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ACRIFLEX WINTER

Tekutá, dvousložková hydroizolace na vodní bázi, formulovaná ze živice a 
cementu vhodná i do nízkych teplot. Odolná vůči stagnaci vody, UV  
záření, nízkym a vysokým teplotám a zmrazení a  následnému 
rozmrazení.
 
Použitelná na hydroizolaci teras, střech, pěších zón, parkovišť, bazénů, 
cisteren, základů, oplechování, dilatačních spár a obnovení starých 
bitumenových membrán (v kombinaci s SBS-bond).

ELASTICKÁ
TEKUTÁ HYDROIZOLACE

BARVA: šedá
 
BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

ACRIFLEX FYBRO

Dvousložková, vláknami vystužená, na vodní bázi založená hydroizolační 
membrána sformulovaná z akrylické živice a cementu. Použitelná i při 
nízkych teplotách. Odolná vůči stagnaci vody, UV záření,  nízkym  a 
vysokým teplotám, zmrazení a následnému rozmrazení. 

Použiteľná na hydroizolaci teras, plochých střech, peších zón, parkovišť, 
bazénů, cisteren, základů, oplechování, dilatačních spár a obnovení starých 
bitumenových membrán (v kombinaci) s nátěrem SBS-bond). Díky přítomnosti 
polypropylénových vláken může být použitá bez armovací síťky.

VELMI KVALITNÍ,
VLÁKNAMI VYSTUŽENÁ HYDROIZOLACE

BARVA: šedá
 
BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

ACRIFLEX RAPIDO RYCHLOSCHNOUCÍ
VYSTUŽENÁ TEKUTÁ HYDROIZOLACE

Dvousložková, vláknami vystužená, na vodní bázi založená hydroizolační 
membrána sformulovaná z akrylické živice a cementu. Zaručené velmi 
rýchle schnutí produktu. Použitelná i při nízkych teplotách. Odolná vůči 
stagnaci vody, UV záření,  nízkým  a vysokým teplotám, má vynikající elas-
ticitu a nepotřebuje armovací síťku. 

Použitelná na hydroizolaci teras, plochých střech, pěších zón, parkovišť, 
bazénů, cisteren, základů, oplechování.

BARVA: šedá
 
BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)



TEKUTÉ HYDROIZOLACE
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ACRIFLEX ANTIROOT

Dvousložková, na vodní bázi založená hydroizolační membrána sformulo-
vaná z akrylické živice a cementu. Zabraňuje prorůstání kořenů už při 
velmi tenké vrstvě. Použitelná i při nízkych teplotách. Odolná vůči stag-

naci vody, UV záření, nízkym a vysokým teplotám.

Je využitelná především v místech, kde dochází k dotyku s kořenovými 
soustavami, jako například zelené střechy, květináče, terasy a jiné místa.

PROTI KOŘENOVÁ
TEKUTÁ HYDROIZOLACE

BARVA: šedá
 

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

ACRIFLEX MONO
Tekutá, jednosložková izolace připravená na okamžité použití apliko-
vatelná jak v interiéru tak i v exteriéru na vertikální i horizontální 
povrchy. Elastická a extrémně flexibilní. Může být překrytá tradiční dlaž-

bou nebo různými Diasen nátěry pro dosažení různého využití.

Využití především na izolaci kuchýní, toalet, sprchovacích místností a boxů a 
veškerých vlhkých míst.

BAREVNÁ JEDNOSLOŽKOVÁ
TEKUTÁ HYDROIZOLACE

BARVA: bílá, šedá, červená, zelená
 

BALENÍ: 5 kg
25 kg

PALETA: 5 kg – 80 ks (400 kg)
25 kg – 48 ks (1200 kg)

ACRIFLEX PH4

Dvousložková, vláknami vystužená, na vodní bází založená hydroizolační 
membrána sformulovaná z akrylické živice a cementu. Použitelná i při 
nízkých teplotách. Odolná vůči stagnaci vody, UV záření, kritickému pH, 

nízkym a vysokým teplotám.
 

Použitelná především na izolaci nádrží a cisteren obsahujícich kyselé nebo 
zásadité materiály se kterými může přijít do přímého styku.

ELASTICKÁ TEKUTÁ HYDROIZOLACE S VYNIKAJÍCÍ
CHEMICKOU ODOLNOSTÍ

BARVA: šedá
 

BALENÍ: 25 kg (set)

PALETA: 48 ks (1200 kg)



AQUABIT
Jednosložková izolace vyvinutá pro zlepšení pracnosti a překrytí povrchu. 
Produkt je obohacený o polystyrénové mikrosféry, které umožňují aplik-
aci materiálu do 5mm. Aplikovatelná jen v 1 vrstvě, pro překrytí a 
srovnání nerovností na podkladu.

Vhodná pro izolaci teras, balkónů, květináčů a základů, ale i všude tam, 
horizontálně i vertikálne, kde je hydroizolace složitější.

WATSTOP EPOXIDOVO-CEMENTOVÁ
VYSOCE KVALITNÍ HYDROIZOLACE

Třísložková, epoxidová živice pro najkvalitnější hydroizolaci v negatívním 
a pozitívním tlaku. Využitelná i jako osmotikum pro podzemní stěny, na 
konzervaci vzlínající vlhkosti a na realizaci parozábrany. 
 
Použitelná na hydroizolaci v pozitívním i negatívním tlaku, při řešení problémů 
s vlhkostí (stěny, podzemní místnosti, šachty, výtahové šachty, garáže, základy, 
tunely, sklepy a jiné).

SBS GUM ELASTICKÁ BITUMENOVÁ
TEKUTÁ HYDROIZOLACE

Jednosložková izolace na bázi vody, bitumenu a živice, vhodná pro 
ochranu a hydroizolaci. Nahrazuje staré bitumenové membrány. 
Nepotřebuje žádné spoje ani sváry a má fantastickou elasticitu.

Využitelná na izolaci základů, betonových i dřevěných konstrukcí a materiálů, 
míst v interiéru. Velmi vhodná i do střešního systému s využitím Oriplast Reflex.

HYDROIZOLAČNÍ PASTA NA ZÁKLADY,
TERASY A BALKÓNY

BARVA: černá
 
BALENÍ:10 l
               25 l

PALETA: 10 l – 60 ks (600 l)
  25 l – 40 ks (1000 l)

BARVA: černá, bílá
 
BALENÍ: 5 kg
                10 kg

PALETA: 5 kg – 84 ks (420 kg)
              10 kg – 48 ks (480 kg)

BARVA: černá
 
BALENÍ: 5 kg
              25 kg

PALETA: 5 kg – 80 ks (400 kg)
              25 kg – 48 ks (1200 kg)

TEKUTÉ HYDROIZOLACE
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NÁTĚRY - AKRYLÁTOVÉ
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FLOORGUM PAINT

Jednosložkový, tekutý nátěr složený ze živic na vodní bázi. Používa se jako 
víceúčelový nátěr, s cílem vytvořit pochůzný ochranný nátěr na tekuté 
hydroizolační systémy, jako alternatíva ke klasické keramické dlažbě. 
Odolný vůči špatnému počasí, opotřebení, změnám teploty a UV záření. 

Vyznačuje se také vysokou pružností.

Produkt je také vhodný na realizaci víceůčelových hracích ploch, cyklotras, čár, 
pěších zón a jako protiskluzový nátěr.

VÍCEŮČELOVÝ POCHŮZNÝ
SYNTETICKÝ NÁTĚR

BARVA: šedá, červená, zelená, písková
Na požádání je možné dodat modifikované barvy při min. množství 500 kg.

 
BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

FLOORGUM TYRE MONO

Víceúčelový, akrylátový, barevný nátěr, na vodní bázi, pro transit vozidel. 
Je formulovaný s inovatyvními živicemi na dosáhnutí tenké vrstvy, 
vhodný pro interiér I exteriér. Využíva se jako ochranný finální nátěr pro 
hydroizolační systémy, jako i alternatíva k asfaltovým řešením. Charak-
terizuje ho odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření, stagnaci vody. 

Vhodný i do přímého kontaktu s olejem a palivy.

Nátěr se používa při realizaci garáží, parkovacích míst, venkovní parkovacích 
ploch, industriálních ploch, skladů, a všech míst, kde dochází k většímu zatížení 

podlahy.

VÍCEÚČELOVÝ SYNTETICKÝ NÁTĚR
VHODNÝ PRO TRANZIT VOZIDEL

BARVA: šedá
 

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

VERPLAST

Tekutý finální nátěr pro konzervaci azbestových ploch podle nynějších 
pravidel a norem. Odolný vůči počasí, zvětrávání, UV záření a solím. 

Využívá se při všech typech konzervace azbestu podle aktuální normy 
UNI 10686.

NÁTĚR PRO
ZAKONZERVOVÁNÍ AZBESTU

BARVA: bílá, červená, zelená, šedá
Na požiadanie je možné dodať modifikované farby pri min. množstve 500 kg.

 
BALENÍ: 20 kg

PALETA: 48 ks (960 kg)



ORIPLAST REFLEX
Ochranný tekutý nátěr pro exteriér, formulovaný ze speciální živice na 
vodní bázi obohacený o keramicko-skleněné nanosféry. Garantuje odol-
nost a odraz UV záření, viditelné snížení teploty na povrchu, na kterém je 
aplikovaný, s obrovskou úsporou pro klimatizaci. Připravený pro realizaci 
na horizontálních, vertikálních a šikmých površích.
 
Produkt je využitelný na střechách, bitumenových a břidlicových membránach, 
betonových a kovových površích, polyuretanových panelech, jako i všech 
horizontálních, vertikálních a šikmých plochách.

ULTRA REFLEXNÍ
OCHRANNÝ NÁTĚR

BARVA: bílá
 
BALENÍ: 5 kg
                20 kg

PALETA: 5 kg – 80 ks (400 kg)
              20 kg – 48 ks (960 kg)

ECOREFLEX

NÁTĚRY - AKRYLÁTOVÉ

Samočistíci a fotokatalytický tekutý ochranný nátěr, formulovaný ze 
speciálních živic a aditiv. Garantuje odolnost a odraz UV záření, viditelně 
znížení teploty na povrchu, na kterém je aplikovaný, s obrovskou úspo-
rou pro klimatizaci. Připravený pro realizaci na horizontálních, vertikál-
ních a šikmých površích.

Používá se na střechách, bitumenových a břidlicových membránách, beton-
ových a kovových površích, polyuretánových panelech, jako i na všech 
horizontálních, vertikálních a šikmých plochách.

ORIPLAST
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OCHRÁNNÝ
NÁTĚR

Tekutý nátěr pro exteriér, využiteľný jako ochrana pro použité 
hydroizolační systémy, aplikovatelný na horizontální, vertikální a šikmé 
povrchy.

Použití při ochraně bitumenových a břidlicových membrán, betonových 
površích, kovových površích, polyuretánových panelech.

SAMOČISTÍCÍ, FOTOKATALYTICKÝ,
VYSOKO REFLEXNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR

BARVA: bílá, zelená, modrá, růžová
 
BALENÍ: 5 kg
                20 kg

PALETA: 5 kg – 80 ks (400 kg)
              20 kg – 48 ks (960 kg)

BARVA: červená, zelená, šedá, bílá
Na požádání umíme vytvořit vlastní barvu
 
BALENIE: 5 kg
                20 kg

PALETA: 5 kg – 80 ks (400 kg)
              20 kg – 48 ks (960 kg)



Jednosložkový, barevný nátěr, vysoce elastický, s granulátem 0,06 – 0,1 
mm. Odolný vůči UV záření, teplotním změnám, a zvětrávání.

 
Využitelný při realizaci profesionálního sportovního povrchu PRO Line s 

certifikátem mezinárodní tenisové federace ITF3.

SYNTETICKÝ NÁTĚR PRO
PROFESIONÁLNÍ TENISOVÉ KURTY PRO LINE

NÁTĚRY - AKRYLÁTOVÉ
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SOFT PAINT

MEDIUM PAINT

Jednosložkový, barevný nátěr, vysoce elastický, s granulátem 0 – 0,6 mm. 
Odolný vůči UV záření, teplotním změnám, a zvětrávání.

Využitelný při realizaci profesionálního sportovního povrchu EVOLUTION Line s 
certifikátem mezinárodí tenisové federace ITF2.

SYNTETICKÝ NÁTĚR PRO PROFESIONÁLNÍ
TENISOVÉ KURTY EVOLUTION LINE

BARVA: šedá, červená, zelená, béžová, modrá
 

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

BARVA: šedá, červená, zelená, béžová, modrá
 

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

Jednozložkový nátěr, vysoce elastický, na bázi styreno-akrylátové živice. 
Odolný vůči UV záření, teplotním změnám, a zvětrávání.

 
Využitelný při realizaci profesionálního sportovního povrchu PRO Line s 

certifikátem mezinárodní tenisové federace ITF5.

SYNTETICKÝ NÁTĚR PRO
PROFESIONÁLNÍ TENISOVÉ KURTY X-PRO LINE HARD PAINT

BARVA: šedá, červená, zelená, béžová, modrá
 

BALENÍ: 20 kg

PALETA: 48 ks (960 kg)



FUN PAINT

NÁTĚRY - AKRYLÁTOVÉ

Barevný, jednosložkový nátěr se širokým využitím pro různé typy hřišť. 
Speciální inovované živice umožní aplikaci už v tenké vrstvě pro dosažení 
vynikajícího povrchu. Odolný vůči UV záření, stagnaci vody, zvětrávání a 
jiným vlivům. Vhodný do interiéru i exteriéru.

Nátěr se používá při vytvoření víceúčelových sportovních hřišť systému FUN 
Line s různými zaměřeními (fotbal, házená, basketbal, volejbal, ... )

EASY PAINT SYNTETICKÝ NÁTĚR PRO
SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ EASY LINE

Jednosložkový nátěr v různých barevných variantách se širokým využitím 
pro různé typy hřišť. Speciální inovované živice umožní aplikaci už v tenké 
vrstvě pro dosažení vynikajícího protizkluzového povrchu. Odolný vůči UV 
záření, stagnaci vody, zvětrávání a jiným vlivům. Vhodná do interiéru i 
exteriéru. 
 
Nátěr se používa při vytvoření víceúčelových sportovních hřišť systému EASY 
Line s různými zaměřeními (fotbal, házená, basketbal, volejbal, ... )

SPORTFLEX

nátěry - akrylátové10

SYNTETICKÝ NÁTĚR PRO
VÍCEÚČELOVÉ POVRCHY SMART LINE

Tekutá styrenovo-akrylátová živice, vhodná pro realizaci různych 
víceúčelových odpružených povrchů. Odolná vůči UV záření, oděru, 
tepelným šokům a jiným vlivům. Vhodná do interiéru i exteriéru.

Nátěr se používá při vytvoření víceúčelových odpružených hřiští systému 
SMART Line s různymi zaměřeními (fotbal, házená, basketbal, volejbal, ... )

BAREVNÝ NÁTĚR PRO
VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ FUN LINE

BARVA: šedá, červená, zelená, béžová, modrá
 
BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

BARVA: šedá, červená, zelená, béžová, modrá
 
BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

BARVA: šedá, červená, zelená, béžová, modrá
 
BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)



COLORFLEXVYSOCE ODOLNÝ NÁTĚR
PRO FINÁLNÍ NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

Nátěr formulovaný na bázi styrenové akrylátové živice, odolný vůči 
mechanickému používání a zvětrávaní. 

Může být použitý na čáry při sportovních systémech jako i při pochůzných 
površích, cyklotrasách a jiných.

BARVA: bílá, šedá, červená, zelená
 

BALENÍ: 5 kg
20 kg

PALETA: 5 kg – 80 ks (400 kg)
20 kg – 48 ks (960 kg)

NÁTĚRY - AKRYLÁTOVÉ, EPOXIDOVÉ

WHEEL TOP
Jednosložkový, barevný nátěr pro finální ukončení cyklotras a skate 
parků v systému CYCLE a SKATE Line. Speciální inovované živice umožní 
aplikaci už v tenké vrstvě pro dosažení vynikajícího povrchu. Odolný vůči 

UV záření, stagnaci vody, zvětrávání aj iným vlivům. 

Nátěr se používá na výstavbu cyklotras a skate parků v systémech CYCLE Line a 
SKATE Line.

nátěry - akrylátové, epoxidové 11

FINÁLNÍ NÁTĚR PRO
CYKLOTRASY A SKATE PARKY

BARVA: červená, zelená, šedá, piesková
Na požádání je možné dodat modifikované barvy

 
BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

EPOXY ANTIDUSTPRŮHLEDNÝ EPOXIDOVÝ
PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR

Dvousložkový průhledný epoxidový nátěr využitelný jako finální vrstva 
zabraňující tvorbě prachu. Vynikající přilnavost a mechanická odolnost 

vůči zatížení.

Využitelný hlavně při průmyslových podlahách.

BARVA: průhledná
 

BALENÍ: 10 kg set
20 kg set

PALETA: 10 kg set – 128 ks (1280 kg)
                                20 kg set – 64 ks (1280 kg)



Odolný nátěr bez rozpouštědel, vhodný jako nátěr pro místa s výskytem 
chemických látek. Vhodný i do kontaktu s potravinami, excelentně 
odolný vůči solím, olejům  vysokozdvižným vozíkům a jiným 
prostředkům.
 
Využíva se jako finální vrstva pro místa s vysokou úrovní čistoty, hygieny 
(pekárny, mlékárny, chemické laboratoře, toalety, sprchy a jiné).

EPOXIDOVÝ NÁTĚR VYSOCE ODOLNÝ
VŮČI CHEMICKÝM LÁTKÁM

EPOKOAT EPOXY PAINT

EPOKOAT PLUS

Dvousložkový nátěr pro použití v interiéru na realizaci extrémně odolné 
podlahy vhodné do průmyslových budov jako i pro tranzit těžkých 
vozidel, jako vysokozdvižné vozíky a jiné.

Používá se jako pigmentace a konsolidace vrchní vrstvy podlah a míst, kde se 
vyžaduje vysoká úroveň hygieny, odolnosti a čistoty (pekárny, mlékárny, 
chemické laboratoře, toalety a jiné)

VÍCEŮČELOVÝ BAREVNÝ
EPOXIDOVÝ NÁTĚR BEZ ROZPOUŠTĚDEL

BARVA: šedá, červená, zelená, bílá
 
BALENÍ: 5,75 kg set

PALETA: 100 ks (575 kg)

BARVA: šedá, červená, zelená, bílá
 
BALENÍ: 5,20 kg set

PALETA: 100 ks (520 kg)

NÁTĚRY - EPOXIDOVÉ

EPOKOAT FOOD PRŮHLEDNÝ
EPOXIDOVÝ NÁTĚR

Dvousložkový průhledný epoxidový nátěr z epoxidové živice a přírodních 
pigmentů a katalyzátoru. Certifikovaný pro potravinářsky průmysl.

Mezi hlavní použití patří potravinářsky průmysl, sklady s jídlem, nádrže a sila s 
tekutými a jinými potravinářskými produkty ale i všude tam, kde se vyžaduje 
vysoká míra hygieny a čistoty.

nátěry - epoxidové12

BARVA: šedá, bílá, červená, zelená
Při poptávce vyšší jak 50 kg je možné barvu modifikovat podle potřeby. 
 
BALENÍ: 6 kg set

PALETA: 100 ks (600kg)



EPOKOAT SWIMMING

EPOXIDOVÉ NÁTĚRY, EPOXIDOVÁ SAMONIVELAČNÍ MALTA, EPOXIDOVÝ TMEL

Dvousložkový epoxidový nátěr jako finální vrstva pro bazény a nádrže s 
pitnou vodou, nebo tekutými látkami jako víno, mléko, oleje a jné. 
Vytváří jemnou vrstvu bez spojů a svárů, aplikovatelnou přímo na 

hydroizolační systém.

Používa se na ukončení bazénových systémů, nádrží obsahujících pitnou vodu 
a jiné tekuté látky. Může přijít do přímého kontaktu s pitnou vodou.

VÍCEŮČELOVÝ  EPOXIDOVÝ
NÁTĚR NA BÁZI ETYLALKOHOLU 

BARVA:  jasně modrá, bílá, černá, písková
 

BALENÍ: 6 kg set

PALETA: 100 ks (600 kg)

EPOFILL KIT

Epoxidový dvousložkový tmel pro opravu poškozených industriálních 
ploch nebo cementových povrchů. Umožňuje realizovat velkou vrstvu 
díky svojí plnící kapacitě. Velmi rychlé schnutí produktu umožňuje brzské 

využívání podlahy.

Tmelení prasklin a poškozených průmyslových podlah, oprava a tmelení dír v 
podlahách, vyplnení dír a posilnění betonu. Využitelný v interiéru a exteriéru.

epoxidové nátěry, epoxidová samonivelační malta, epoxidový tmel 13

EPOXIDOVÝ TMEL
SE ŠIROKOU ŠKÁLOU VYUŽITÍ

BARVA: šedá, červená
 

BALENÍ: 5 kg set

PALETA: 80 ks (400 kg)

EPOFILL AUTOLEVEL

Dvousložkový nivelační epoxidový nátěr vhodný pro industriální podlahy 
a nerovné podlahy. Vhodný pro vnitřní využití a tranzitní plochy s těžkými 

vozidly.

Využiteľný jako nátěr a zesílnení podlahy. Vhodný pro obnovu a ochranu 
podlahy po ktoré je vysoký tranzitní pohyb nebo pohyb chodců.

SAMONIVELAČNÍ
EPOXIDOVÝ NÁTĚR

BARVA: červená, šedá
ostatní na vyžádání

 
BALENÍ: 28 kg set

PALETA: 24 ks (672 kg)



AQUAFLOOR ECO

NÁTĚRY - POLYURETANOVÉ

Polyuretanový nátěr na vodní bázi pro ochranu mnohých povrchů, jak 
akrylátových, epoxidových nebo korkových. Je vysoce ochranný nátěr a 
aplikuje se ve velmi tenké vrstvě, odolný vůči oděru.

Využíva se jako ochranná vrstva na mnoho typů akrylátových, epoxidových a 
korkových podlah v různých místech a místnostech. Používá se i jako ochranný 
finální nátěr pro vysoce kvalitní korkové podlahy.

POLYPARK BAREVNÝ VÍCEŮČELOVÝ
POLYURETANOVÝ NÁTĚR

Samonivelační dvousložkový nátěr s vysokou chemickou a mechanickou 
odolností používaný jako finální vrstva pro interiér a exteriér. Aplikuje se 
na různe typy podkladů a umožňuje tranzit vozidel a mechanizmů. Také 
je hydroizolační a neobsahuje rozpouštědla.

Díky jeho excelentním vlastnostem se využíva v průmyslových halách, 
venkovních parkovištích , různých betonových a cementových površích, ale i 
všech míst, kde je potřebný vysoký standard hygieny a čistoty (laboratoře, 
toalety a jiné.)

POLIKOAT

nátěry - polyuretanové14

POLYURETANOVÝ
BAREVNÝ NÁTĚR

Vysoce odolný dvousložkový polyuretanový nátěr s chemickou odolností. 
Vhodný pro aplikaci v interiéru a v exteriéru. Slouží i jako jednoduchá 
hydroizolace a umožňuje pochůznost povrchu a neobsahuje 
rozpouštědla.

Používá se na pochůzné povrchy, je odolný vůči kyselinám a olejům.

PRŮHLEDNÝ
POLYURETANOVÝ NÁTĚR

BARVA: průhledná
 
BALENÍ: 6 kg set

PALETA: 100 ks (600 kg)

BARVA: žlutá, červená, zelená
Ostatní při poptávce vyšší jak 50 kg. 
 
BALENÍ: 5 kg set

PALETA: 100 ks (500 kg)

BARVA: žlutá, červená, zelená
Ostatní na vyžádání
 
BALENÍ: 5 kg set

PALETA: 100 ks (500 kg)



BKK ECO
Bezbarvý nátěr, na bázi vody a siloxanu, vhodný pro ochranu savých 
povrchů. Nemění aspekt ani barvu původního povrchu, chrání před 
mrazem, plísněmi a umožňuje dýchání stěn a fasád, může být aplikovaný 

i na vlhkých materyálech.

Používá se jako hydrorepelent na stavební materiály na minerální bázi, jako 
preventívní opatření proti karbonizaci odhaleného betonu, průhledná vodu 
odpuzující ochrana starých budov nebo budov s vysokou architektonickou 
hodnotou. Vodu odpuzující úprava stěn a odhalených cihel , přírodního 
kamene nebo neglazovaného obkladu a voduodpuzující impregnát na vnitřní 

použití v koupelnách, sprchových koutech a v kuchyních. 

PRŮHLEDNÝ A PRODYŠNÝ
ODPUZOVAČ VODY

BARVA: průhledná
 

BALENÍ: 5 l

PALETA: 80 ks (400 l)

O.R.A ANTIRAIN

Lehce aplikovatelný produkt vhodný na odpuzování vody, vhodný na 
eliminaci infiltrace vody, kyselin, olejů, pár, tuků a plísní mezi cihlami, 

dlažbou a jinými. Nemění aspekt a barvu povrchu

Vhodný pro otevřené prostranství jako terasy, balkóny, betonové povrchy, 
pochůzné prostranství. Díky jednoduché aplikaci zvládne aplikaci i domácí 

kutil.

HYDROIZOLAČNÍ PRŮHLEDNÝ NÁTĚR
PRO ODPUZOVÁNÍ VODY NA HORIZONTÁLNÍM POVRCHU

BARVA: průhledná
 

BALENÍ: 5 l

PALETA: 100 ks (500 l)

NÁTĚRY - POLYURETANOVÉ, ODPUZOVAČE VODY

SPORT FINISH PU

Jednosložkový polyuretanový nátěr pro sportovní povrchy. Díky odolnosti 
vůči oděru vytváří perfektní plochu a ochranu pro sportovní povrchy.

Ochranný nátěr se využívá jako ochrana tenisových povrchů, vhodný i jako 
ochrana pro sportovní systémy.

nátěry polyuretanové, odpuzovače vody 15

POLYURETANOVÝ NÁTĚR
PRO SPORTOVNÍ POVRCHY

BARVA: průhledná
 

BALENÍ: 6 kg set

PALETA: 100 ks (600 kg)



ACRIFLEX ST

TMELY, RYCHLESCHNOUCÍ MALTY

Tmel na vodní bázi, vhodný na výplň složitých a problémových míst. 
Vysoce elastický a má vynikající plnící schopnosti i při velkých tloušťkách. 
Může zůstat odhalený, protože je odolný vůči UV záření, stojící vodě, 
zvětrávání a teplotním cyklům. Využitelný v interiéru i exteriéru.

Používa se na těsnění dilatačních spár, spojů, syntetických membrán, mezer 
mezi panely, jako i na všech místech kde je nutná elastická hydroizolace.

DIASEAL STRONG ELASTOMEROVÝ
POLYURETANOVÝ TMEL

Jednosložkový  polyuretanový  tmel  s  excelentní  tixotropií,  který polym-
erizuje při kontaktu s vlhkostí a vytváří tmel ve spojích, které se upravuí 
v závislosti na pohybu podkladu. Má excelentní přilnavost k nejběžněji 
používaným konstrukčním materiálům.
 
Může být aplikovaný od +5°C do +40°C protože má stabilní viskozitu i při 
extrémně nízkych teplotách. Produkt excelentně pracuje a je stabilní i po 
dlouhém čase. Místami použití jsou hlavně beton, prefabrikované panely, 
mezery mezi betonem, bazény, nádrže, okna, hliníkové panely a množství 
dalších mist.

BRIT POWDER

tmely, rychleschnoucí malty

RYCHLOSCHNOUCÍ
MALTA

Předmíchaný produkt, který se skládá ze speciálních cementů a přísad, 
které s katalyzátorem vytvrdnou během několika minut.

Využívá se na místech s prostřikem vody (sklepy, nádrže, … )

HYDROIZOLAČNÍ
A TĚSNÍCÍ TMEL

BARVA: bílá, šedá, červená, zelená
 
BALENÍ: 5 kg

PALETA: 80 ks (400 kg)

BARVA: šedá
 
BALENÍ: 600 cc zásobníky 
Zásobníků v jednom boxu: 24 

PALETA: 1080 ks (760 kg)

BARVA: šedá
 
BALENÍ: 5 kg

PALETA: 80 ks (400 kg)

16



FINÁLNÍ VRSTVY

finální vrstvy 17

C.W.C STOP CONDENSE

Jednosložkový latexový nátěr s minerály pro použití v interiéru. Díky jeho 
izolačním vlastnostem udržuje povrch teplejší. Poskytuje rozdíl až +5°C 
proti neošetřenému povrchu. Tato vlastnost má za následek ochranu 

proti kondenzaci a tvorbě plísní.

Používa se jako řešení pro všechny studené povrchy a místa kde je problém s 
vlhkostí, kondenzací a plísněmi, a na odstranění tepelných mostů (kuchyně, 

koupelny, toalety, a celý interiér budovy)

VERPLAST INDUSTRIAL PAINTELASTOMÉROVÁ BARVA
NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ ŽIVICE

Akrylátový nátěr, vysoce elastický, sloužíci na opravu prasklin a jako 
exteriérový nátěr při realizaci průmyslových budov.

Použitelný jako nátěr na různe typy průmyslových budov.

BÍLÝ, TEPELNÝ, ANTIKONDENZAČNÍ
A PROTIPLÍSŇOVÝ NÁTĚR

BARVA: biela
 

BALENÍ: 5 l
20 l

PALETA: 5 l – 80 ks (400 l)
20 l – 48 ks (960 l)

BARVA: bílá, šedá, červená, zelená

BALENÍ: 20 kg

PALETA: 48 ks (960 kg)

PLASTERPAINT COLOURED
BY ROLL

Barevný, vodu odpudivý nátěr pro exteriér, prodyšný na bázi křemičitanu 
draselného s vápencem a přírodními pigmenty, využitelný jako ochranný 

nátěr pro externí stěny. 

Vhodný jako dekorace a finální vrstva pro fasády, tepelný nátěr pro exteriér, 
použitelný jako náhrada a oprava starých náterů při fasádních systémech.

TEKUTÁ, PRODYŠNÁ
BARVA PRO EXTERIÉR

BARVA: vzorník
 

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)



FINÁLNÍ VRSTVY

ACRILID PROTECT COATING
INTERIÉROVÁ A EXTERIÉROVÁ BARVA
ODOLNÁ VŮČI SLANÉMU VZDUCHU

Tekutý nátěr pro interiér a exteriér na vodní bázi, prodyšný, na bázi 
latexu a keramických častic, určený pro ochranu fasád a vnitřních stěn. 
Zabraňuje karbonizaci betonu spůsobené zvětráváním. Ideální i do 
slaného prostředí.

Dekorace a finální vrstva při hladkém i drsném typu fasády, aplikovatelný i na 
nové a staré omítky.

finální vrstvy18

BARVA: vzorník
 
BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

DIATHONITE CORK RENDER

Barevná, ekologická, tepelná, vodu odpudivá, prodyšná korková finální 
vrstva pro interiér a exteriér. Její vysoká elasticita zaručuje zvýšení kvali-
ty a prodloužení životnosti omítky. 

Dekorace fasádních systémů v interiéru a exteriéru, finální úprava korkových 
fasádních systémů, oprava starých fasádních systémů, oprava prasklích stěn, 
může být aplikovaná na novou i starou omítku.

KORKOVÁ, EKOLOGICKÁ,
TEPELNÁ BARVA PRO INTERIÉR A EXTERIÉR

BARVA: vzorník
 
BALENÍ: 20 kg set

PALETA: 32 ks (640 kg)

PLASTERPAINT COLOURED
BY SPATULA

BAREVNÁ FINÁLNÍ
VRSTVA PRO EXTERIÉR

Barevná, vodu odpudivá pasta pro exteriér, prodyšná na bázi křemičitanu 
draselného s vápencem a přírodními pigmenty, využitelná jako ochranná 
vrstva pro externí stěny. 

Vhodná jako dekorace a finální vrstva pro fasády, tepelná vrstva pro exteriér, 
použitelná jako náhrada a oprava starých náterů při fasádních systémech.

BARVA: vzorník
 
BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)



FINÁLNÍ VRSTVY, PENETRAČNÍ NÁTĚRY
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ARGACEM COLOURED

Barevná pasta pro exteriér zložená z hydraulických pojiv, minerálních 
prášků a přírodních pigmentů. Může být aplikovaná přímo na omietku a 

je zesílená vláknami.

Využitelná jako dekorace stěn a fasád, konečná vrstva pro Diathonite tepelné 
izolace, finální vrstva omítkových povrchů, starých nátěrů a suchých 

minerálních nátěrů. Může být aplikovaná na nové i staré omítky.

VODU ODPUDIVÁ A PRODYŠNÁ
PASTA PRO EXTERIÉR

BARVA: vzorník
 

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

AQUABOND
Penetrační nátěr připravený na přímé použití s přidanými agregáty s 
granuláží pro vytvoření dobrého adhézního mostu na všechny typy 
povrchů využívaných ve stavebnictví. Lehko aplikovatelný, už v jedné 

vrstvě překryje všechna místa.

Poskytuje vynikající adhézní vlastnosti na hladkých i minerálních površích, 
omítkách, hladkých omítkách, dlažbě ale i při ostatních typech materiálů 

používaných ve stavebnictví.

UNIVERZÁLNÍ
PENETRAČNÍ NÁTĚR

BARVA: zelená
 

BALENÍ: 5 kg
20 kg

PALETA: 5 kg – 80 ks (400 kg)
20 kg – 48 ks (960 kg)

VAPOSHIELD

Vyznačuje se vysokou odolností vůči negatívnímu tlaku. Vhodný jako 
parozábrana a může být překrytý epoxidovými nebo polyuretánovými 

nátěry a hmotami. Vhodný pro aplikaci v interiéru i exteriéru.

Využíva se jako parozábrana při stavbě bazénů, při potěrech a podlahách a 
jako penetrační nátěr při aplikaci Diathonite Cork Render na dlažbu.

TŘÍSLOŽKOVÝ EPOXIDOVO-CEMENTOVÝ
PENETRAČNÍ NÁTĚR

BARVA: písková
 

BALENÍ: 10 kg

PALETA: 90 ks (900 kg)



PENETRAČNÍ NÁTĚRY

GRIP PRIMER JEDNOSLOŽKOVÝ
TEKUTÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

D20
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FIXAČNÍ A UPEVŇOVACÍ
PENETRAČNÍ NÁTĚR

Penetrační nátěr na bázi akrylátové živice, využitelný v prašném a 
drobivém podkladu.

Využíva se na zlepšení přilnavosti a upevnění nových omítek a musí být 
překrytý finální vrstvou. Využitelný v interiéru i exteriéru, ve vertikální poloze.

Charakterizuje ho fantastická přilnavost na hladké a ne velmi savé 
povrchy jako kovy, keramika a hladký beton. Vytváří excelentní adhézní 
most pro tekuté hydroizolační systémy a nátěry ve všeobecnosti.

Používa se na starou dlažbu, extrémně hladké a nesavé povrchy, kovy, 
keramiku, hladký beton a jiné. Vhodný pro použití v interiéu i exteriéru.

BARVA: červená
 
BALENÍ: 5 kg
                20 kg                     

PALETA: 5 kg – 80 ks (400 kg)
              20 kg – 48 ks (960 kg)

BARVA: průhledná

BALENÍ: 5 l
              25 l

PALETA: 5 l – 80 ks (400 l)
              25 l – 48 ks (1200 l)

SBS-BOND
Vyrobený ze syntetické malty formulované styrénovou živicí na vodní 
bázi, extrémně odolný vůči výkyvům teplot ( - 30°C / + 40°C ), vhodný při 
realizaci jako adhézní most na bitumenových a břidlicových mem-
bránach.

V případě potřeby se aplikuje na bitumenové, břidlicové membrány, existující i 
úplně nové membrány. Aplikovatelný na horizontálních, vertikálních i šikmých 
površích.

PENETRAČNÍ NÁTĚR NA
BITUMENOVÉ A BŘIDLICOVÉ MEMBRÁNY

BARVA: černá
 
BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)



PENETRAČNÍ NÁTĚRY
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EPOSINT
Jednosložkový penetrační nátěr s rozpouštědly, s excelentními 

vlastnostmi na zakonzervování cementovo-azbestových (eternitových) 
materiálů a na zlepšení přilnavosti bitumenových membrán.

Produkt je vhodný na různe typy azbestových povrchů a může být použitý i na 
bitumenové membrány, mokré a znečistěné povrchy. Díky perfektním 
adhézním vlastnostem může být překrytý ochranným nátěrem nebo tekutými 

hydroizolačními nátěry.

EPOXY PRIMERPENETRAČNÍ NÁTĚR
PRO EPOXIDOVÉ MATERIÁLY

D18ZESILUJÍCÍ A KOTVÍCÍ
PENETRAČNÍ VRSTVA

Pomalu schnouci penetrační nátěr na bázi rozpouštědel. 

Využíva se hlavně na existující cementové povrchy.

Penetrační nátěr na bázi rozpouštědel, který díky nízké viskozitě 
perfektně penetruje na dobře savých površích jako například beton.

Pohlcuje prach a využíva se jako penetrační vrstva pod epoxidové podlahy v 
různych místech využití.

IMPREGNAČNÍ, PENETRAČNÍ NÁTĚR
PRO AZBESTOVÉ A BITUMENOVÉ POVRCHY

BARVA: průhledná
 

BALENÍ: 5 l

PALETA: 100 ks (500 l)

BARVA: šedá, červená, zelená
Vlastní výběr barvy při objednávce nad 200 kg

 BALENÍ: 3 kg

PALETA: 120 ks (360 kg)

BARVA: průhledná

BALENÍ: 5 l

PALETA: 100 ks (500 l)



PÁSKY - ARMOVACÍ
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SAFETY JOINT ROLL

Vysoce elastická páska využívaná v kombinaci se systémovými řešeními 
tekutých hydroizolačních systémů.

Vhodný na utěsnení a hydroizolaci diletačních spár, rohových spojů. Využíva se 
i při složitých a malých místech pro dosažení vynikajících výsledků hydroizolace 
v kritických místech v interiéru i exteriéru.

ELASTICKÁ PÁSKA PRO
ROHOVÉ SPOJE

BARVA: bílá
 
BALENÍ: kotouč: 10 m x 15 cm

KARTÓN:  4 ks (40 m)

SAFETY JOINT TOP

Samolepící páska zhotovená ze směsi butylkaučuku, která může být 
použitá na spoje, když je nutná efektívní přilnavost na beton a finální, 
savé a drsné povrchy.

Používá sa na vertikální a horizontální betonové spoje, spoje při přechodu z 
horizontální stěny do vertikální. Může být využitá na hydroizolaci sprchových 
koutů, vyplnení drenážních potrubí, i pro všechny místa pro interiér a exteriér.

VYSOCE ADHÉZNÍ
TĚSNÍCÍ PÁSKA

BARVA: šedá
 
BALENÍ: kotouč: 15 m x 7,5 cm

KARTÓN: 8 ks (120 m)

POLITES T.N.T.

Vysoce odolná netkaná geotextílie, bez živic a lepidla. Odolná vůči UV 
záření, garantuje vysokou odolnost vůči trakci jak v podélném tak i v 
příčném  směru.

Využíva se na posílení při hydroizolaci plochých střech, , balkónů, teras, 
střešních zahrad, bazénů a jiných.

NETKANÁ GEOTEXTÍLIE PRO TEKUTÉ
HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMY

BARVA: bílá

BALENÍ: kotouč: 100 m x 1 m

PALETA: 25 ks (175 kg)
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SPORTGUM
Sportgum je formulovaný na bázi živic s granulátovými agregáty. Tento 
jednosložkový tekutý odpružený produkt s granuláží 0 – 0,8 mm poskytu-
je vynikající podklad pod vybrané sportovní povrchy. Je certifikovaný 
mezinárodní tenisovou federací pro systémy EVOLUTION Line ( ITF 2 ) a 

PRO Line ( ITF 3 ).

Je jednou z vícerých vrstev potřebných pro dosažení optimálního tenisového 
povrchu, v kombinaci s produktem Soft Paint dosáhneme řad EVOLUTION Line, 
v kombinaci s výrobkem Medium Paint  řad PRO Line. Produkt je využitelný v 

exteriéru i interiéru.

Syntetická malta pro tenkou aplikaci na srovnání bitumenových 
podkladů před aplikací Floorgum Paint. Využíva se i jako jedna z vrstev 

sportovních multifunkčních povrchů.

Vhodná pro interiér i exteriér. Materiál se aplikuje na asfaltový podklad přímo 
bez použití penetračního nátěru, může být ukončený akrylátovým nátěrem 

nebo nátěrem vhodným pro sportovní systém.

FLOORGUM ANTHRACITESYNTETICKÁ MALTA PRO VYHLAZENÍ
BITUMENOVÝCH PODKLADŮ

SPORTGUM 0/3ODPRUŽENÁ, SILNOVRSTVÁ, SYNTETICKÁ MALTA
PRO TENISOVÉ KURTY EVOLUTION LINE

Materiál je vyrobený na bázi živic s granulátovými agregáty. Tento 
jednosložkový tekutý odpružený produkt s granuláží 0 – 2,5 mm 
poskytuje vynikající podklad pod vybrané sportovní povrchy. Je 
certifikovaný mezinárodní tenisovou federací pro systémy EVOLUTION 

Line ( ITF 2 ).

Produkt se aplikuje přímo na asfaltový podklad bez použití penetračního 
nátěru. Je částí z vícerých vrstev potřebných pro dosažení optimálního 
tenisového povrchu, v kombinaci s produktem Soft Paint dosáhneme řad 

EVOLUTION Line. Produkt je využitelný v exteriéru i interiéru.

SYNTETICKÁ, ODPRUŽENÁ MALTA PRO
TENISOVÉ KURTY PRO LINE A EVOLUTION LINE

BARVA: černá
 

BALENÍ: 25 l

PALETA: 48 ks (1200 l)

BARVA: černá
 

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

BARVA: černá

BALENÍ: 25 l

PALETA: 48 ks (1200 l)
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DIAMAT

Je dostupná ve třech tloušťkách – 3,4,5 mm z důvodu různé úrovně 
pružnosti povrchu. Vytváří perfektně hladkou a odpruženou plochu přip-
ravenou na realizaci sportovního povrchu

Používa se jako jedna z podkladových vrstev pro víceúčelový sportovní systém 
SMART Line. Na asfaltový nebo betonový povrch se aplikuje v kombinaci s 
produktem Diamat Glue. Ideální řešení sportovního povrchu v interiéru i 
exteriéru.

DOPRUČENÁ PODLOŽKA ZE 100% RECYKLOVANÉ GUMY
PRO VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ POVRCHY SMART LINE

BARVY: černá
 
BALENÍ: kotouč: 1,5 m x 40 m

TLOUŠŤKY:  3 mm, 4 mm, 5 mm

EASY BASE 

Jednosložkový syntetický materiál formulovaný na bázi živice. Slouží na 
srovnání betonových a asfaltových povrchů na dosažení rovnoměrného 
podkladového povrchu.

Využíva se v interiéru a exteriéru, jako podkladový materiál pro produkt Easy 
Paint, se kterým spoločne vytváří systém EASY Line, víceúčelový sportovní 
povrch pro různé typy sportů. Aplikuje se přímo na asfalt bez použití pene-
tračního nátěru.

SYNTETICKÝ PRODUKT VHODNÝ PRO
EASY LINE NA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ POVRCHY

BARVA: černá
 
BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

FUN BASE

Tekutá syntetická malta, na bázi živic. Srovnává asfaltové a betonové 
podklady na finální naneseni sportovního povrchu.

Vhodný pro sportovní povrchy, detské hřiště a jiné místa. Aplikuje se přímo na 
asfalt bez použití penetračního nátěru. V kombinaci s akrylátovými nátěry 
vytváří sportovní systém FUN Line.

PODKLADOVÁ VRSTVA
PRO SPORTOVNÍ SYSTÉMY FUN LINE

BARVA: červená
 
BALENÍ: 25 kg

PALETA:  48 ks (1200 kg)
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WHEEL BASE

Jednosložková malta pro vytvoření rovného podkladového povrchu pro 
cyklotrasy v systému CYCLE Line a pro skate parky v systému SKATE Line.

Určená primárně pro cyklotrasy a skate parky v kombinaci s finálním 
akrylátovým produktem Wheel Top.

Syntetická malta na bázi styrénového akrylátu, určená na vyrovnání a 
nivelaci cementových nebo asfaltových povrchů před aplikací finálního 
nátěru nebo hydroizolačního systému. Odolná vůči extrémním výkyvům 

teplot.

Využíva se na nerovné, poškozené nebo prasklé horizontální povrchy.

FLOORGUM FILLERSYNTETICKÁ
PLNÍCÍ MALTA

PODKLADOVÝ MATERIÁL URČENÝ
PRO CYKLOTRASY A SKATE PARKY 

BARVA: černá
 

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

BARVA: černá
 

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

DIAMAT GLUE
Dvousložkové lepidlo vhodné jako přilnavý materiál ve spolupráci s 
podložkou Diamat určené pro vybrané víceúčelové sportovní povrchy 
systému SMART Line. Vynikající prilnavost na asfaltové a betonové 

podklady.

Zaručuje prilnavost podložky Diamat na různe typy betonových, asfaltových a 
dřevěných podkladů. Slouži jako součast víceůčelového sportovního systému 

SMART Line.

POLYURETANOVÉ LEPIDLO, SPECIÁLNĚ VYVINUTÉ
PRO KOMBINACI S PRODUKTEM DIAMAT

BARVA: průhledná
 

BALENÍ: 5 kg

PALETA: 5 kg – 80 ks (400 kg)
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DIATHONITE REGULARIZATION

Malta se základem z přírodního hydraulického vápna, s minerálními 
aditivi a s vhodně zvolenou granuláží 0,5 – 1 mm vhodná na přípravu a 
srovnání vlhkého podkladu. Excelentní prodyšnost vodních pár umožňuje 
zdivu dýchat a zabraňuje výskytu a šíření krystalických solí.

Využíva se jako malta na srovnání podkladů napadených vlhkostí a solemi. 
Velmi vhodný i do ekologických zelených budov, kde je nutné garantovat správ-
nou prodyšnost stěn a ekologickou šetrnost materiálů. Ve spojení s odvhlčo-
vacím systémem Diathonite Deumix odstraňuje vlhkost ze zdiva. Vhodný pro 
všechny typy podkladů.

ODVLHČUJÍCÍ MALTA
ZABRAŇUJÍCÍ VÝKVĚTU SOLÍ

BARVA: bílá
 
BALENÍ: 25 kg

PALETA: 48 ks (1200 kg)

RUST CONVERTER

Syntetický polymer rozptýlený ve vodě, schopný obnovit jakýkoliv rezavý 
železný povrch.

Využitelný při obnově a posílení železných tyčí, roxorů, střech, ocelových 
plechů, dveří, potrubí a jiných korozí napadnutých povrchů. 

Dvousložkový maltový systém složený z polymerů rozložených ve vodě, 
cementových pojiv a korozních inhibitorů, na zabránění tvorby koroze.

Ideální při renovaci, obnově a ochraně železných částí betonových a 
cementových struktur a budov.

ANTI CORROSIVE 2K PROTIKOROZNÍ  MALTA PRO
OBNOVU A POSÍLENÍ KOVOVÝCH ČÁSTÍ

TEKUTÝ
ODREZOVAČ 

BARVA: béžová
 
BALENÍ: 5 kg
              25 kg

PALETA: 5 kg – 100 ks (500 kg)
              25 kg – 36 ks (900 kg)

BARVA: šedá

BALENÍ: 5 kg set



DIATHONITE EVOLUTION

Korková omítka s granuláží 0 – 0,3 mm s obsahem jílu, diatomitu a 
hydraulického vápna NHL 3.5. Přírodní, ekologická, vysoce prodyšná, pro 
tepelnou izolaci všech druhů staveb. Korek zaručuje v létě příjemný chlad 
a v zimě fantastické teplo. Díky jeho pórovitosti je extrémně prodyšný, 

bakteriostatický a protiplíňový

Využíva se na všech typech rodinných, průmyslových ale i veřejných budov, a 
všude tam, kde je potřebné použít ekologické materiály. Řeši problémy s 

tepelnými mosty a plísněmi a zvyšuje životní komfort a pohodlí.

DIATHONITE ACOUSTIXKORKOVÁ, AKUSTICKÁ A
PRODYŠNÁ EKOLOGICKÁ OMÍTKA

Omítka pro akusticou izolaci a odhlučnění s obsahem korku s granuláží 0 
– 0,3 mm obsahující jíl, diatomit a hydraulické pojivo. Přírodní, ekolog-
ická, vysoce prodyšná omítka. Díky excelentní kapacitě absorpce zvuku 
eliminuje odraz hluku a snižuje ozvěny. V souvislosti s jeho pórovitostí je 

extrémně prodyšný, baktériostatický a protiplísňový

Využívá se na akustickú izolaci fasád a příček a zvuk pohlcující nátěr pro divadla, 
konferenční místnosti, školy, a všechny prostory, které si vyžadují zlepšení 

akustického hlediska. Možnost aplikace v interiéru i exteriéru.

DIATHONITE DEUMIXKORKOVÁ, ODVLHČOVACÍ,
EKOLOGICKÁ OMÍTKA

Omítka obohacená o korek s granuláží 0 – 0,4 mm obsahující jíl, diatomit 
a hydraulické vápno NHL 5. Je přírodní, ekologická, vysoce prodyšná, pro 
odvlhčení všech druhů staveb a materiálů. Korek zaručuje v létě příjemný 
chlad a v zimě fantastické teplo. Díky jeho pórovitosti je extrémně 

prodyšný, baktériostatický a protiplísňový

Využíva se na odvlhčení a tepelnou izolaci všech typů rodinných, průmyslových 
ale i veřejných budov, především tam, kde je potřebné použít ekologické 
materiály. Používa se při rekonrstrukci a obnově zdiva, kde je problém se 

vzlínající vlhkostí, plísněmi v interiéru a exteriéru.

KORKOVÁ, TEPELNĚIZOLAČNÍ, AKUSTICKÁ A
ODVLHČOVACÍ EKOLOGICKÁ OMÍTKA

BARVA: šedá
 

BALENÍ: 18 kg

PALETA: 60 ks (1080 kg)

BARVA: šedá
 

BALENÍ: 20 kg

PALETA: 60 ks (1200 kg)

BARVA: šedá

BALENÍ: 20 kg

PALETA: 60 ks (1200 kg)

KORKOVÉ FASÁDNÍ SYSTÉMY
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ARGACEM HP

NIVELACE KE KORKOVÝM FASÁDNÍM SYSTÉMŮM

Nivelační vrstva z hydratovaného vápna, vápenatých písků, mramor-
ového prachu a specifického hydraulického pojiva. Díky vysoké granuláži 
ideální na srovnání drsných omítek. Je vysoce prodyšný, antibakteriální a 
má vysokou mechanickou odolnost.

Používá se jako nivelace systému Diathonite, na drsné ukončení garáží, farem, 
na nové a staré omítky, stěny, sklepy, cementové podklady a jiné. Při kombinaci 
s DIASEN produkty vhodné pro široké spektrum využití.

ARGACEM MP
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PRODYŠNÁ NIVELACE
PRO INTERIÉROVÉ OMÍTKY

Extra hladký finální produkt určený pro interiér je postavený na bázi 
hydraulického vápna, mikrokrystalů písku, mramorového prachu a 
specifického pojiva, zaručuje perfektní estetický výsledek omítky. 
Charakterizuje ho vysoká prodyšnost a vysoká propustnost pár.

Vhodný jako finální vrstva pro Diathonite omítkovou řadu v interiéru, ale také 
pro ostatní tradiční omítky. Je možné ho ukončit finálními vodu odpuzujícimi a 
prodyšnými nátěry jako například Diathonite Cork Render nebo C.W.C. Stop 
Condense.

PRODYŠNÁ NIVELAČNÍ HMOTA NA
FINALIZACI OMÍTKY V EXTERIÉRU NEBO INTERIÉRU

BARVA: bílá
 
BALENÍ: 25 kg

PALETA: 56 ks (1400 kg)

BARVA: bílá

BALENÍ: 25 kg

PALETA: 56 ks (1400 kg)

VYSOCE PRODYŠNÁ
MAKROPORÓZNÍ NIVELACE

Produkt se střední granuláží, díky jeho makroporózní struktúře zvyšuje 
odvlhčovací kapacitu omítky, zlepšuje hydrometrickou rovnováhu míst-
nosti a eliminuje jakákoliv problémy s plísněmi, je antibakteriální.

Jeho najčastějším využitím je nivelace odvlhčovací omítky Diathonite Deumix, 
je však vhodný í na staré a nové omítky, stěny, slepy, cementové podklady a 
jiné, také všude tam, kde je potřebné dosáhnout eliminaci problémů s vlhkostí 
a plísněmi. Aplikovatelný v interiéru i exteriéru.

BARVA: bílá
 
BALENÍ: 25 kg

PALETA: 60 ks (1500 kg)

ARGACEM ULTRA FINE
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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LOGA



Partner DK TRADE, s.r.o. pro ČR:
FOAM KING s.r.o.
Bohdíkov 272 
789 64 Bohdíkov

 

Tel. +420 733 663 083, www.foam-king.cz


