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fasáda bez dodania micy
fasáda s dodaním micy  
+30% odolnosti voči UV žiareniu

MICA - ako prírodný minerál sa používala už v paleolite, starovekom 
Egypte, Grécku, Ríme a Číne a tiež ju využívali civilizácie Nového sveta. 

Ako prísada do tenko vrstvových omietok oživuje farbu fasády, ktorá sa 
navyše stane až o 30% odolnejšia voči UV žiareniu.

fasáda bez mikroochrany
fasáda s mikroochrannou vrstvou 

KOSBUDPROTECT

KOSBUDPROTECT - použitie tohto inovatívneho zloženia tvorí na von-
kajšej vrstve fasády neviditeľnú vrst vu, ktorá chráni naše fasády pred roz-
vojom mikroorga nizmov, ako sú riasy, huby a lišajníky. Je to jedna z najdô-
ležitejších prísad, ktoré by mali byť používané do omietok v našej klima-
tickej oblasti, pretože syntetická disperzia, ktorá je hlavnou zložkou každej 

omietky, v kombinácii s dobrými podmienkami okolia nahráva rozvoju 
mikroorganizmov.   To je zvlášť dôležité na fasádach, ktoré sa nachádzajú 
blízko hustého porastu stromov, vodných nádrží a miest, na ktoré nemajú 
prístup slnko a vietor.

 MIKROVLÁKNO - obsiahnuté v lepidlovej malte TERMOLEP -U tvorí 
vnútorné armovanie, ktoré ešte viac zosilňuje armovaciu vrstvu našej 
fasády. Vďaka tomu začne byť fasáda odolnejšia voči všetkým mechanic-
kým nárazom.  Ďalšou vlastnosťou, ktorú získava lepidlo s mikrovláknom, 
je zvýšená pružnosť. Amplitúda teplôt na fasá de v našom podnebí môže 
počas roku činiť až 90°C (v zime -30°C, v lete sa môže južná stena zahriať 

na 60°C). Takýto teplotný skok vyžaduje po armovacej vrstve (sieťka zo 
skleného vlákna ponorená do lepidlovej malty TERMOLEP-U) odolnosť 
všetkých napnutí, ktorým je vystavená počas celého roku. Lepidlá obo-
hatené o mikrovlákno výrazne lepšie absolvujú všetky odolnostné te sty, 
ktorým boli vystavené.

fasáda bez samočistiaceho systému

fasáda s prídavkom funkčného minerálu  
si dlhšie zachováva svoj estetický vzhľad

FUNKČNÝ MINERÁL - najnovší úspech na trhu prí sad do stavebnej ché-
mie plní pri použití do rodiny omietok ACRYLIT dve funkcie:
-  posilňuje väzby medzi minerálmi obsiahnutými v omiet kach, čo činí 

vonkajšiu časť fasády odolnejšou voči úderom a vysokej amplitúde 
teplôt.

-  zvyšuje hydrofóbnosť omietky, fasáda sa vďaka tomu stáva odolnejšou 
voči znečisteniu. Voda sa vo výsledku zvýšeného povrchového napätia 
nerozlieva po štruktúre, len po nej steká ako po „mastnej panvici“ a záro-
veň zbiera čiastočky prachu.  

Fasáda na roky
Poľské výrobky prispôsobené  
pre poľské podmienky
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dekoratívny panel

TABULO - pružné nástenné obloženie dokonalo imitu júce 
palubovkovú povrchovú úpravu steny. Na použitie vo 
vnútri aj mimo budov. 
Farby: Mahagón, Tmavý orech, Zlatý dub, Perla Baltu.

Balenie 0.83 m2.

Dekoratívny panel
TABULO

Disperzná lepiaca hmota pripravená na použitie, určená 
na lepenie dekoratívnych panelov TABULO na podložiach, 
ako sú: pórobetón, keramické, betónové, keramzitové a 
vápenno - pieskové tvárnice.  

Balenie 10 kg, 20 kg.

Disperzné lepidlo
TERMOLEP-D

Spotreba v kg/m2 1.8-2.2

TABULO - ochranný lak na použitie vo vnútri aj mimo 
budov. Vyfarbí natrený povrch a dodá mu intenzívny lesk 
a odtieň.  Navyše chráni pred pôsobením vody a pred 
atmosférickými vplyvmi.  

Balenie 1 l.

TABULO Ochranný lak

Spotreba v l/m2 0.2

Vysoko kvalitné akrylátové moridlo. Postupne a 
rovnomerne preniká do povrchu spojov fasádnych 
panelov Tabulo, vďaka tomu je zafarbenie fasádnych 
panelov Tabulo jednoliate.  
Farba: biela, hnedá.

Balenie 100 ml.

Akrylátové moridlo

Spotreba v l/m2 0.005



fasádny panel TABULO montážny návod

Penetrujte stenu penetračným prípravkom GRUNLIT.

1

Laserovou vodováhou obkreslite úroveň čiary.

2

S pomocou zubového hladidla 4 mm naneste disperzné lepidlo Termolep-D.

3

Náter zaistite lakom.

9

S pomocou mokrej handričky omotanej okolo prsta zoberte nadbytok lepidla 
a zároveň formujte pologuľaté zahĺbenie do škáry.

7

S pomocou krížikov pre obkladačov nastavte šírku škáry.

6

S pomocou uhlového rezu odrežte odmeraný úsek dekoratívneho panelu 
TABULO.

4

Prilepte dekoratívny panel TABULO.

5

Naneste akrylátové moridlo Tabulo na škáry a rohy, ktorým dodá intenzívnu 
farbu.

8

Potrebné 
produkty:

Potrebné náradie:



Silikónová omietka so zvýšenou odolnosťou 
voči znečisteniu slúži na vyhotovenie de-
koračných, tenkovrstvových opráv omietok 
v interiéroch a exteriéroch budov v systéme 
zateplenia KOSBUD. Biela alebo v hmote far-
bená podľa vzorkovníka farieb KOSBUD CO-
LOR SYSTEM. Odolná voči znečisteniu a po-
rastaniu stien hubami a riasami. S pridaním: 
MIKA – odolnosť voči UV +30 %, Minerał 
funkcyjny (Funkčný minerál) – zvýšené 
viazanie a odolnosť voči znečisteniu, KOS-
BUPROTECT – mikrobiologická ochrana.

Balenie 25 kg.

Pre zrno  
1.0 mm*

Pre zrno  
1.5 mm

Pre zrno  
2.0 mm

Spotreba v kg/m2 1.5-2.0 2.3-2.8 2.8-3.3

Slúži na vyhotovenie dekoračných, tenkovrst-
vových opráv omietok v interiéroch a exterié-
roch budov v systéme zateplenia KOSBUD. 
Biela alebo v hmote farbená podľa vzorkovní-
ka farieb KOSBUD COLOR SYSTEM. Odolná 
voči znečisteniu a porastaniu stien hubami 
a riasami. S pridaním: MIKA – odolnosť voči 
UV +30 %, Minerał funkcyjny (Funkčný 
minerál) – zvýšené viazanie a odolnosť voči 
znečisteniu, KOSBUPROTECT – mikrobiolo-
gická ochrana.

Balenie 25 kg.

Silikátová omietka so zvýšenou paroprie-
pustnosťou na vyhotovenie dekoračných, 
tenkovrstvových opráv omietok v interiéroch 
a exteriéroch budov v systéme zateplenia 
KOSBUD-W. Biela alebo v hmote farbená 
podľa vzorkovníka farieb KOSBUD COLOR 
SYSTEM. Odolná voči znečisteniu, oboha-
tená o vzorec KOSBUDPROTECT brániaci 
porastaniu stien hubami a riasami. 

Balenie 25 kg.

Silikónová omietka na nanášanie nástreko-
vou metódou so zvýšenou odolnosťou voči 
znečisteniu slúži na zhotovovanie dekoratív-
nych tenkovrstvových omietacích mált vo 
vnútri aj mimo budov v systéme zateplenia 
KOSBUD.   Biela alebo vo hmote prefarbo-
vaná podľa vzorkovnice odtieňov KOSBUD 
COLOR SYSTEM.  Odolná voči znečisteniu a 
porastaniu stien hubami a riasami.

Balenie 25 kg.

Slúži na vyhotovenie dekoračných, tenkovrst-
vových opráv omietok v interiéroch a exterié-
roch budov v systéme zateplenia KOSBUD. 
Biela alebo v hmote farbená podľa vzorkovní-
ka farieb KOSBUD COLOR SYSTEM. Odolná 
voči znečisteniu a porastaniu stien hubami 
a riasami. S pridaním: MIKA – odolnosť voči 
UV +30 %, Minerał funkcyjny (Funkčný 
minerál) – zvýšené viazanie a odolnosť voči 
znečisteniu, KOSBUPROTECT – mikrobiolo-
gická ochrana.

Balenie 25 kg.

Silikónová omietka so zvýšenou odolnosťou 
voči znečisteniu slúži na vyhotovenie de-
koračných, tenkovrstvových opráv omietok 
v interiéroch a exteriéroch budov v systéme 
zateplenia KOSBUD. Biela alebo v hmote far-
bená podľa vzorkovníka farieb KOSBUD CO-
LOR SYSTEM. Odolná voči znečisteniu a po-
rastaniu stien hubami a riasami. S pridaním: 
MIKA – odolnosť voči UV +30 %, Minerał 
funkcyjny (Funkčný minerál) – zvýšené 
viazanie a odolnosť voči znečisteniu, KOS-
BUPROTECT – mikrobiologická ochrana.

Balenie 25 kg.

Fasádne omietky
Akrylátová omietka

Silikónová omietka

Silikátová omietkaNástreková silikónová omietka

Akrylátová omietka

Silikónová omietka

ACRYLIT „baranek“ („škrabanā“)

ACRYLIT-ST „baranek“ („škrabanā“)Acrylit-SLN „baranček”

ACRYLIT „kornik“ („ryhovanā“)

ACRYLIT-SL „kornik“ („ryhovanā“)

Pre zrno  
1.0 mm*

Pre zrno  
1.5 mm

Pre zrno  
2.0 mm

Spotreba v kg/m2 1.5-2.0 2.3-2.8 2.8-3.3

Pre zrno  
2.0 mm

Spotreba v kg/m2 2.9-3.3

Pre zrno  
2.0 mm

Spotreba v kg/m2 2.9-3.3

Pre zrno  
1.5 mm

Pre zrno  
2.0 mm

Spotreba v kg/m2 2.3-2.7 2.9-3.3

Pre zrno  
1.5 mm

Pre zrno  
2.0 mm

Spotreba v kg/m2 1.6-2.0 1.8-2.2

* nepoužiteľnē pre kontaktnē zatepľovacie systēmy

ACRYLIT-SL „baranek“ („škrabanā“)
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Mozalit TM – slúži na dokončovanie fasád 
a interiérov budov na rôznych nástenných 
podkladoch: na betóne, cementovej omiet-
ke a vápenno-cementovej omietke, lepidle.  
TERMOLEP-U v systéme zateplenia KOS-
BUD-ST, doskách dreveného pôvodu, sadro-
kartónových doskách a iných podkladoch 
(po konzultácii s výrobcom). Odporúčame 
najmä na dokončovanie soklových povrchov 
budov.
Mozalit EX – s dodaním brokátu slúži na 
dokončovanie stien interiérov budov na rôz-
nych nástenných podkladoch, vrátane: betó-
nu, cementovej omietky a vápenno-cemen-

tovej omietky, dosiek dreveného pôvodu, sadrokartónových dosiek a iných podkladov 
(po konzultácii s výrobcom).

Hrúbka zrna: 0.8-1.2 mm.

Balenie 5 kg, 12.5 kg, 25 kg.

VȲROBCA STAVEBNEJ CHĒMIE A ZATEPĽOVACĬCH SYSTĒMOV

Mozaiková omietka
MOZALIT „drobnozrnná“

Spotreba v kg/m2 2.8-3.0

Fasádne omietky

Farbené kremenné kamenivo ako minerálne 
plnivo mozaikovej omietky MOZALIT. Použí-
vané aj do podláh na báze epoxidových živíc. 

Hrúbka zrna  0.8-1.2 mm
Hrúbka zrna  1.2-1.8 mm

Balenie 25 kg.

Mozalit TM – slúži na dokončovanie fasád 
a interiérov budov na rôznych nástenných 
podkladoch: na betóne, cementovej omiet-
ke a vápenno-cementovej omietke, lepidle.  
TERMOLEP-U v systéme zateplenia KOS-
BUD-ST, doskách dreveného pôvodu, sadro-
kartónových doskách a iných podkladoch 
(po konzultácii s výrobcom). Odporúčame 
najmä na dokončovanie soklových povrchov 
budov.
Mozalit EX – s dodaním brokátu slúži na 
dokončovanie stien interiérov budov na rôz-
nych nástenných podkladoch, vrátane: betó-
nu, cementovej omietky a vápenno-cemen-

tovej omietky, dosiek dreveného pôvodu, sadrokartónových dosiek a iných podkladov 
(po konzultácii s výrobcom).

Hrúbka zrna: 1.2-1.8 mm.

Balenie 5 kg, 12.5 kg, 25 kg.

Silikónová omietková hmota určená na deko-
račné dokončenie fasády. Po dvojnásobnom 
nanesení základu na stenu farbeným základ-
ným náterom GRUNLIT SL a jej nanesení 
dostupnými šablónami imituje stenu vyho-
tovenú z kameninovej tehly. Navyše sa môže 
používať na dokončovanie interiérov budov 
na rôznych nástenných podkladoch ako be-
tón, omietky (sadrové, vápenno-cementové) 
a sadrokartónová doska. Obsahuje vzorec 
KOSBUDPROTECT, funkčný minerál, sľuda, 
dolomitové plnivá, pigmenty.

Balenie 5 kg, 12.5 kg, 25 kg.

Zmes na báze akrylátovej živice slúži ako spo-
jivo pre farbené technické kamenivo v moza-
ikovej omietke MOZALIT.

Balenie 5 kg, 12.5 kg, 25 kg.

Slúži na vyhotovenie dekoračných, tenkovrst-
vových opráv omietok na minerálnych pod-
kladoch ako betón, vápenno-cementové 
omietky a taktiež v systémoch zateplenia 
KOSBUD na polystyréne alebo vlne. Použí-
vať na povrchoch, ktoré majú stabilizovanú 
vlhkosť, ako aj ukončený proces vytvrdzova-
nia. Omietka je vhodná na použitie v interiéri 
a exteriéri budov. Biela farba.

Hrúbka zrna  : 1.5 a 2 mm.

Balenie 25 kg.

Mozaiková omietka

Farbené technické kamenivo

Dekoračná omietka

Zmes pre mozaikovú omietku s vedrom

Minerálna omietka

MOZALIT „hrubozrnná“

KLINKIERIT

ACRYLIT „rillenputz“

MINERALIT „baranek“ („škrabanā“)

Spotreba v kg/m2 4.3-4.6

Spotreba v kg/m2 0.9-1.2



Fasádne omietky
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Samolepiaca kartónová šablóna pokrytá im-
pregnujúcou látkou odolnou voči vode. Na 
použitie v interiéri a exteriéri budov.

Rozmery 100 x 93 cm
1 ks – 0,93 m2

Samolepiaca kartónová šablóna pokrytá im-
pregnujúcou látkou odolnou voči vode. Na 
použitie v interiéri a exteriéri budov.

Rozmery 103 x 90 cm
1 kus – 0,93 m2

Dekoračná akrylátová omietka na báze kre-
menného kameniva. Vďaka použitiu špeci-
álneho vzorca pigmentov získavame veľmi 
odolnú a pružnú omietku s kovovým leskom. 
VTG nachádza použitie v komunikačných ťa-
hoch, chodbách, stravovacích zariadeniach, 
kluboch, kaderníctvach, v kozmetických saló-
noch a iných verejných miestach.

Balenie 12.5 kg, 25 kg.

Dekoračná omietka

Šablóna typu kameňŠablóna typu tehla

VTG Výrobok zo série KOSBUD PRESTIGE LINE

drobnozrnná hrubozrnná

Spotreba v kg/m2 2.5-2.8 3.1-3.5

Základné nátery (penetračnē)
GRUNLIT – slúži ako podklad pod vrstvu 
omietky pri zatepľovacích prácach systému 
KOSBUD, ako aj vyhotovenie základu a zo-
silnenie iných nástenných podkladov pod 
maliarske nátery a omietky. Reguluje vodné 
podmienky podkladu, ako aj dodatočne zosil-
ňuje, chráni pred pôsobením vlhkosti. Uvede-
ná cena sa týka základného náteru: BIELEHO/
FARBENÉHO.

Balenie 5 kg, 10 kg, 20 kg.

GRUNLIT-SL – slúži ako podklad pod vrstvu 
silikónovej omietky pri zatepľovacích prácach 
systému KOSBUD ST, ako aj vyhotovenie zá-
kladu a zosilnenie iných nástenných podkla-
dov pod maliarske nátery a omietky. Reguluje 
vodné podmienky podkladu, ako aj dodatoč-
ne zosilňuje, chráni pred pôsobením vlhkosti. 
Uvedená cena sa týka základného náteru: 
BIELEHO/FARBENÉHO.

Balenie 5 kg, 10 kg, 20 kg.

Akrylátový základný náter Základný silikónový náter
GRUNLIT GRUNLIT-SL

Spotreba v kg/m2 0.2-0.3 Spotreba v kg/m2 0.2-0.3

Dekoračná akrylátová omietka imitujúca prí-
rodnú žulu. Výnimočne odolná voči úderom, 
vďaka čomu dobre chráni základ stavby v so-
klovej vrstve. Nachádza použitie na opravy 
stien vetrolamov, terás a iných miest obzvlášť 
vystavených poškodeniu. Odporúčaná archi-
tektmi verejných budov. 

Balenie 12.5 kg, 25 kg.

Dekoračná omietka
STONEHENGE Výrobok zo série KOSBUD PRESTIGE LINE

Spotreba v kg/m2 4.2-4.6



VȲROBCA STAVEBNEJ CHĒMIE A ZATEPĽOVACĬCH SYSTĒMOV

Základné nátery (penetračnē)

GRUNLIT-ST – slúži ako podklad pod vrstvu 
silikátovej omietky pri zatepľovacích prácach 
systému KOSBUD-W, ako aj vyhotovenie zá-
kladu a zosilnenie iných nástenných podkla-
dov pod maliarske nátery a omietky. Reguluje 
vodné podmienky podkladu, ako aj dodatoč-
ne zosilňuje, chráni pred pôsobením vlhkosti. 
Uvedená cena sa týka základného náteru: 
BIELEHO/FARBENÉHO

Balenie 5 kg, 10 kg, 20 kg.

GRUNLIT-U – slúži na vyhotovenie základu 
nástenných podkladov pod omietky, lepidlá, 
ako aj maliarske povlaky. Zosilňuje podklad 
a vyrovnáva jeho nasiakavosť, znižuje spot-
rebu farby a zlepšuje priľnavosť lepidlových 
mált. Určený na použitie na všetky nasiakavé 
povrchy ako sadrokartónové dosky, sadrové 
omietky, vápenno-cementové omietky, betó-
nové podklady, pórobetón, tehla a iné. 

Balenie 5 l.

GRUNLIT-K – slúži ako podklad s obsahom 
kremenného piesku pod vrstvu omietky pri 
zatepľovacích prácach systému KOSBUD-ST, 
ako aj vyhotovenie základu a zosilnenie iných 
nástenných podkladov pod maliarske ná-
tery a omietky. Značne zlepšuje priľnavosť, 
reguluje vodné podmienky podkladu, ako aj 
dodatočne zosilňuje, chráni pred pôsobením 
vlhkosti. Odporúčaný pod mozaikové omiet-
ky. Uvedená cena sa týka základného náteru: 
BIELEHO/FARBENÉHO.

Balenie 5 kg, 10 kg, 20 kg.

GRUNLIT-G – slúži na vyhotovenie základu 
nástenných podkladov pod omietky, lepidlá, 
ako aj maliarske povlaky. Zosilňuje podklad 
a vyrovnáva jeho nasiakavosť, znižuje spot-
rebu farby a zlepšuje priľnavosť lepidlových 
mált. Určený na použitie na všetky nasiakavé 
povrchy ako sadrokartónové dosky, sadrové 
omietky, vápenno-cementové omietky, be-
tónové podklady, pórobetón, tehla atď. Zvlášť 
sa odporúča na podklady so zlou nosnou 
kondíciou. 

Balenie 5 l.

Základný silikátový náter

Základný univerzálny náter

Základný kremenný náter

Základný náter penetrujúci do hĺbky

GRUNLIT-ST

GRUNLIT-U

GRUNLIT-K

GRUNLIT-G

Spotreba v l/m2 0.1-0.2

Spotreba v kg/m2 0.2-0.3 Spotreba v kg/m2 0.2-0.3

Spotreba v l/m2 0.1-0.2

Fasádne farby
Na vyhotovenie dekoračných a ochranných 
maliarskych náterov na všetkých minerálnych 
a organických nosných fasádnych podkla-
doch, ako aj na nových a obnovovaných 
povrchoch. Vytvára matný, pevný a elastický 
náter s vysokou odolnosťou voči zlým pove-
ternostným podmienkam. Dostupná v bielej 
farbe a podľa vzorkovníka KOSBUD COLOR 
SYSTEM. Obohatená o vzorec KOSBUD-
PROTECT brániaci porastaniu stien hubami 
a riasami. 

Balenie 10 kg, 20 kg.

Silikónová farba so zvýšenou odolnosťou 
voči znečisteniu. Slúži na vyhotovenie deko-
račných a ochranných maliarskych náterov na 
všetkých minerálnych a organických nosných 
fasádnych podkladoch, ako aj na nových a 
obnovovaných povrchoch. Vytvára matný, 
pevný a elastický náter s vysokou odolnos-
ťou voči zlým poveternostným podmienkam. 
Dostupná v bielej farbe a podľa vzorkovníka 
KOSBUD COLOR SYSTEM. Obohatená o 
vzorec KOSBUDPROTECT brániaci porasta-
niu stien hubami a riasami. 

Balenie 10 kg, 20 kg.

Akrylátová farba Silikónová farba
CHMURKA CHMURKA-SL

Spotreba v kg/m2 pri 
jednom natretí 0.1-0.2Spotreba v kg/m2 pri 

jednom natretí 0.1-0.2



Biela lepidlová malta na vyhotovenie vystu-
žujúcej vrstvy v systémoch zateplenia KOS-
BUD a prilepovanie polystyrénových dosiek 
a ozdobných fasádnych profilov. 

Balenie 25 kg.

Lepidlová malta určená na prilepenie polysty-
rénových dosiek na podklady ako pórobetón, 
keramické tvarovky, betónové tvarovky, ke-
ramzitové a vápenno-pieskové tvarovky. Na 
použitie v systémoch zateplenia KOSBUD.

Balenie 25 kg.

Lepidlová malta na prilepenie dosiek z mine-
rálnej vlny a zhotovovanie vystužujúcej vrstvy 
v systéme zateplenia KOSBUD W.

Balenie 25 kg.

Lepidlová malta na vyhotovenie vystužujúcej 
vrstvy v systémoch zateplenia KOSBUD a pri-
lepovanie polystyrénových dosiek.

Balenie 25 kg.

Biele univerzálne lepidlo pre systémy zateplenia na polystyréne

Lepidlo na polystyrén

Univerzálne lepidlo pre systémy zateplenia na minerālnej vlne

Univerzálne lepidlo pre systémy zateplenia na polystyréne

TERMOLEP-U

TERMOLEP-S

TERMOLEP-WU

TERMOLEP-U

Spotreba v kg/m2 3.3-4.5

Spotreba v kg/m2 3.3-4.5 Spotreba v kg/m2 5.0-6.0

Spotreba v kg/m2 4.0-5.0

Lepidlá pre systémy zateplenia

Fasádne farby
10

Silikátová farba so zvýšenou paropriepust-
nosťou slúži na vyhotovenie dekoračných 
a ochranných maliarskych náterov na všet-
kých minerálnych a organických nosných 
fasádnych podkladoch, ako aj na nových a 
obnovovaných povrchoch. Vytvára pevný 
a elastický náter s vysokou odolnosťou voči 
zlým poveternostným podmienkam. Dostup-
ná v bielej farbe a podľa vzorkovníka KOS-
BUD COLOR SYSTEM. Obohatená o vzorec 
KOSBUDPROTECT brániaci porastaniu stien 
hubami a riasami. 
Balenie 10 kg, 20 kg.

Silikátová farba
CHMURKA-ST

Spotreba v kg/m2 pri 
jednom natretí 0.1-0.2



VȲROBCA STAVEBNEJ CHĒMIE A ZATEPĽOVACĬCH SYSTĒMOV

Lepidlá na keramiku a kameň

Malta určená na prilepovanie keramických 
nástenných a podlahových obkladov v inte-
riéri budov. Podkladom môže byť obyčajný 
betón, cementové a vápenno-cementové 
omietky, cementové podlahové mazaniny. 
Táto malta sa nemá používať na mazaninové 
podlahy s podlahovým vykurovaním.

Balenie 25 kg.

Biele vysoko flexibilné lepidlo na keramické 
obklady a prírodný kameň. Produkt so zvý-
šenou odolnosťou, zníženým stekaním a pre-
dlženým otvoreným časom. Minimalizované 
riziko vzniku vápenných výkvetov v dôsledku 
použitia trás. Môže sa používať na vyhrievané 
a chladené podklady, na renováciu starých 
keramických podkladov metódou „obklad na 
obklad“.

Balenie 25 kg.

Malta je určená na prilepovanie kamenino-
vých obkladov, ako aj glazúry a terakoty na 
horizontálne povrchy, ktoré nie sú vystavené 
značným deformáciám v dôsledku zmeny 
teploty. Je určená na všetky podklady na báze 
cementu. Táto malta sa nemá používať na uk-
ladanie obkladov na podlahové mazaniny s 
podlahovým vykurovaním.

Balenie 25 kg.

Lepidlová malta so zvýšenými pracovnými 
vlastnosťami. Malta je určená na prilepova-
nie keramických nástenných a podlahových 
obkladov v interiéri a exteriéri budov. Podkla-
dom môže byť obyčajný betón, cementové 
a vápenno-cementové omietky, cementové 
podlahové mazaniny . Táto malta sa nemá 
používať na podlahové mazaniny s podlaho-
vým vykurovaním.

Balenie 25 kg.

Malta TERMOLEP-EL je určená na prilepe-
nie všetkých malorozmerných a veľkoroz-
merných keramických obkladov t. j. glazúry, 
terakoty, kameninové tehly, kameniny na 
pevné, ako aj deformovateľné podklady, 
v interiéri a exteriéri budov. Odporúčané na 
terasy a podlahové mazaniny s podlahovým 
vykurovaním.

Balenie 25 kg.

Biele flexibilné lepidlo na kameň

Lepidlo na keramiku

Lepidlo na kameninu

Flexibilné lepidlo

Flexibilné lepidlo

TERMOLEP-K

TERMOLEP-G

TERMOLEP-GR

TERMOLEP-GL

TERMOLEP-EL

Spotreba v kg/m2 ok. 3.0

Spotreba v kg/m2 ok. 3.0

Spotreba v kg/m2 ok. 3.0 Spotreba v kg/m2 ok. 3.0

Spotreba v kg/m2 ok. 3.0

S1

Pro
dukt zgodny z norm

ą

PN-EN 12004:2008

C1T

S1

Pro
dukt zgodny z norm

ą

PN-EN 12004:2008

C1E

S1

Pro
dukt zgodny z norm

ą

PN-EN 12004:2008

C2E

Pro
dukt zgodny z norm

ą

PN-EN 12004:2008

C2TE

S1

Pro
dukt zgodny z norm

ą

PN-EN 12004:2008

C2TE

S1
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Cementové malty a samonivelačné hmoty

Nástrek slúži na strojové vyhotovenie úvod-
nej jadrovej vrstvy, ktorá tvorí spojovaciu 
vrstvu medzi stenou a vápenno-cementovou 
omietkou v interiéri budov. Používa sa pod/
na nosné steny a priečky z tvaroviek z bunko-
vého betónu, z tehly, keramických tvaroviek, 
silikátových tvaroviek, ako aj na železobetó-
nové steny a stropy.

Balenie 25 kg.

Omietka CW je výrobcom pripravená omiet-
ková malta na báze cementu, triedeného kre-
menného kameniva s prísadou prostriedkov 
na zlepšenie viazania a priľnavosti. Malta je 
určená na strojové a ručné omietanie stien zo 
všetkých dostupných stavebných materiálov.

Balenie 25 kg.

Podkladová malta na omietky Vápenno-cementová omietka
NÁSTREK TYNK-CW šedá

Hrūbka vrstvy 
1 mm

Spotreba v kg/m2 4.0-5.0

Omietka CW je výrobcom pripravená omiet-
ková malta na báze bieleho cementu, triede-
ného kremenného kameniva s prísadou pro-
striedkov na zlepšenie viazania a priľnavosti. 
Malta je určená na strojové a ručné omietanie 
stien zo všetkých dostupných stavebných 
materiálov.

Balenie 25 kg.

Biela vápenno-cementová omietka
TYNK-CW biela

Hrūbka vrstvy 
1 mm

Spotreba v kg/m2 1.3

Hrūbka vrstvy 
1 mm

Spotreba v kg/m2 1.3

Sanačné omietky
Spojovacia malta na vyhotovovanie nástre-
ku pod sanačné omietky RENOLIT W a RE-
NOLIT HTR. Reguluje nasiakavosť podkladu 
ponechávajúc ho úplne paropriepustným, 
má krátku dobu spájania a vysokú priľnavosť. 
Vďaka špeciálnej receptúre sa hodí najmä 
na vlhké podklady, ktoré obsahujú zlúčeniny 
soli. Je určená na strojové alebo ručné spra-
covanie. Zhoda s certifikátom WTA.

Balenie 25 kg.

Špeciálna sanačná omietka predstavujúca 
vyrovnávaciu vrstvu pri väčších hrúbkach 
omietkových opráv. Tvorí rezervnú vrstvu pri 
veľkom zaťažení podkladu zlúčeninami soli. 
Je určená na strojové a ručné spracovanie 
najmä pri renovácii vlhkých podkladov v ex-
teriéroch a interiéroch budov. Zhoda s certi-
fikátom WTA.

Balenie 25 kg.

Sanačný prednástrek (špric) Vyrovnávacia sanačná omietka
RENOLIT-S zrno 4,0 mm RENOLIT-W zrno 2,0 mm

Hrūbka vrstvy 
1 cm

Spotreba v kg/m2 11

Hrūbka vrstvy 
1 cm

Spotreba v kg/m2 0.7



Sadrovē omietky a stierky
Omietková sadra GTR je ručná sadrová omiet-
ka nanášaná v jednej vrstve v interiéroch su-
chých miestností s relatívnou vlhkosťou ne-
presahujúcou 70 %. Táto omietka je zmesou 
sadry, minerálneho plniva, ľahkého kameniva 
a modifikujúcich prostriedkov.

Balenie 25 kg.

Určená na vstupné vyrovnávanie povrchu pri 
dokončovacích prácach v interiéri. Vrstvy je 
možné nanášať do 1 cm. Vynikajúco sa hodí 
na vypĺňanie rôzneho druhu strát, rýh, pras-
klín v omietke. Je určená aj na upevňovanie 
hmoždiniek a maskovanie elektrickej inštalá-
cie. 

Balenie 20 kg.

Je určená na tmelenie stien a stropov. Pou-
žívaná ako vrchná vrstva, ktorá je určená na 
brúsenie. Odporúčaná hrúbka nanášanej vrs-
tvy sa musí pohybovať v rozmedzí 1 mm a 2 
mm. Zmes nadrobno pomletej sadry, bielej 
múčky a modifikujúcich komponentov. 

Balenie 20 kg.

Ručná omietková sadra Univerzálna stierkova sadra

Biela stierka Luxusná stierka

GTR GS 100

GS 200

Hrūbka vrstvy 
1 mm

Spotreba v kg/m2 ok. 1.0

Hrūbka vrstvy 
1 mm

Spotreba v kg/m2 ok. 1.0

Hrūbka vrstvy 
1 mm

Spotreba v kg/m2 ok. 0.8

VȲROBCA STAVEBNEJ CHĒMIE A ZATEPĽOVACĬCH SYSTĒMOV

Sanačné omietky

Biela hydrofóbna a mrazuvzdorná sanačná 
omietka s vysokou pórovitosťou a paroprie-
pustnosťou. Používaná na vlhké podklady ob-
sahujúce škodlivé zlúčeniny soli a na strojové 
a ručné nahadzovanie v interiéri a exteriéri 
budov. Zhoda s certifikátom WTA.

Balenie 25 kg.

Hydrofóbna sanačná omietka
RENOLIT-HTR zrno 1,0 mm

Hrūbka vrstvy 
1 cm

Spotreba v kg/m2 11

Produkt najvyššej kvality určený na tmelenie 
stien a stropov. Sadro-polymerová stierka, 
snehobiela farba je vďaka v nej použitým 
bielym surovinám – sadre a zmesi z mletého 
mramoru. Špeciálne zvolené zušľachťujúce 
komponenty umožňujú ľahkú prípravu hmo-
ty, rovnomerné nanášanie a tmelenie. Je to 
povrchová vrstva najvyššej triedy. Odporúča-
ná hrúbka vrstvy 1 – 2 mm.

Balenie 20 kg.

Luxusná stierka
GS 300
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Hotová stierka balená vo vedre. Používa sa na 
vyhotovenie tak počiatočnej, ako aj povrcho-
vej vrstvy. Ideálna na ručné tmelenie alebo 
pomocou agregátu na povrchoch interiérov 
ako betóny, sadrové omietky, vápenno-ce-
mentové omietky a sadrokartónové dosky. 
Na strojové použitie je potrebné pridať prí-
slušné množstvo vody. Po naložení na pod-
klad hmota rýchlo schne a dá sa ľahko brúsiť. 
Hrúbka jednorazovej vrstvy nesmie presaho-
vať 3 mm. Je možné položiť niekoľko vrstiev.

Balenie 5 kg, 19 kg.

Stierka vystužená vláknom GS 500 slúži na 
pevné spájanie sadrokartónových dosiek. Po-
užitie vlákien modernej generácie poskytuje 
efekt mikro výstuže zvyšujúci trvanlivosť spo-
ja. Predchádza vzniku a rozširovaniu prasklín. 
Navyše sa vďaka použitiu alfa sadry zlepšili 
pevnostné vlastnosti. 

Balenie 5 kg, 20 kg.

Dolomitová stierková hmota Stierka vystužená vláknom
GS 400 GS 500

Hrūbka vrstvy 
1 mm

Spotreba v kg/m2 ok. 1.0

Sadrovē omietky a stierky

Rýchle v príprave, ideálne na prilepovanie 
sadrokartónových dosiek. Určený aj na mu-
rovanie stien z dosiek PRO-MONTA. Použitie 
drobnej frakcie plniva neblokuje pri murovaní 
výplň „pero-drážka“. 

Balenie 20 kg.

Sadrové univerzálne lepidlo
KGU

Hrūbka vrstvy 
1 mm

Spotreba v kg/m2 3.0-5.0

Hrūbka vrstvy 
1 mm

Spotreba v kg/m2 ok. 0.8

Tekutá jednozložková, polotekutá tesniaca 
hmota na použitie v interiéroch a exteriéroch 
budov, napr. balkóny, terasy, kúpeľne, sprchy, 
toalety, práčovne, pivnice. Po uschnutí vytvá-
ra veľmi elastický, vodotesný, mrazuvzdorný, 
dobre priľnavý povlak k podkladu. Hrúbka 
jednej vrstvy 0,6 – 0,8 mm.
Počet vrstiev – min. 2.

Balenie 3 kg, 5 kg.

Elastická dvojzložková malta určená na vyho-
tovenie odolnej voči vode izolácie balkónov, 
pivníc, terás a na izolovanie základov. Pri do-
datočnom použití tkaniny zo skleného vlákna 
sa odporúča najmä v miestach vystavených 
zmenám poveternostných podmienok. Môže 
sa používať na utesňovanie podlahy v kú-
peľniach, sprchových kútoch, kuchyniach a 
pivniciach. 
Počet vrstiev: 2 – 3.

Balenie 20 kg.

Vonkajšia hydroizolačná fólia Elastická tesniaca dvojzložková malta
FOLIT-Z HYDROLIT

Spotreba v kg/m2 na 
vrstvu 1.5-1.6Spotreba v kg/m2 na 

vrstvu 0.7-1.0

Hydroizolácie



VȲROBCA STAVEBNEJ CHĒMIE A ZATEPĽOVACĬCH SYSTĒMOV

Hydroizolácie

Rozpúšťadlo na vyhotovenie základného 
náteru obsahujúce chemické prísady umož-
ňujúce penetráciu do hĺbky aj jemne vlhkého 
podkladu. Produkt odporúčaný najmä ako 
podklad pod každý druh teplom spájanej le-
penky, na betón, oceľ, eternit, základové pásy, 
betónové stropy atď.. 
Hrúbka jednej vrstvy 0,3 – 0,5 mm.
Počet vrstiev: základný náter – 1, ľahká hydro-
izolácia – 2 – 3.

Balenie 9 kg, 18 kg.

Rozpúšťadlo obsahujúce syntetický kaučuk, 
ako aj prísady živíc a chemických zlúčenín 
umožňujúce priľnavosť aj na jemne vlhký 
podklad; na konzerváciu pokrytia strechy z 
lepenky a vyhotovovanie hydroizolačných 
povlakov na takých povrchoch, ako betón, 
základové pásy, betónové stropy, priemysel-
né nádrže atď. 
Konzervácia lepenky, hydroizolácia, strechy, 
základy, vodné nádrže. 
Hrúbka jednej vrstvy 0,5 – 0,8 mm.
Počet vrstiev: 2 – 4.

Balenie 10 kg, 19 kg.

Asfalto-kaučuková živicou modifikovaná hmota Asfalto-kaučuková živicou modifikovaná hmota

IZOLIT-G IZOLIT- P

Spotreba v kg/m2 na 
vrstvu 0.5-0.8Spotreba v kg/m2 na 

vrstvu 0.2-0.3

Disperzná hmota na báze vodných asfaltov 
modifikovaných kaučukom na konzerváciu 
pokrytia striech, vyhotovovanie podlahových 
izolácií chrániacich proti vlhkosti pivníc, ga-
ráži, terás, balkónov, ako aj na ochranu pred 
vlhkosťou podzemných častí budov ako zák-
ladové pásy atď.
Neobsahuje rozpúšťadlá, na použitie v pria-
mom kontakte s polystyrénom. 
Hrúbka jednej vrstvy pribl. 1 mm.
Počet vrstiev: 2 – 4.

Balenie 10 kg, 20 kg.

Plastická bitúmenová hmota vysoko modifi-
kovaná syntetickým kaučukom, obsahujúca 
vystužujúce vlákna a chemické prísady umož-
ňujúce použitie na jemne vlhkých podkla-
doch. Ako hmota schopná nivelovať značné 
pohyby podkladu slúži na opravu poškodení 
a výplní strát v pokrytiach strechy. Utesňuje 
rôzne prechody cez konštrukcie budovy, ako 
aj je vhodná na utesňovanie vaňového typu.
Na použitie v exteriéri budov. 
Počet vrstiev: 2 – 4.

Bitúmenovo-kaučuková hmota neobsahujú-
ca rozpúšťadlá vo forme pasty s dokonalou 
priľnavosťou k betónu, murovaným stenám, 
drevu, sadrokartónovým doskám atď. Na po-
užitie ako podlahová hydroizolácia terás, bal-
kónov, pivníc, garáži atď. Odporúčaná najmä 
ako lepidlo na polystyrén a dosky XPS.
Počet vrstiev v závislosti od potreby.

Balenie 10 kg, 20 kg.

Plastická bitúmenová hmota vysoko modi-
fikovaná syntetickým kaučukom, obsahujú-
ca vystužujúce vlákna a chemické prísady 
umožňujúce použitie na mokrých podkla-
doch, ako aj podvodné utesnenia. Ako hmota 
schopná nivelovať značné pohyby podkladu 
slúži na opravu poškodení a výplní strát v 
pokrytiach strechy. Utesňuje rôzne precho-
dy cez konštrukcie budovy, ako aj je vhodná 
na utesňovanie vaňového typu. Na použitie v 
exteriéri budov. Môže sa používať v priamom 
kontakte s polystyrénom.
Počet vrstiev: 2 – 3.

Disperzná asfalto-kaučuková hmota

Asfalto-kaučuková vláknami vystužená hmota

Disperzná asfalto-kaučuková hmota

Asfalto-kaučuková vláknami vystužená hmota

DYSPERLIT

OLKOLIT

STYRLIT

OLKOLIT-PLUS

Spotreba v kg/m2 na 
vrstvu 1.5-1.6

hydroizolácia lepenie  
polystyrénu

Spotreba v kg/m2 na 
vrstvu ca. 1.2 0.8-2.0

Spotreba v kg/m2 na 
vrstvu ok. 1.2

Spotreba v kg/m2 na 
vrstvu 0.2-0.3
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Hydroizolácie

Bitúmenová hmota obsahujúca syntetický 
kaučuk, ako aj prísady živíc a chemických 
zlúčenín umožňujúca priľnavosť aj k jemne 
vlhkému podkladu. Určený na prilepovanie 
asfaltových lepeniek k podkladu, vzájomné 
lepenie lepeniek, vyhotovovanie bezspojo-
vých povlakov chrániacich podzemné časti 
budovy proti vode. Na použitie v exteriéri 
budov. 
Počet vrstiev: na lepenie lepenky – 1, hydro-
izolácia 2 – 4.

Balenie 10 kg, 19 kg.

TMEL NA STUDENO

Spotreba v kg/m2 na 
vrstvu 0.6-1.0

Peny, čistiace prostriedky
Jednozložková montážna a tesniaca pena 
s vysokou výdatnosťou na utesňovanie pri 
montáži okenných rámov a dverových zárub-
ní, parapetov, roliet, schodiskových stupníc. 
Vyplnenie a izolácia rúrových a káblových 
prechodov, prvkov ústredného vykurovania, 
vodovodnej a kanalizačnej inštalácie. Vypl-
nenie a odhlučnenie priečok, prvkov pre-
fabrikátov v kostrových konštrukciách, ako aj 
na vyplnenie štrbín v stenových a stropných 
spojoch. 

Balenie 750 ml.

Jednozložková polyuretánová pena vo verzii 
s pištoľovým aplikátorom je určená na profe-
sionálnu montáž, tesní a tlmí.  Nízkoexpanzné 
zloženie eliminuje deformovanie rámov a za-
isťuje správne vyplnenie štrbín. 

Balenie 750 ml.

Jednozložková montážna a tesniaca pena 
s vysokou výdatnosťou na utesňovanie pri 
montáži okenných rámov a dverových zárub-
ní, parapetov, roliet schodiskových stupníc. 
Vyplnenie a izolácia rúrových a káblových 
prechodov, prvkov ústredného vykurovania, 
vodovodnej a kanalizačnej inštalácie. Vypl-
nenie a odhlučnenie priečok, prvkov pre-
fabrikátov v kostrových konštrukciách, ako aj 
na vyplnenie štrbín v stenových a stropných 
spojoch. 

Balenie 650 ml.

Nízkoexpanzné jednozložkové polyuretáno-
vé lepidlo PPU vo verzii s pištoľovým apliká-
torom je určené na lepenie polystyrénových 
dosiek v systéme zateplenia BSO a dosiek EPS 
a XPS pri zatepľovaní základových lavíc a prí-
zemných častí budov, pivníc atď. 
Vlastnosti: 
• ľahko sa používa, umožňuje rýchle vyko-

nanie prác spojených so zatepľovaním 
(vstupné vytvrdenie po 2 hodinách, úplne 
vytvrdenie už po 24 hodinách).   

• veľmi dobrá priľnavosť k živičným podkla-
dom (hmoty KMB bez obsahu rozpúšťa-
diel, zváracej lepenky) a k všetkým mine-
rálnym podkladom  

• dokonalá priľnavosť k betónovým, mine-
rálnym, keramickým podkladom, omiet-
kam apod.  

• Používa sa v širokom 

Balenie 750 ml.

Polyuretánová pena pištoľová

Nízkoexpanzná pištoľová pena 45 l

Montážna polyuretánová pena

Polyuretánové lepidlo na polystyrén
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Peny, čistiace prostriedky

Zušľachtený piesok frakcie 0 - 0,5 mm. Urče-
ný na: výrobu suchých zmesí, murovacích, 
omietkarských mált, lepidiel a samonive-
lačných hmôt, tiež ako plnidlo, prísada do 
kremenných zmesí na rôzne použitie, do ži-
vičných kompozitov, pieskovanie vo vodnom 
lúči, na sypanie ľadu, používa sa v akváriách, 
teráriách, ako výplň zvieracích toaliet, kveti-
náčov, pieskovísk. 

Balenie 25 kg.

Sieťka zo skleného vlákna 160 g/m2. 
Šírka 110 cm, dĺžka 45 m. 
Podrobná ponuka u obchodných zástupcov.

Bioaktívny prostriedok na báze vysoko účin-
ných prostriedkov ničiacich lišajníky a huby. 
Je veľmi účinný pri likvidácii biologických 
znečistení škodiacich budove. Určený na 
čistenie a konzerváciu konštrukčných, muro-
vaných, betónových prvkov, ako aj všetkých 
stavebných materiálov takých ako keramika, 
kameň, plynobetón. Vynikajúci pri reštauro-
vaní fasád budov, povlakov farieb a omietok 
rôzneho druhu.

Balenie 5 l.

Koncentrovaný bioaktívny prípravok na báze 
vysoko účinných prípravkov ničiacich lišajní-
ky a huby. Veľmi účinný pri likvidácii biologic-
kých nečistôt škodlivých pre budovu.   Určený 
na čistenie a údržbu konštrukčných murova-
ných, betónových prvkov a všetkých staveb-
ných materiálov, ako sú keramika, kameň, 
pórobetón.   Dokonalý pri reštaurovaní fasád 
budov aj všetkého druhu farebných náterov 
a omietok. Zvlášť sa odporúča na nanášanie 
nástrekovou metódou pri použití vysokotla-
kových čističov. 

Balenie 5 l.

Sieťka zo skleného vlákna 145 g/m2. 
Šírka 100 cm, dĺžka 50 m. 
Podrobná ponuka u obchodných zástupcov.

V ponuke široké spektrum spojok izolácií do 
polystyrénu a minerálnej vlny. Špeciálna po-
nuka dostupná u obchodných zástupcov.

Kremenný piesok

Sieťka zo skleného vlákna

Prostriedok na odstraňovanie húb a lišajníkov Prípravok na odstraňovanie húb a lišajníkov

Sieťka zo skleného vlákna

Kolíky pre systémy zateplenia
s meradlom

BIOLIT BIOLIT PLUS

s plastovým / kovovým hrotom

Spotreba v l/m2 0.1 Spotreba v l/m2 0.1

doplňujúce materiály
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100% bavlna. 
Gramáž 290 g/m2. 
Vystužený šilt a predok čapice. Zapínaná na 
suchý zips. Ideálna na ochranu pred slnkom. 

Tričko 100% bavlna 180g/m2. Tričko s krátky-
mi rukávmi.  Guľatý výstrih.

Pracovný odev Premium je vyrobený z výnimočne silného 
materiálu 50% polyester / 50% bavlna s gramážou 300 g/
m2.  Tento materiál zaisťuje jedinečnú pevnosť a odolnosť 
voči rozodretiu a zvýšené zastúpenie bavlny uľahčuje odvod 
vodnej pary.  Vyznačuje sa veľmi silným šitím a zosilnením 

na vreckách a v sede.  Má mnoho praktických vreciek. Všetky 
rýchlozipsy majú ochranu pred znečistením stavebnými mal-
tami, nemenia farbu pod vplyvom svetla a nestrácajú farbu 
dokonca ani po mnohých praniach.

Pracovný odev je vyrobený zo silného materiálu 65% polyes-
ter 35% bavlna s gramážou 250 g/m2. Tento materiál zaisťu-
je jedinečnú pevnosť a odolnosť voči rozodretiu.  Vyznačuje 
sa veľmi pevným šitím. Mikina je vybavená dvoma bočnými 
vreckami a dvoma hornými vreckami zapínanými na gombík. 

Šesťpanelová čapica so šiltom

Pracovný odev

Pracovný odev

Tričko

PREMIUM

doplňujúce materiály

Objemné vrecká  
na stehne

Pružná guma  
na trakoch

Rozšírenie na kolenách 
uľahčuje ohýbanie

Vreckové  
rukávy
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polystyrén

POUŽITIE 
Steny: 
•  tepelná izolácia stien s prvkami s obložením a ventilovanou vzduchovou štrbinou, 
•  tepelná izolácia stien zhotovených „ľahko-mokrou“ (BSO, ETICS) alebo „ľahko-suchou“ metódou, 
•  tepelná izolácia vencov vykonávaná ako stratené debnenie pod omietku, 
•  tepelná izolácia nadpraží a zárubní. 
Podlahy, stropy: 
• tepelná izolácia stropov zospodu v bezškárových zatepľovacích systémoch. 
• tepelná izolácia a stratené debnenie železobetónových stropov. 

POLYSTYRÉN EPS 70-040
fasáda

POUŽITIE 
FASÁDA EXTRA sú polystyrénové dosky vyrábané zo špeciálnej suroviny obsahujúcej v štruktúre grafit, 
vďaka nemu dosky získavajú veľmi dobré parametre tepelnej izolácie, čo umožňuje používanie dosiek s 
menšou hrúbkou v porovnaní so štandardným polystyrénom. Pre tento druh je charakteristická oceľovo 
šedá farba dosiek. Dosky FASÁDA EXTRA sa analogicky uplatňujú ako EPS 040 FASÁDA. Pozor: s ohľadom 
na tmavú farbu polystyrénu je počas procesu výstavby dosky nutné zaistiť pred priamym pôsobením 
slnečných lúčov.

POLYSTYRÉN EPS 032
extra fasáda

POUŽITIE 
Steny: 
•  tepelná izolácia soklov zhotovených „ľahko-mokrou“ (BSO, ETICS) metódou, 
•  tepelná izolácia stien pod úrovňou pôdy, s izoláciou proti vode, normálne zaťažená.  
Podlahy, stropy: 
•  tepelná izolácia podláh pod podlahovú krytinu, normálne zaťažená, 
•  tepelná izolácia podláh na pôjde s podkladovou doskou, normálne zaťažená, 
• tepelná izolácia plných plochých striech bez prístupu.

POLYSTYRÉN EPS 100-038
strecha - podlaha

POUŽITIE 
Dosky HYDROSTYR sú nezávislé formované modré dosky s prídavkom hydrofóbnych prípravkov, ktoré ich 
činia vodeodolnými.  Vďaka tejto vlastnosti ich možno používať v podmienkach vysokej vlhkosti a dokonca 
zavlažovania.  Vyskytujú sa vo dvoch variantoch (v závislosti na parametroch pevnosti v tlaku): HYDROSTYR 
100 a HYDROSTYR 200. Dokonalo sa hodia na zabudovanie ako: 
•  izolácia vonkajších stien základov a pivníc, 
•  izolácia striech a obrátených plochých striech, 
•  izolácia terás a parkovísk, 
•  izolácia podláh na pôjde, 
•  izolácia všetkých miest vystavených vysokej vlhkosti.

HYDROSTYR 100
vodeodolný polystyrén



polystyrén

POUŽITIE 
Steny: 
•  tepelná izolácia stien s prvkami s obložením a ventilovanou vzduchovou štrbinou, 
•  tepelná izolácia stien zhotovených „ľahko-mokrou“ (BSO, ETICS) alebo „ľahko-suchou“ metódou, 
•  tepelná izolácia vencov vykonávaná ako stratené debnenie pod omietku, 
•  tepelná izolácia nadpraží a zárubní. 
Podlahy, stropy: 
• tepelná izolácia stropov zospodu v bezškárových zatepľovacích systémoch. 
• tepelná izolácia a stratené debnenie železobetónových stropov. 

POLYSTYRÉN EPS 70-040
fasáda

POUŽITIE 
FASÁDA EXTRA sú polystyrénové dosky vyrábané zo špeciálnej suroviny obsahujúcej v štruktúre grafit, 
vďaka nemu dosky získavajú veľmi dobré parametre tepelnej izolácie, čo umožňuje používanie dosiek s 
menšou hrúbkou v porovnaní so štandardným polystyrénom. Pre tento druh je charakteristická oceľovo 
šedá farba dosiek. Dosky FASÁDA EXTRA sa analogicky uplatňujú ako EPS 040 FASÁDA. Pozor: s ohľadom 
na tmavú farbu polystyrénu je počas procesu výstavby dosky nutné zaistiť pred priamym pôsobením 
slnečných lúčov.

POLYSTYRÉN EPS 032
extra fasáda

POUŽITIE 
Steny: 
•  tepelná izolácia soklov zhotovených „ľahko-mokrou“ (BSO, ETICS) metódou, 
•  tepelná izolácia stien pod úrovňou pôdy, s izoláciou proti vode, normálne zaťažená.  
Podlahy, stropy: 
•  tepelná izolácia podláh pod podlahovú krytinu, normálne zaťažená, 
•  tepelná izolácia podláh na pôjde s podkladovou doskou, normálne zaťažená, 
• tepelná izolácia plných plochých striech bez prístupu.

POLYSTYRÉN EPS 100-038
strecha - podlaha

POUŽITIE 
Dosky HYDROSTYR sú nezávislé formované modré dosky s prídavkom hydrofóbnych prípravkov, ktoré ich 
činia vodeodolnými.  Vďaka tejto vlastnosti ich možno používať v podmienkach vysokej vlhkosti a dokonca 
zavlažovania.  Vyskytujú sa vo dvoch variantoch (v závislosti na parametroch pevnosti v tlaku): HYDROSTYR 
100 a HYDROSTYR 200. Dokonalo sa hodia na zabudovanie ako: 
•  izolácia vonkajších stien základov a pivníc, 
•  izolácia striech a obrátených plochých striech, 
•  izolácia terás a parkovísk, 
•  izolácia podláh na pôjde, 
•  izolácia všetkých miest vystavených vysokej vlhkosti.

HYDROSTYR 100
vodeodolný polystyrén
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omietkárske príslušenstvo

Omietací stroj PST-2 je mobilný, praktický, olejový piestový 
kompresor s priamym pohonom na profesionálne použitie.  
Disponuje tlakovým spínačom s rozbehovým odľahčovacím 
ventilom zvlášť užitočným pri rozbehu v nízkych teplotách.  S 
pomocou stroja možno vykonávať:
• natieranie 
• penetráciu 
• nanášanie omietok typu baranček 
• dekoratívne hmoty 
• striekané tapety 
• dokončovacie práce

Súčasťou súpravy STANDARD sú:
• kompresor 
• hadica 25m alebo 2x12,5m, 
•  pištoľ so štyrmi nádržami (nádrž na omietky 3 l a 2 l a nádrž 

na penetračné nátery a farby 3 l a 2 l), 
• sada trysiek na omietky (4 ks.),
• sada trysiek na farby (3 ks.)

Technické údaje:
Teoretický výkon (na sanie): 340 l/min 
Efektívny výkon (pri pretlaku 7 barov): 184 l/min 
Menovitý tlak: 10 barov 
Objem nádrže: 24 l 
Typ hlavice: GV 34 
Počet valcov: 2 
Počet stupňov kompresie: 1 
Otáčky na hriadeli kompresora: 1450 min-1 
Maximálny výkon motora: 3,0 kM/2,2 kW 
Napätie prúdu/frekvencie: 230 V/50 Hz 
Rozmery (d. x š. x v.): 480x640x740 mm 
Hmotnosť: 40 kg

Omietací stroj
PST-2 STANDARD

Omietací stroj PST-3 je mobilný, praktický, olejový piestový 
kompresor s priamym pohonom na profesionálne použitie.  
Disponuje tlakovým spínačom s rozbehovým odľahčovacím 
ventilom zvlášť užitočným pri rozbehu v nízkych teplotách.  
Ďalšou výhodou sú pneumatické pojazdové kolesá a dva 
prídavné výstupy vzduchu: výstup štandardnej rýchlospojky 
priamo z nádrže a výstup typu „slimák“, vďaka čomu sa ideál-
ne hodí na použitie s omietacími strojmi.    S pomocou stroja 
možno vykonávať:
• natieranie 
• penetráciu 
• nanášanie omietok typu baranček 
• dekoratívne hmoty 
• striekané tapety 
• dokončovacie práce

Súčasťou súpravy STANDARD sú:
• kompresor
• hadica 25m alebo 2x12,5m, 

•  pištoľ so štyrmi nádržami (nádrž na omietky 3 l a 2 l a nádrž 
na penetračné nátery a farby 3 l a 2 l), 

• sada trysiek na omietky (4 ks.), 
• sada trysiek na farby (3 ks.)

Technické údaje
Teoretický výkon (na sanie): 340 l/min 
Efektívny výkon (pri pretlaku 7 barov): 184 l/min 
Menovitý tlak: 10 barov 
Objem nádrže: 2x11 l 
Typ hlavice: GV 34 
Počet valcov: 2 
Počet stupňov kompresie: 1 
Otáčky na hriadeli kompresora: 1450 min-1 
Maximálny výkon motora: 3,0 kM/2,2 kW 
Napätie prúdu/frekvencie: 230 V/50 Hz 
Hmotnosť: 50 kg

Omietací stroj

Omietací stroj PST-5 je sada s kompresorom s jednoduchšou 
konštrukciou, menej technicky pokročilým.  Možno s ním vy-
konávať:
• natieranie 
• penetráciu 
• nanášanie omietok typu baranček 
• dekoratívne hmoty 
• striekané tapety 
• dokončovacie práce

Súčasťou súpravy STANDARD sú:
• kompresor 
• hadica 25m alebo 2x12,5m, 
•  pištoľ so štyrmi nádržami (nádrž na omietky 3 l a 2 l a nádrž 

na penetračné nátery a farby 3 l a 2 l), 
• sada trysiek na omietky (4 ks.), 
• sada trysiek na farby (3 ks.)

Technické údaje
Teoretický výkon (na sanie): 400 l/min

Efektívny výkon (pri pretlaku 4,5 baru): 240 l/min 
Menovitý tlak 8 barov 
Objem nádrže 50 l 
Výkon motora  3,0 kM/2,3 kW 
Napätie napájania/frekvencie 230 V/50 Hz 
Rozmery 700x700x450 mm 
Hmotnosť 47 kg 
LwA (DB): 92

Omietací stroj
PST-5 STANDARD

 PST-3 STANDARD



22
omietkárske príslušenstvo

Striekacia pištoľ PS-1 je multifunkčné zariadenie umožňujú-
ce vykonávanie dekoratívnych prác rôzneho druhu.   Použitie 
pištole zahŕňa napr. vykonávanie takých dekoratívnych povr-
chov, ako sú:
• vonkajšie a vnútorné omietky typu baranček 
• striekané tapety 
• penetrácia 
• farby 
• iné dekoratívne doplnky (sklenené guľôčky, brokát, chipsy)

Súčasťou pištole sú:
• Pištoľ 
• 2 nádrže na omietky 3 l a 2 l 
• 2 nádrže na penetračné nátery a farby 3 l a 2 l 
• Sada trysiek na omietky (4 kusy) 
• Sada trysiek na farby (3 kusy)

Striekacia pištoľ 
PS-1

Striekacia pištoľ PS-2 je multifunkčné zariadenie umožňujú-
ce vykonávanie dekoratívnych prác rôzneho druhu.   Použitie 
pištole zahŕňa napr. vykonávanie takých dekoratívnych povr-
chov, ako sú:
• vonkajšie a vnútorné omietky typu baranček 
• striekané tapety 
• penetrácia 
• farby 
• iné dekoratívne doplnky (sklenené guľôčky, brokát, chipsy)

 Súčasťou pištole sú:
• Pištoľ 
• 2 nádrže na omietky 3 l a 2 l 
• 2 nádrže na penetračné nátery a farby 3 l a 2 l 
• Sada trysiek na omietky (4 kusy) 
• Sada trysiek na farby (3 kusy)

Striekacia pištoľ 
PS-2



VȲROBCA STAVEBNEJ CHĒMIE A ZATEPĽOVACĬCH SYSTĒMOV

poznámky
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