady o tloušťce minimálně 16 mm a spárami nejvýše 5 mm 

 Všechny celoplošné dřevěné podklady s tepelnou izolací (EPS, ≥ 50 mm) pod asfaltovým 
pásem o plošné hmotnosti 60 g/m2. 

Všechny ostatní střešní konstrukce, na které se vztahují klasifikační zprávy pro BROOF (t1) 
podle EN 13501-5 
 

Enkolan Abdichtung 1K LF 
ENKE WERK 

příloha A 
Struktura systému, úrovně kategorií použití a vlastnosti produktu 

 
 

Složky  
1 základní nátěr (kde je zapotřebí) 
2 Kapalný plast 
3 Vložka z polyesterového rouna 
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Zpracování 
 
Z úrovní kategorií použití a vlastností střešní hydroizolace lze vycházet jen tehdy, když se 
provedení uskuteční podle návodu ke zpracování, uvedeného v technickém 
pracovním podkladu, zejména s přihlédnutím k těmto bodům: 
 
• zpracování prostřednictvím příslušně vyškoleného personálu, 
• zpracování jen těch složek, které jsou označenou součástí sady, 
• zpracování s potřebnými nástroji a pomocnými materiály, 
• bezpečnostní opatření během zpracování, 
• kontrola čistoty a správné přípravy střešní plochy před nanesením střešní hydroizolace, 
popř. nutnost předem nanést základní nátěr, 
• kontrola dodržování vhodných povětrnostních podmínek a podmínek pro vytvrzení, 
• zabezpečení síly izolace minimálně 2,3 mm prostřednictvím zpracování příslušného 
minimálního množství, 
• kontroly během zpracování a kontroly hotové střešní vodotěsné izolace a dokumentace 
výsledků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkolan Abdichtung 1K LF 
ENKE WERK 

příloha B 
Účel použití 
Zvláštní podmínky 
 


