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Zoznam výrobkov
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	 	 	 93.	 RENOGRUND	411	Samonivelizačná	cementová	stierka	5-35	mm 55
	 	 	 94.	 RENOGRUND	412	Rýchlotuhnúca	samonivelizačná	cementová	stierka	2-20	mm 55
	 	 	 95.	 RENOGRUND	414	Samonivelizačná	stierka	na	drevené	podlahy,	2-30	mm 55
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	 	 	 102.	 	ZEMENT-SULFAT-FLIESSESTRICH	465	Samonivelizačný	cementovo-sulfátový	poter	25	N/mm2 58
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	 	 	 103.	 MAUERMÖRTEL	920	M10	Murovacia	malta	10	N/mm2 61
	 	 	 104.	 MAUERMÖRTEL	950	M5	Murovacia	malta	5	N/mm2 61
	 	 	 105.	 MÄRKER	TRASS	KALKMÖRTEL	970	Murovacia	malta	na	báze	trasu 61
	 	 	 106.	 LEICHT-MAUERMÖRTEL	822	M	5	Tepelnoizolačná	murovacia	malta	5	N/mm2 62
	 	 	 107.	 PLANSTEIN-DÜNNBETTMÖRTEL	960	M	10	Murovacia	malta	na	presné	murovanie 62
   108. HYDRAULKALK 952 – MÖRTEL Vápenná murovacia malta 62

 12. Omietky vápenno-cementové a štuky  65

	 	 	 109.	 HAFT-	UND	ARMIERUNGSMÖRTEL	605	Adhézna,	stierkovacia	a	lepiaca	malta  65
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   111. KALKZEMENTPUTZ 650 Vápenno-cementová strojová omietka 65
	 	 	 112.	 LEICHT-KALKZEMENTPUTZ	655	Ľahčená	vápenno-cementová	strojová	omietka 66
	 	 	 113.	 FEIN-KALKPUTZ	160		Jemná	vápenná	omietka	(štuk) 66
	 	 	 114.	 FEIN-KALKPUTZ	162	Vonkajšia	jemná	vápenná	omietka	(štuk) 66
	 	 	 115.	 HANDPUTZ	690	Ručná	jadrová	omietka 67
	 	 	 116.	 ZEMENTPUTZ	620	Cementová	omietka	na	plochy	zaťažované	vlhkosťou 67
	 	 	 117.	 RÖNTGENPUTZ	Omietka	na	ochranu	proti	RTG	žiareniu 67
	 	 	 118.	 WÄRMEDÄMMPUTZ	520	Tepelnoizolačná	vápenno-cementová	omietka	5-30	mm 68
   119. AKUSTIKMÖRTEL Strojová akustická omietka 6

 13. Výrobky na ochranu a čistenie    71

   120. FRONTA 1001 Olej na klinker  71
	 	 	 121.	 SCHLAMM-SPÜLUNG	1007	Prípravok	na	odstránenie	vápenných	a	cementových	nečistôt 71
	 	 	 122.	 ALGENKILLER	1008		Algicídny	a	fungicídny	prípravok 71
	 	 	 123.		 HYDROPHOB	1010	Hydrofobizačný	transparentný	náter 72

 14. Vzorkovník farebných odtieňov a štruktúr 74
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TREND SILCO PROTECT

25

12 mes.

Silikónová omietka Protect – NANOTECH

Hydrofóbna,	paropriepustná,	UV	stabilná,	ihneď	
spracovateľná	štrukturálna	vonkajšia	omietka	so	sa-
močistiacim	a	vodoodpudivým	efektom.	Vďaka	obsahu	
vlákien	má	výborné	fl	exibilné	vlastnosti.	Vhodná	na	
vonkajšie	kontaktné	zatepľovacie	systémy	a	jadrové	
minerálne omietky.

•	 zrnitosť:	0,5	mm;	1,0	mm;	1,5	mm;	2,0	mm,	3,0	
mm

• štruktúra:	hladená,	ryhovaná
•	 spotreba	podľa	zrnitosti	:	1,5	mm	hladená	–	cca	

2,5	kg/m2

•	 výdatnosť:	cca	10,0	m2/balenie/	hladená	1,5	mm

Balenie:
• 25 kg
• 33 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	825	kg

TREND SISI 
Silikón-silikátová omietka

Paropriepustná	 tenkovrstvová	 dekoratívna	 omietka,	
určená	 k	 okamžitému	 použitiu.	 Vhodná	 na	 povrchovú	
úpravu	 vonkajších	 kontaktných	 tepelnoizolačných	 sys-
témov	a	 jadrových	minerálnych	omietok.	 	Má	 samoči-
stiace	 schopnosti.	 Je	 paropriepustná,	 UV	 odolná,	 vo-
doodolná a mrazuvzdorná.

•	 zrnitosť:	0,5	mm;	1,0	mm;	1,5	mm;	2,0	mm,	3,0	
mm

• štruktúra:	hladená,	ryhovaná
•	 spotreba	podľa	zrnitosti	:	1,5	mm	hladená	–	cca	

2,5	kg/m2

•	 výdatnosť:	cca	10,0	m2/balenie/	hladená	1,5	mm

25

12 mes.

TREND SIPO MAX PROTECT
Silikón-polyuretánová omietka

Inovatívna	silikón	-	polyuretánová	štrukturálna	omietka	
vhodná	ako	povrchová	úprava	vonkajších	kontaktných	
tepelnoizolačných	systémov	a	jadrových	minerálnych	
omietok.	Obsahuje	systém	BIO-PRUF,	ktorý	výrazne	
znižuje	riziko	biologického	znečistenia.		Vysoko	odolná	
proti	nárazu	>	40	J.	Odolná	voči	UV,	vode	a	mrazu.

•	 zrnitosť:	0,5	mm;	1,0	mm;	1,5	mm;	2,0	mm,	3,0	
mm

• štruktúra:	hladená,	ryhovaná
•	 spotreba	podľa	zrnitosti	:	1,5	mm	hladená	–	cca	

2,5	kg/m2

•	 výdatnosť:	cca	10,0	m2/balenie/	hladená	1,5	mm

12 mes.

Balenie:
• 25 kg
• 33 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	825	kg

25

Balenie:
• 25 kg
• 33 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	825	kg

Fasádne a dekoračné omietky
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Tlačové	chyby	vyhradene!

Fasádne a dekoračné omietky

MINERAL PUTZ 061 R
Biela minerálna omietka – ryhovaná

Ryhovaná	 minerálna	 omietka	 určená	 na	 dekoratívnu	
úpravu	povrchov.	Vhodná	aj	na	vonkajšie	kontaktné	te-
pelnoizolačné	systémy	na	báze	polystyrénu	a	minerálnej	
vlny.	Paropriepustná,	odolná	voči	UV,	mrazu	a	vode.	

•	 zrnitosť:		1,0	mm;	1,5	mm;	2,0	mm,	3,0	mm
• štruktúra:		ryhovaná
•	 spotreba	podľa	zrnitosti	:	2,0	mm	hladená	–	cca	

2,9	kg/m2

•	 výdatnosť:	cca	8,6	m2/balenie/	ryhovaná	2,0	mm

Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg

MINERAL PUTZ 062 K
Biela minerálna omietka – hladená

Hladená	 minerálna	 omietka	 určená	 na	 dekoratívnu	
úpravu	povrchov.	Vhodná	aj	na	vonkajšie	kontaktné	te-
pelnoizolačné	systémy	na	báze	polystyrénu	a	minerálnej	
vlny.	Paropriepustná,	odolná	voči	UV,	mrazu	a	vode.	

•	 zrnitosť:		1,0	mm;	1,5	mm;	2,0	mm,	3,0	mm
• štruktúra:		hladená
•	 spotreba	podľa	zrnitosti	:	2,0	mm	hladená	–	cca	

2,9	kg/m2

•	 výdatnosť:	cca	8,6	m2/balenie/	hladená	2,0	mm

Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg
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25

12 mes.7l

25

12 mes.7l

WDVS FILZ- HAFTFEINPUTZ

W D V S

F I L Z  -  u n d
HAFTFEINPUTZ

Minerálna vrchná omietka

Dekoratívna	 minerálna	 jemnozrná	 vrchná	 omietka	
určená	na	vonkajšie	kontaktné	tepelnoizolačné	systémy	
a	 jadrové	 vápenno	 –	 cementové	 omietky.	 Vhodná	 do	
vnútorného	aj	vonkajšieho	prostredia.

•	 zrnitosť:		1,0	mm
•	 súčiniteľ	priepustnosti	vodnej	pary	μ	≤	12
•	 spotreba	podľa	zrnitosti	:	1,0	mm	hladená	–	cca	

2,0	kg/m2/1,5	mm
•	 výdatnosť:	cca	12,5	m2/balenie/	1,5	mm

  

Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg

25

12 mes.6,5l
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Tlačové	chyby	vyhradene!

Fasádne a dekoračné omietky / Decor Line
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MOSAIKPUTZ BASIC
Mozaiková omietka

Dekoratívna	 farebná	 omietka	 na	 báze	 umelej	 živice,	
odolná	voči	poveternostným	vplyvom.	Určená	na	všetky	
nosné	dokonale	rovné	podklady.	Vhodná	do	vnútorného	
aj vonkajšieho prostredia.

•	 zrnitosť:	1,8	mm
•	 prídržnosť		≥	0,3	MPa
•	 spotreba:	zrnitosť	1,8	mm	–	5,0	m2

Balenie:
• 20 kg
• 24 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	480	kg

•	vzorkovník	str.	74

25

12 mes.

STILBETON 055
Architektonický betón

Omietka	imitujúca	architektonický	betón,	s	možnosťou	
vytvorenia	ďalších	štruktúr	napr.	travertín,	mramor	
alebo	vzorov	podľa	šablón	(rustikálna	omietka,	imitácia	
dosky	atď.).	Výrobok	má	ľahkú	spracovateľnosť,	je	vy-
soko	plastický,	po	vyschnutí	je	odolný	voči	nárazu.	Po-
vrch	omietky	je	možné	dodatočne	upraviť	prípravkom	
HYDROPHOB	1010.	Dodáva	sa	v	bielej	farbe	alebo	vo	
farebných	odtieňoch	podľa	vzorkovníka	KREISEL.

•	 zrnitosť:	0,5	mm
•	 spotreba:	v	závislosti	od	vytvoreného	vzoru,	cca	

1,2	kg/m2

•	 výdatnosť:	do	12,5	m2/balenie	v	závislosti	od	
vytvoreného	vzoru

12 mes.

Balenie:
• 15 kg
• 33 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	495	kg

•	vzorkovník	str.	76

25

TREND GRUND U 340
Špeciálny penetračný náter pod fasádne omietky

Špeciálny	 základný	 náter	 s	 vysokou	 krycou	 schopno-
sťou	predurčený	na	prípravu	podkladu	pred	nanášaním	
minerálnych,	 akrylátových,	 silikátových,	 silikónových	
a	 mozaikových	 omietok	 vo	 vnútornom	 aj	 vonkajšom	
prostredí.	Obsahuje	kremičitý	piesok.	Vyrovnáva	nasia-
kavosť	podkladu,	zlepšuje	aplikáciu	omietok	a	zvyšuje	
ich	prídržnosť	k	podkladu.
• čas	schnutia:	cca	4	hodiny
•	 možnosť	ďalších	prác:	po	cca	24	hodinách
•	 farba:	biela	alebo	podľa	vzorkovníka
•	 spotreba:	cca	0,2-0,3	kg/m2

•	 výdatnosť:	do	100	m2/20	kg

12 mes.

25

Balenie:
• 7 kg
• 80 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	574	kg

• 20 kg
• 33 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	710	kg
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Tlačové	chyby	vyhradene!

Fasádne a dekoračné omietky	/	Decor	line
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IETKY Tabuľka 1. Vlastnosti dekoratívnych omietok

    

MINERAL PUTZ 
061 R a 062 K

TREND SILCO
PROTECT

TREND SISI TREND SIPO
MAX PROTECT 

Spracovanie  omietky

Priepustnosť	vodnej	
pary

Vodoodolnosť

Priepustnosť	CO	2

Mechanická	odolnosť

Odolnosť	voči	
znečisteniu

Odolnosť	voči	riasam

Elasticita

Odolnosť	proti	
prirodzenému		stárnutiu	
(UV,	mráz,	ozón)

Odolnosť		voči		
priemyselným	
exhalátom

Paleta	farieb	

vynikajúca   dobrá			 uspokojivá   nízka	               

Tabuľka 2. Spotreba a výdatnosť dekoratívnych omietok v závislosti od štruktúry a veľkosti zrna

Typ

Orientačná spotreba omietok na 1 m2 a výdatnosť na balenie 25 kg

Minerálne omietky 
(MINERAL PUTZ 061 a 062)

Pastovité omietky  (TREND AKRYL, 
TREND SILCO PROTECT, TREND SISI, 

TREND SIPO MAX PROTECT)

Hladená	0,5	mm - 1,0	kg	(25,0	m2)

Hladená	1,0	mm 2,1	kg	(11,9	m2) 1,6	kg	(15,6	m2)

Hladená	1,5	mm 2,5	kg	(10,0	m2) 2,4	kg	(10,4	m2)

Hladená	2,0	mm 2,9	kg	(8,6	m2) 3,5	kg	(7,1	m2)

Hladená	3,0	mm 4,3	kg	(5,8	m2) 5,0	kg	(5,0	m2)

Ryhovaná	1,0	mm 2,0	kg	(12,5	m2) -

Ryhovaná	1,5	mm - 1,2	kg	(21,0	m2)

Ryhovaná	2,0	mm 2,8	kg	(8,6	m2) 2,4	kg	(10,4	m2)

Ryhovaná	3,0	mm 4,1	kg	(6,1	m2) 3,7	kg	(6,7	m2)





Kontaktné zatepľovacie systémy 
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Kontaktné zatepľovacie systémy 
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HAFT- und ARMIERUNGSMÖRTEL MAX 8
Lepiaca a armovacia malta ETAG 004

Špeciálna	 lepiaca	 a	 armovacia	 malta	 podľa	 ETAG	 004	
na	 lepenie	 a	 armovanie	 tepelnoizolačných	 dosiek	 (z	
polystyrénu	 a	 minerálnej	 vlny).	 Ako	 armovacia	 malta	
na	uloženie	armovacej	tkaniny	na	všetky	rovné	suché	a	
nosné	podklady.

•	 zrnitosť:	0,5	mm
•	 hrúbka	armovacej	vrstvy:	3-5	mm
•	 prídržnosť	na	betón:	≥	0,25	MPa
•	 prídržnosť	na	polystyrén:	≥	0,08	MPa
•	 prídržnosť	na	minerálnu	vlnu:	≥	0,08	MPa
•	 spotreba:	cca	4,0	–	6,0	kg/m2 v závislosti od druhu 

práce

12 mes.6,5l
25

Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg

WDVS KLEBE- und ARMIERUNGSMÖRTEL 804 – Weiss
Lepiaca a armovacia malta – biela ETAG 004

Špeciálna	malta	 na	 báze	 bieleho	 cementu	 s	 vláknami	
podľa	 ETAG	 004	 na	 lepenie	 a	 armovanie	 tepelnoizo-
lačných	dosiek	(dosky	z	EPS,	grafi	tový	–	sivý	EPS,	XPS,	
minerálnej	vlny,	korku	atď.)	Je	charakteristická	svojimi	
vynikajúcimi	 technickými	 vlastnosťami,	 paropriepust-
ná,	vodoodolná	a	mrazuvzdorná.

•	 zrnitosť:	0,5	mm
•	 prídržnosť	na	betón:	≥	0,25	MPa
•	 prídržnosť	na	polystyrén:	≥	0,08	MPa
•	 prídržnosť	na	minerálnu	vlnu:	≥	0,08	MPa
•	 spotreba:	cca	4,0	–	8,0	kg/m2 v závislosti od druhu 

práce

7l
25

12 mes.

Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg

WDVS KLEBE- und ARMIERUNGSMÖRTEL 804
Lepiaca a armovacia malta ETAG 004

Špeciálna	malta	s	obsahom	vlákien	podľa	ETAG	004	na	
lepenie	a	armovanie	tepelnoizolačných	dosiek	(dosky	z	
EPS,	grafi	tový	-	sivý	EPS,	XPS	,	minerálnej	vlny,	korku	a	
pod.)	Je	charakteristická	svojimi	vynikajúcimi	technic-
kými	 vlatnosťami,	 paropriepustná,	 vodoodolná	 a	mra-
zuvzdorná. 

•	 zrnitosť:	0,5	mm
•	 prídržnosť	na	betón:	≥	0,25	MPa
•	 prídržnosť	na	polystyrén:	≥	0,08	MPa
•	 prídržnosť	na	minerálnu	vlnu:	≥	0,08	MPa
•	 spotreba:	cca	4,0	–	8,0	kg/m2 v závisti od druhu 

práce

7l 12 mes.

25
Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg

	Lepiace	a	stierkové	malty
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	Lepiace	a	stierkové	malty

HAFT- und ARMIERUNGSMÖRTEL MAX 8 – weiss
Lepiaca a armovacia malta – biela ETAG 004

Špeciálna	 lepiaca	 a	 armovacia	malta	 na	 báze	 bieleho	
cementu	podľa	ETAG	004	na	lepenie	a	armovanie	tepel-
noizolačných	dosiek	(z	polystyrénu	a	minerálnej	vlny).	
Ako	armovacia	malta	na	uloženie	armovacej	tkaniny	na	
všetky	rovné	suché	a	nosné	podklady.

•	 zrnitosť:	0,5	mm
•	 hrúbka	armovacej	vrstvy:	3-5	mm
•	 prídržnosť	na	betón:	≥	0,25	MPa
•	 prídržnosť	na	polystyrén:	≥	0,08	MPa
•	 prídržnosť	na	minerálnu	vlnu:	≥	0,08	MPa
•	 spotreba:	cca	4,0	–	6,0	kg/m2 v závislosti od druhu 

práce

25

6,5l

Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg

WDVS KLEBE- MÖRTEL 803
Lepiaca malta ETAG 004

Špeciálna	lepiaca	malta	podľa	ETAG	004	na	lepenie	te-
pelnoizolačných	platní	(z	polystyrénu	a	minerálnej	vlny	
okrem	tvrdeného	polystyrénu).

•	 zrnitosť:	0,5	mm
•	 prídržnosť	na	betón:	≥	0,25	MPa
•	 prídržnosť	na	polystyrén:	≥	0,08	MPa
•	 prídržnosť	na	minerálnu	vlnu:	≥	0,08	MPa
•	 spotreba:	cca	4,0	–	6,0	kg/m2

25

12 mes.5,5l

Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg

HASIT DIEPLAST 860 LIGHT
Ľahčená lepiaca a armovacia malta ETAG 004

Vysoko	kvalitná	minerálna	malta	podľa	ETAG	004	na	
lepenie	a	armovanie	tepelnoizolačných	dosiek	(EPS,	
grafi	tový	–	sivý	EPS,	XPS,	MW,	drevovláknitá	izolácia)	
na	všetky	nosné	a	rovné	minerálne	podklady	aj	v	
oblasti	sokla.	Vhodná	na	lepenie	a	armovanie	tepelno-
izolačných	dosiek	na	drevené	podklady.

•	 zrnitosť:	1,2	mm
•	 hrúbka	vrstvy:	4	–	10	mm
•	 prídržnosť	na	betón:	≥	0,25	MPa
•	 prídržnosť	na	polystyrén:	≥	0,08	MPa
•	 prídržnosť	na	minerálnu	vlnu:	≥	0,08	MPa
•	 spotreba:	cca	3,5	–	5,0	kg/m2

12 mes.7,5l
30

Balenie:
• 25 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1050	kg

KO
N

TA
KTN

É ZATEPĽO
VA

CIE SYSTÉM
Y

9 mes.
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	Lepiace	a	stierkové	malty
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SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA 

Sklotextilná	 mriežka	 s	 protialkalickou	 úpravou.	 Po-
užíva	sa	na	vytvorenie	armovacej	vrstvy	vo	vonkajších	
kontaktných	 tepelnoizolačných	 systémoch	 spoločnosti	
KREISEL.

•	 plošná	hmotnosť:	145	g/m2	alebo	160	g/m2

•	 rozmer	oka:	4x4	mm
•	 dĺžka	v	balení:	50	bm
• šírka	rolky:	1,1	m
•	 spotreba:	1	mb	na	1	m2

•	 výdatnosť:	1	m2/rolka

FIXIT 223 SPEZIAL- Armierungsmörtel
Špeciálna armovacia malta

Minerálna	armovacia	a	vyrovnávacia	omietka.	Je	určená	
na	 vloženie	 armovacej	 tkaniny	 a	 tým	 na	 spevnenie	
Fixit	Aerogel	–	tepelnoizolačnej	omietky.	Výrobok	spĺňa	
požiadavky	 pamiatkovej	 starostlivosti.	 Pri	 použití	 ako	
vyrovnávacia	omietka	na	nosné	podklady	musí	byť	pod-
klad	matne	vlhký.		Zodpovedá	EN	998-1.

•	 zrnitosť:	1,4	mm
•	 spotreba:	1,25	kg/m2/mm
•	 hrúbka	vrstvy:	max.	5	mm
•	 pevnosť	v	tlaku:	2N/mm2

•	 pevnosť	v	ťahu	pri	ohybe:	≥	1	N/mm2

info
30

10,5l

Balenie:
• 30 kg
• 30 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	900	kg

FIXIT 222 Aerogel Hochleistungs - Dämmputz
Aerogel – Vysoko účinná tepelnoizolačná omietka

Inovatívna,	 ekologická,	 mimoriadne	 tepelnoizolačná	
NHL-Aerogel	 –	 omietka	 na	 nové	 aj	 staré	 objekty	 do	
vnútorného	aj	vonkajšieho	prostredia.	Tepelnoizolačnú	
omietku	 je	možné	 nanášať	 na	 všetky	 bežné	 podklady	
ako	napr.	pálená	tehla,	dierovaná	tehla,	pórobetónové	
tvárnice,	vápenno-piesková	tehla	atď.	v	hrúbke	jednej	
vrstvy	až	8	cm.	Dosahuje	2	–	3	krát	vyššiu	hodnotu	zate-
plenia,	ako	bežné	tepelnoizolačné	omietky.	Zodpovedá	
EN 998-1.

•	 zrnitosť:	1,4	mm
•	 súčiniteľ	tepelnej	vodivosti		λ	=	0,028	W/m.K
•	 súčiniteľ	priepustnosti	vodnej	pary	μ	≤5
•	 spotreba:	2	kg/m2/10	mm

info
30

6 mes.14l
Balenie:
• 10 kg
• 30 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	300	kg

info



Farby
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SILIKAT FARBE 002
Silikátová vonkajšia farba

Vonkajšia	 farba	 na	 minerálne	 a	 renovačné	 omietky,	
ideálna	na	sanácie	objektov.	Vysoko	paropriepustná	do-
konale	sa	viažúca	s	podkladom.	Ekologická	farba	vhodná	
na	nátery	vápenno-cementových,	vápenných	a	minerál-
nych	omietok	ako	aj	sadrokartónových	dosiek.	Výborné	
krycie	vlastnosti.	Vhodná	do	vnútorného	aj	vonkajšieho	
prostredia.

•	 difúzny	ekvivalent:	cca	0,03	m
•	 čas	schnutia	náteru:	cca	12	hodín
•	 orientačná	spotreba:	0,15	–	0,30	l/m2 na 1 náter
•	 výdatnosť:	cca	100,0	m2/balenie	15	l

25

12 mes.

Balenie:
• 5 l
• 80 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	602	kg

• 15 l
• 33 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	745	kg

SISI FARBE 004
Silikát - silikónová vonkajšia farba

Univerzálny náter na všetky minerálne omietky ako aj 
na	 fasády	 vonkajších	 kontaktných	 tepelnoizolačných	
systémov.	 Paropriepustná,	 umývateľná	 s	 výbornými	
krycími	vlastnosťami.	Vhodná	do	vonkajšieho	aj	vnútor-
ného	prostredia.

•	 čas	schnutia	náteru:	cca	12	hodín
•	 orientačná	spotreba:	0,15	–	0,3	l/m2 na 1 náter
•	 výdatnosť:	cca	100,0	m2/balenie	15	l

25

12 mes.

Balenie:
• 5 l
• 80 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	602	kg

• 15 l
• 33 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	745	kg

ACRYL FARBE 001
Akrylátová vonkajšia farba

Ekologická	farba	určená	na	natieranie	vápenno-cemen-
tových,	 vápenných	 a	 minerálnych	 omietok.	 Výborná	
krycia	schopnosť,	vhodná	do	vonkajšieho	aj	vnútorného	
prostredia.

•	 čas	vysychania	náteru:	cca	12	hodín
•	 orientačná	spotreba:	0,15	–	0,30	l/m2 na 1 náter
•	 výdatnosť:	cca	100,0	m2/balenie	15	l

25

12 mes.

Balenie:
• 5 l
• 80 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	602	kg

• 15 l
• 33 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	745	kg

Vonkajšie	farby	
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PE 829 KALSIT
Vápenná farba na historické objekty

Vápenná	 fasádna	 farba	 z	 3	 roky	 odležaného	haseného	
vápna. Na nátery minerálnych podkladov vhodná do 
vnútorného	aj	vonkajšieho	prostredia.	Pre	techniku	Sec-
co	a	Fresco	a	prípady,	keď	je	nevyhnutný	vodoodpudivý	
systém	náteru.

•	 súčiniteľ	priepustnosti	vodnej	pary:	μ	≤	12
•	 spotreba:	0,2	l/m2/1	náter
•	 farba:	biela	alebo	farebná	podľa	vzorkovníka

25

10

min.2x2,5-6l

12 mes.

min.
2x

Balenie:
• 15 l
• 24 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	542	kg

Vonkajšie	farby	

SILIKON NANOTECH FARBE 006
NANO Silikónová vonkajšia  farba

Špeciálna	 farba	 so	 samočistiacimi	 vlastnosťami,	 ideál-
na	 na	 všetky	 minerálne	 podklady	 (omietky	 vápenno-
-cementové,	 cementové,	 betóny),	 fasády	 vonkajších	
kontaktných	 tepelnoizolačných	 systémov	 ako	 aj	 na	
renováciu	objektov.	Obzvlášť	vhodná	na	renováciu	his-
torických	 objektov.	 Vysoko	 hydrofóbna,	 ľahko	 umýva-
teľná,	UV	stála	s	výbornou	krycou	schopnosťou.	Vhodná	
do	vonkajšieho	aj	vnútorného	prostredia.

•	 čas	schnutia	náteru:	cca	12	hodín
•	 orientačná	spotreba:	0,15	–	0,3	l/m2 pre 1 náter
•	 výdatnosť:	cca	100,0	m2/balenie	15	l	

25

12 mes.

Balenie:
• 5 l
• 80 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	602	kg

• 15 l
• 33 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	745	kg

ELASTIC FARBE  007
Elastická silikónová farba na vyplnenie vlasových trhlín

Špeciálna,	trvale	elastická	farba	určená	do	miest	s	trhli-
nami.	Vhodná	na	maľovanie	dekoratívnych	a	vápenno-
-cementových	omietok	aj	betónov.	Určená	aj	na	reno-
váciu	fasád.	Paropriepustná,	ľahko	umývateľná,	vysoko	
UV odolná.

•	 čas	schnutia	náteru:	cca	12	hodín
•	 orientačná	spotreba:	0,20	–	0,3	l/m2 na 1 náter
•	 výdatnosť:	cca	75,0	m2/balenie	15	l	
•	 premostenie	trhlín:	do	0,5	mm

25

12 mes.

Balenie:
• 5 l
• 80 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	602	kg

• 15 l
• 33 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	745	kg

FA
RBY

info
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Vnútorné	farby
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EXTRA WEISS FARBE 012
Akrylátová vnútorná farba – biela, ručná

Farba	na	maľovanie	stien	a	stropov	vo	všetkých	miest-
nostiach.	 Ideálna	 ako	 prvý	 náter	 na	 stierky	 a	 sadrové	
alebo	vápenno-cementové	omietky.	Má	výborné	krycie	
vlastnosti,	je	paropriepustná	a	farebne	stála.

•	 čas	schnutia	náteru:	cca	6	hodín
•	 objemová	hustota:	cca	1,45	g/cm3

•	 spotreba	na	1	náter:	cca	0,10	l/m2

•	 výdatnosť:	do	10,0	m2 z 1 l

25

12 mes.

Balenie:
• 10 l
• 33 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	471	kg

• 18 l
• 33 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	850	kg

PROFESSIONAL FARBE 013
Akrylátová vnútorná farba – biela, strojová

Farba	na	maľovanie	stien	a	stropov	vo	všetkých	miestno-
stiach.	Ideálna	ako	prvý	náter	na	stierky	a	sadrové	alebo	
vápenno-cementové	omietky.	Má	výborné	krycie	vlastno-
sti,	je	paropriepustná	a	farebne	stála.

•	 čas	schnutia	náteru:	cca	6	hodín
•	 objemová	hustota:	cca	1,45	g/cm3

•	 spotreba	na	1	náter:	cca	0,10	l/m2

•	 výdatnosť:	do	10,0	m2 z 1 l

25

12 mes.

Balenie:
• 18 l
• 33 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	850	kg

SUPER COLOR FARBE 014
Špeciálna akrylátová vnútorná farba

Akrylátová	farba	vysokej	kvality	určená	do	vnútorného	
prostredia.	 Ekologická,	 odolná	 voči	 oteru,	 vynikajúca	
krycia	 schopnosť	 a	 vysoká	 výdatnosť.	 Predurčená	 na	
omietky,	sadrokartónové	dosky	a	stierky.

•	 čas	schnutia	náteru:	cca	6	hodín
•	 objemová	hustota:	cca	1,42	g/cm3

•	 spotreba	na	1	náter:	cca	0,10	l/m2

•	 výdatnosť:	do	10,0	m2 z 1 l

25

12 mes.

Balenie:
• 2,5 l
• 100 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	387	kg

• 5 l
• 80 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	624	kg

• 10 l
• 33 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	511	kg
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Tabuľka 3. Vlastnosti vnútorných farieb

LATEXOVÁ FARBA 
011

EXTRA WEISS 
FARBE 012

PROFESSIONAL 
FARBE 013

SUPER COLOR 
FARBE 014

Krycia	schopnosť

Výdatnosť

Odolnosť	voči	oteru	
za sucha

Odolnosť	voči	oteru	
za mokra      
Odolnosť	voči	mok-
-rému	čisteniu

Spracovateľnosť

Možnosť	zafarbenia

veľmi	dobrá			 dobrá			 nízka			 žiadna

Vnútorné	farby

LATEX FARBE 011
Latexová farba

Farba	najvyššej	kvality	určená	na	maľovanie	stien	a	stro-
pov		v	obytných,		priemyselných	a	v	nemocničných	prie-
storoch	(kancelárie,	operačné	sály	atď.)	Vyniká	vysokou	
krycou	schopnosťou	a	vysokou	výdatnosťou.	Nekvapká.	
Vhodná	na	omietky,	sadrokartónové	dosky	a	stierky.

•	 Čas	schnutia	náteru:	cca	2	hodiny
•	 Hustota:	cca	1,41	g/cm3

•	 Spotreba	pri	jednom	nátere:	cca	0,080	l/m2

•	 Výdatnosť:	cca	12,5	m2 z 1 l

Balenie:
•	2,5	l
• 100 ks na palete
•	hmotnosť	na	palete:	387	kg

• 5 l
• 80 ks na palete
•	hmotnosť	na	palete:		624	kg

• 10 l
• 33 ks na palete
•	hmotnosť	na	palete:	511	kg

25

12 mes.
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Tabuľka 4. Vlastnosti vonkajších farieb

ACRYL FARBE 001 SILIKAT FARBE 002 SISI FARBE 004
SILIKON 

NANOTECH 
FARBE 006

ELASTIC 
FARBE  007

Výdatnosť

Krycia	schopnosť

Odolnosť	voči	umývaniu

Odolnosť	voči	mokrému	
čisteniu

Priepustnosť	vodnej	
pary

Odolnosť	voči	poveter-
nostným	vplyvom

Odolnosť	voči	biologic-
kému	napadnutiu

Odolnosť	voči	
znečisteniu

Prekrytie	trhlín

Mrazuvzdornosť

Priepustnosť	vody	
v kvapalnej fáze

Aplikácia vo vnútornom 
prostredí Áno Áno Áno Áno Áno

Aplikácia vo vonkajšom 
prostredí Áno Áno Áno Áno Áno

Vysoká    Dobrá			 Slabá

FA
RB

Y

Vonkajšie	farby



Lepidlá 
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AG 655 OBJEKTKLEBER C1T
Štandardné lepidlo na obklady a dlažbu

Tixotropné,	vodoodolné	a	mrazuvzdorné	lepidlo	určené	
na	lepenie	nasiakavých	obkladov	a	dlažieb	v	interiéri	aj	
exteriéri.	

•	 hrúbka	vrstvy:	max.	5	mm
•	 pochôdznosť:	po	min.	24	hodinách
• škárovanie:	po	min.	48	hodinách
•	 prídržnosť:	≥	0,5	N/mm2

•	 zaťažiteľnosť:	po	28	dňoch
•	 otvorený	čas:	cca	10	min.
•	 spotreba:		cca	2,0	–	3,0	kg/m2 v závislosti od 

použitého	zubového	hladítka

5,5l
info

25

12 mes.

Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg

AG 651 CLASSIC Fliesenkleber
Lepidlo na obklady a dlažbu C1TE

Profesionálne	vodoodolné	a	mrazuvzdorné	lepidlo	s	fl	exi-
bilnými	vlastnosťami	určené	na	lepenie	nasiakavých	a	ne-
nasiakavých	(obklad	na	obklad,	gres)	obkladov	a	dlažieb	
v	 interiéri	 a	 exteriéri.	 Vhodné	 aj	 na	 lepenie	 na	 sadro-
kartón. 

•	 hrúbka	vrstvy:	max.	5	mm
•	 pochôdznosť:	po	min.	24	hodinách
•	 prídržnosť:	≥	1	N/mm2

• čas	spracovateľnosti:	cca	4	hodiny
•	 zaťažiteľnosť:	po	4	dňoch
•	 otvorený	čas:	cca	30	min.
•	 spotreba:		cca	2,0	–	3,0	kg/m2 v závislosti od 

použitého	zubového	hladítka
Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg

6,5l
25

12 mes.

info

BAUKLEBER
Lepidlo na obklady a dlažbu C1T

Vodoodolné	a	mrazuvzdorné	lepidlo	určené	na	lepenie	nasia-
kavých	obkladov	a	dlažieb	v	interiéri	aj	exteriéri.	Vhodné	aj	
na	lepenie	na	sadrokartón	pri	min.	hrúbke	sadrokartónu	12	
mm	a	kotvení	max.	po	60	cm.

•	 hrúbka	vrstvy:	max.	5	mm
•	 pochôdznosť:	po	min.	24	hodinách
•	 škárovanie:	po	min.	48	hodinách
•	 prídržnosť:	≥	0,5	N/mm2

•	 zaťažiteľnosť:	po	28	dňoch
•	 otvorený	čas:	cca	20	min.
•	 spotreba:		cca	2,0	–	3,0	kg/m2 v závislosti od 

použitého	zubového	hladítka

7,5l
30

15 mes.7l
25

12 mes.

info
Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg

Lepidlá 



24
Tlačové	chyby	vyhradene!

AG 658 SPEZIALKLEBER
Špeciálne  lepidlo C2TE

Vodoodolné	 a	 mrazuvzdorné	 profesionálne	 lepidlo	
určené	na	 lepenie	nasiakavých	 a	 nenasiakavých	 (gres)	
obkladov	a	dlažieb	v	interiéri	aj	exteriéri.	Vhodné	aj	na	
podlahové	vykurovanie.		

•	 hrúbka	vrstvy:	max.	5	mm
•	 pochôdznosť:	po	min.	24	hodinách
•	 prídržnosť:	≥	1	N/mm2

• čas	spracovateľnosti:	cca	4	hodiny
•	 zaťažiteľnosť:	po	4	dňoch
•	 otvorený	čas:	cca	30	min.
•	 spotreba:		cca	2,0	–	3,0	kg/m2 v závislosti od 

použitého	zubového	hladítka

6l
25

12 mes.

info
Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg

LEPID
LÁ

 

Lepidlá 

AG 650 FLEX S1 Flexkleber
Flexibilné lepidlo C2TE S1

Flexibilné	 vodoodolné	 a	 mrazuvzdorné	 profesionál-
ne	 lepidlo	 určené	 na	 lepenie	 nasiakavých	 a	 nenasia-
kavých	obkladov	a	dlažieb	vo	vnútornom	aj	vonkajšom	
prostredí.	

•	 hrúbka	vrstvy:	max.	5	mm
•	 pochôdznosť:	po	min.	24	hodinách
•	 prídržnosť:	≥	1	N/mm2

• čas	spracovateľnosti:	cca	4	hodiny
•	 zaťažiteľnosť:	po	4	dňoch
•	 otvorený	čas:	cca	30	min.
•	 spotreba:		cca	2,0	–	3,0	kg/m2 v závislosti od 

použitého	zubového	hladítka

7l
info

25

12 mes.

Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg

AG 688 HYBRIDKLEBER
Univerzálne kombinované lepidlo C2TES1/CM

Univerzálne	kombinované	tenkovrstvové	fl	exibilné	lepi-
dlo	na	obklady	plniace	aj	funkciu	poistnej	hydroizolácie.	
Môže	byť	použité	samostatne	ako	hydroizolačná	stierka	
v	 kombinácii	 s	 tesniacou	 elastickou	 páskou	 alebo	 sa-
mostatne	ako	cementové	 lepidlo	na	obklady	a	dlažbu.	
Vhodné	do	vlhkého	prostredia	ako	 sú	kúpeľne,	 sprchy,	
bazény,	terasy,	balkóny	a	podlahové	vykurovanie.
•	 hrúbka	vrstvy:	max.	5	mm
•	 pochôdznosť:	cca	24	hodín
• čas	spracovateľnosti:	cca	3	hod.
•	 spotreba:	cca	1,2	–	4,0	kg/m2

•	 vodotesnosť:	≤	20	g	žiadny	prienik	a	prírastok	
hmotnosti

•	 prekrytie	trhlín:	≥	0,5	N/mm2

6,5l 9 mes.min. 2x

30
info

Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg
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DISPERSIONSKLEBER  111
Špeciálne disperzné lepidlo D2E

Ideálne	 lepidlo	 na	 náročné	 podklady	 ako	 sú	 OSB	 a	
drevotrieskové	dosky.	Určené	na	 lepenie	klinkerových,	
gresových	a	keramických	obkladov.	Vhodné	na	podklady	
z	betónu,	potery	aj	s	podlahovým	vykurovaním,	sadro-
kartónové	dosky	,	tekuté	hydroizolácie	tesniace	malty.	
Vodo-	a	mrazuvzdorné.	Vhodné	na	aplikáciu	dekoratív-
nych	obkladov	a	elementov.	
•	 hrúbka	vrstvy:	max.	5	mm
•	 pochôdznosť:	po	min.	24	hodinách
•	 škárovanie:	po	min.	72	hodinách
•	 otvorený	čas:		do	30	min.
•	 spotreba:		cca	3,0	kg/m2

•	 výdatnosť:	cca	5,0	m2/balenie

Balenie:
• 7 kg
• 80 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	574	kg

• 15 kg
• 33 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	512	kg

25

10 12 mes.

EXPERT 4
Vysokofl exibilné biele lepidlo C2TE S2

Určené	 na	 podklady	 s	 podlahovým	 vykurovaním,	 staré	
keramické	dlažby	a	obklady,	drevovláknité	dosky	ako	aj	
na	pôvodné	olejové	sokle.	Vhodný	na	všetky	druhy	a	roz-
mery	obkladov	a	dlažieb.	Ideálny	na	prírodný	kameň,	na	
terasy	a	balkóny,	do	bazénov	a	sáun.	Obsahuje	vlákna	a	
gumenú	múčku.

•	 hrúbka	vrstvy:	do	10	mm
•	 pochôdznosť:	po	min.	24	hodinách
• škárovanie:	po	min.	48	hodinách
•	 otvorený	čas:	cca	30	min.
•	 spotreba:	stredná	cca	5,0	kg/m2

•	 výdatnosť:	cca	5,0	m2/vrece

Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg

6,5l
25

12 mes.

EXPERT 7
Rýchlotuhnúce fl exibilné lepidlo C2FT S1

Inovatívne,	 rýchlotuhnúce	 lepidlo	 určené	 na	 všetky	
druhy	obkladov:	keramika,	gres	alebo	prírodný	kameň.	
Vhodné	 na	 terasy	 a	 balkóny.	 Ľahká	 aplikácia,	 vysoká	
prídržnosť,	obsah	prídavných	látok	zlepšujúcich	spraco-
vateľnosť.	Ideálne	na	miesta	vyžadujúce	rýchle	uvede-
nie	do	prevádzky:	schodištia,	chodby	atď.

• hrúbka	vrstvy:	max.	10	mm
• pochôdznosť:	po	min.	4	hod.
• škárovanie:	po	min.	4	hod.
• otvorený	čas:	max.	10	min.
• spotreba:	cca	4,5	kg/m2

• výdatnosť:	cca	5	m2/vrece

6l
25

12 mes.

info
Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg
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NANOTECH 730
Špeciálna škárovacia malta 1-20 mm (24 farieb)

Škárovacia	 malta	 na	 báze	 nanotechnológie	 určená	 na	
škárovanie	 keramických,	 terakotových,	 gresových,	 be-
tónových	 obkladov	 a	 dlažieb.	 Vhodná	 aj	 na	 obklady	 z	
umelého	a	prírodného	kameňa,	ktorý	nepodlieha	výkve-
tom.	Je	charakteristická	odolnosťou	voči	oteru.	

•	 pochôdznosť:	po	min.	6	hodinách
•	 pevnosť	v	tlaku:	≥	15	MPa
•	 pevnosť	v	ťahu	pri	ohybe:	≥	2,5	MPa
•	 klasifi	kácia	podľa	EN	13888:	CG2WA
•	 spotreba:	podľa	formátu	obkladu	30x30	cm	a	škáry	

3	mm	–	cca	0,45	kg/m2

1,25l/
5 kg

25

24 mes.

Vrece:
• 2 kg
•	8	ks	v	krabici
• 240 ks na palete
•	hmotnosť	na	palete:	512	kg

• 5 kg
•	4	ks	v	krabici
• 128 ks na palete
•	hmotnosť	na	palete:	640	kg

• 25 kg
• 48 ks na palete
•	hmotnosť	na	palete:	1200	kg

•	farebné	odtiene:	vzorkovník	str.	77

CRETEO® GALA CC 649
Škárovacia malta na prírodný kameň na báze trasu

Malta	vhodná	na	škárovanie	muriva	z	prírodného	a	lomo-
vého	kameňa,	ako	aj	obrubníkov	a	dlažobných	kociek.		
Nie	je	vhodná	na	mramor	a	prírodný	kameň	so	sklonom	
k	 výkvetom.	 Odoláva	mrazu	 a	 posypovým	 soliam.	 Pre	
šírku	škár	do	16	mm.

•	 zrnitosť:	0-4,0	mm
•	 pevnosť	v	tlaku:	≥	25	MPa
•	 stupeň	agresivity	prostredia:	XF4
•	 výdatnosť:	cca	16	l/	vrece

4l
30

6 mes.

info
Balenie:
• 25 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1050	kg

CRETEO GALA CC 645 GROB
Škárovacia malta na dlažobný kameň na báze trasu

Malta	vhodná	do	vnútorného	aj	vonkajšieho	prostredia	
na	škárovanie	všetkých	bežných		dlažobných	kociek	a	
platní	v	oblasti	podlách.		Nie	je	vhodná	na	mramor	a	
prírodný	kameň	so	sklonom	k	výkvetom.	Odoláva	mrazu	
a	posypovým	soliam.	Pre	šírku	škár	do	10	mm.

•	 zrnitosť:	0-4,0	mm
•	 pevnosť	v	tlaku	po	7	dňoch:	≥	20	MPa
•	 pevnosť	v	tlaku	po	28	dňoch:	≥	35	MPa
•	 pevnosť	v	ťahu	pri	ohybe:	≥	1	MPa
•	 stupeň	agresivity	prostredia:	XC	4,	XF4
•	 výdatnosť:	cca	16,5	l/	vrece

5,7l
30

6 mes.

info
Balenie:
• 25 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1050	kg

ŠKÁ
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Škárovacie malty
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SILIKON NANOTECH 720
Silikónová tesniaca hmota

Odolná	voči	plesniam,	určená	na	utesnenie	spojov	okolo	
umývadiel,	vaní,	bidetov,	vaničiek	sprchovacích	kútov,	
ako	 aj	 na	 škárovanie	 rohových	 častí	 keramických	 ob-
kladačiek,	dilatácií,	utesnenia	trubiek	a	spojov	z	PVC.	
Používa	sa	ako	univerzálny	tesniaci	prostriedok	na	vypl-
nenie	škár	medzi	stavebnými	materiálmi	a	dekoračnými	
prvkami.

•						doba	úplného	stvrdnutia:	2	mm/24	h
•						doba	spracovania:	do	25	minút
•						tepelná	odolnosť:	od	-40°C	do	+180°C
•						zmena	objemu:	≤	10%
•						spotreba:	do	16	m.b.	z	kartuše

info

18 mes.

25

Kartuša:
Všetky	farebné	odtiene:
• 280 ml
• 15	ks	v	krabici
• 1260 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	312	kg

• farebné odtiene: vzorkovník str. 77

Tabuľka 5. Oblasť použitia lepidiel

AG 655 AG 658  AG 650 EXPERT 4

Označenie	lepidla C1T C2TE C2TES1 C2TES2

Kúpeľne	a	kuchyne

Terasy	a	balkóny

Omietky,	cementové	potery

Sadrokartónové	dosky

Teraco,	starý	obklad,	olejové	
nátery

Podlahové	a	stenové	
vykurovanie

OSB	a	drevotrieskové	dosky

Najlepšie riešenie    Dovolené	riešenie				 Neodporúča	sa
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Penetračné	nátery	

GRUND W 301
Univerzálny penetračný náter

Univerzálny	 prípravok	 na	 zjednotenie	 nasiakavosti,	 stabi-
lizáciu	a	spevnenie	podkladu.	Zvyšuje	prídržnosť	a	uľahčuje	
nanášanie	farieb,	omietok	a	cementových	lepidiel.	

•	 čas	schnutia:	cca	2	–	4	hodiny
•	 možnosť	ďalších	prác:	po	cca	6	hodinách
•	 farba:	po	vyschnutí		bezfarebný
•	 riedenie:	1:2-1:4	pre	podklady	so	zvýšenou	nasia-

kavosťou
•	 výdatnosť:	do	100	m2/5	l

25

12 mes.

Kanister:
• 1 l
• 12	ks	v	krabici
• hmotnosť	krabice:	13	kg

• 5 l
• 120 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	612	kg

• 20 l
• 30 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	618	kg

GRUND SG 302
Hĺbkový penetračný náter

Hĺbkový	 penetračný	 náter	 na	 vyrovnanie	 nasiakavosti	
podkladu	 predovšetkým	 pred	 aplikáciou	 vnútorných	 a	
vonkajších	náterov,	pred	aplikáciou	stierok	(sadrových,	
vápenno-cementových,	 polymérových),	 keramických	
obkladov	a	tapiet.

• čas	schnutia:	cca	2	–	4	hodiny
•	 možnosť	ďalších	prác:	po	cca	12	hodinách
•	 farba:	po	vyschnutí		bezfarebný
•	 riedenie:	1:1	pre	podklady	so	zvýšenou	nasia-

kavosťou
•	 spotreba:	cca	0,04-0,25	l/m2 v závislosti od pod-

kladu
•	 výdatnosť:	do	100	m2/5	l

25

12 mes.

Kanister:
• 1 l
• 12	ks	v	krabici
• hmotnosť	krabice:	13	kg

• 5 l
• 120 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	612	kg

GRUND SO 305
Silikónový penetračný náter

Výrobok	 na	 báze	 silikónovej	 živice	 určený	 na	 úpravu	
podkladu	pred	aplikáciou	silikónových	(SO),	silikátových	
(SA)	a	silikón-silikátových	farieb	(SISI).	Vyrovnáva	nasia-
kavosť	podkladu	a	zároveň	ho	spevňuje,	uľahčuje	maľo-
vanie	a	zlepšuje	priľnavosť	farby	k	podkladu.

•	 čas	schnutia:	cca	2	–	4	hodiny
•	 možnosť	ďalších	prác:	po	cca	6	hodinách
•	 farba:	po	vyschnutí		bezfarebný
•	 spotreba:	cca	0,05-0,3	l/m2 v závislosti od podkla-

du
•	 výdatnosť:	do	100	m2/5	l

25

12 mes.

Kanister:
• 5 l
• 120 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	612	kg
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Penetračné	nátery	

GRUND 310 BETONKONTAKT
Adhézny mostík na nesavé podklady 

Penetračný	prípravok	určený	na	betónové,	železobetó-
nové	aj	minerálne	podklady	pred	nanášaním	sadrových	
a	vápenno-cementových	omietok,	ako	aj	samoniveli-
začných	stierok.	Prídavok	kremičitého	piesku	zlepšuje	
prídržnosť	následne	aplikovaných	výrobkov.	
• čas	schnutia:	cca	12	hodín
•	 možnosť	ďalších	prác:	po	cca	24	hodinách
•	 farba:	po	vyschnutí		ČERVENÝ
•	 spotreba:	cca	0,25-0,35	kg/m2

•	 výdatnosť:	do	80	m2/20	kg

Balenie:
• 3 kg
• 80 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	240	kg

• 5 kg
• 80 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	400	kg

• 20 kg
• 33 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	710	kg

25

12 mes.

GRUND K 311
Koncentrovaný penetračný náter na savé podklady

Vysoko	koncentrovaný	penetračný	náter	na	úpravu	
podkladu	pred	nanášaním	omietok,	sadrových	lepidiel	a	
anhydritových	stierok.	Určený	na	všetky	silno	nasiakavé	
a	oslabené	podklady.	
• čas	schnutia:	cca	2-4	hodín
•	 možnosť	ďalších	prác:	po	cca	12	hodinách
•	 farba:	po	vyschnutí		ŽLTÝ
•	 riedenie:	od	1:1	do	1:5
•	 spotreba:	cca	0,08	kg/m2	neriedený
•	 v	ýdatnosť:	do	200	m2/15	kg

Balenie:
• 15 kg
• 24 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	372	kg

1:1-1:5 25

12 mes.

PEN
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TREND GRUND U 340
Špeciálny penetračný náter pod fasádne omietky

Špeciálny	základný	náter	s	vysokou	krycou	schopno-
sťou	predurčený	na	prípravu	podkladu	pred	nanášaním	
minerálnych,	akrylátových,	silikátových,	silikónových	
a	mozaikových	omietok	vo	vnútornom	aj	vonkajšom	
prostredí.	Obsahuje	kremičitý	piesok.	Vyrovnáva	nasia-
kavosť	podkladu,	zlepšuje	aplikáciu	omietok	a	zvyšuje	
ich	prídržnosť	k	podkladu.
• čas	schnutia:	cca	4	hodiny
•	 možnosť	ďalších	prác:	po	cca	24	hodinách
•	 farba:	biela	alebo	podľa	vzorkovníka
•	 spotreba:	cca	0,2-0,3	kg/m2

•	 výdatnosť:	do	100	m2/20	kg

12 mes.

25

Balenie:
• 7 kg
• 80 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	574	kg

• 20 kg
• 33 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	710	kg
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Penetračné	nátery	

Tabuľka 6. Oblasť použitia penetračných náterov

GRUND 
301

GRUND
 302

GRUND
305

GRUND
 310

GRUND K
311

TREND Grund 
U 340

Možnosť	riedenia

Farba	po	vyschnutí Bezfarebný Bezfarebný Bezfarebný Červená Žltá
Biela	alebo	

podľa	
vzorkovníka

Ďalšie	práce 6 h 12 h 6 h 24 h 12 h 24 h

Použitie pod 

Farby

Lepidlá	na	obklad

Hydroizolácie

Samonivelizačné	
cementové	stierky	  

Samonivelizačné	
anhydritové	stierky

Stierky  

Sadrové	omietky

Vápenno-cementové	
omietky

Fasádne omietky

Najlepšie riešenie    Dovolené	riešenie				 Neodporúča	sa



Tesniace hmoty a hydroizolácie
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Tesniace hmoty a hydroizolácie
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Tesniace hmoty a hydroizolácie

AQUA DUO 822
Dvojzložková hydroizolačná stierka

Polymér-cementová	hydroizolačná	malta	určená	na	utes-
nenie	podzemných	častí	budov,	ktoré	prichádzajú	do	kon-
taktu	 s	 podzemnými	 vodami,	 vodných	 nádrží,	 bazénov,	
terás	a	balkónov.	Charakterizuje	sa	veľmi	vysokou	pružno-
sťou	a	schopnosťou	premostenia	trhlín.

•	 minimálny	počet	vrstiev:	2	
•	 hrúbka	vrstvy:	2	–	4	mm
• čas	schnutia:	cca	3	–	4	hodiny
•	 doba	spracovateľnosti:	60	min.
•	 spotreba:	cca	1,5	kg/m2	na	1	mm	hrúbky	vrstvy
•	 výdatnosť:	do	10	m2	(sada	32	kg)

Sada:
• 32 kg 
• vrece 24 kg 
• kanister 8 kg

• 16 kg 
• 3 vrecia á 4 kg 
• kanister 4 kg

• 10,7	kg
• 2 vrecia á 4 kg 
• kanister	2,7	kg

25

12 mes.

min.
2x

min. 2x

FOLBIT 800
Tekutá hydroizolácia interiér/exteriér

Jednozložková	k	okamžitému	spracovávaniu	pripravená	
tekutá	 zmes,	 určená	 na	 izoláciu	 vnútorných	 aj	 von-
kajších	priestorov	ako	sú	napr.	terasy,	balkóny	atď.	Po	
vyschnutí	tvorí	vodoodolnú	dobre	priľnavú	vrstvu.

•	 odolnosť	proti	pôsobeniu	vody/vlhkosti:	≥	0,5	MPa
•	 lepenie	obkladov:	po	18	–	24	hodinách
•	 farba:	zelená
•	 spotreba:	cca	1,4	kg/m2	na	1	mm	hrúbky	vrstvy
•	 výdatnosť:	cca	5	m2/1	mm/7	kg

min.
2x

min.2x 25

12 mes.

Balenie:
• 4 kg
• 100 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	414	kg

• 7 kg
• 80 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	575	kg

• 21 kg
• 33 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	710	kg

AQUA STOP 810 1K
Jednozložková hydroizolačná malta

Hydroizolačná	malta	určená	do	oblastí	so	zvýšenou	vlh-
kosťou	(kúpeľne,	sprchy),	na	utesnenie	povrchov	nádrží,	
bazénov,	 izoláciu	 stien	 pivníc	 a	 základov	 z	 vonkajšej	
strany	ako	aj	na	 izoláciu	 terás.	Premosťuje	 trhliny	do	
šírky	0,75	mm.

•	 minimálny	počet	vrstiev:	2
•	 hrúbka	vrstvy:	2-5	mm
•	 čas	schnutia:	cca	4	hodiny
•	 doba	spracovateľnosti:	60	minút
•	 spotreba:	cca	1,5	–	1,7	kg/m2	na	1	mm	hrúbky	

vrstvy
•	 výdatnosť:	cca	16	m2/1	mm	hrúbky	vrstvy

5-6l min. 2x

min.
2x

25

12 mes.

Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg
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Tesniace hmoty a hydroizolácie

TESN
IA

CE H
M

O
TY A H

YD
RO

IZO
LÁ

CIE

TESNIACA ELASTICKÁ PÁSKA 120/70

Slúži	na	zabezpečenie	pred	prenikaním	vlhkosti	a	vody	
v	 miestach	 styku	 dvoch	 povrchov.	 Určená	 na	 utes-
nenie	 vaní,	 sprchovacích	 kútov,	 terás,	 balkónov	 a	 ba-
zénov.	Aplikácia	je	možná	vo	vnútornom	aj	vonkajšom	
prostredí.	

•	 Vysoká	izolačná	schopnosť	a	elasticita
•	 Zloženie:	polyesterová	tkanina	TPE
•	 Šírka:	7	cm
•	 Rozmer:	10	alebo	50	mb/12	cm

info Dĺžka:
• 50 m
• 10 m

PODLAHOVÁ MANŽETA

Určená	na	zabezpečenie	pred	prenikaním	vlhkosti	a	utes-
nenie	prestupov	kanalizačného	potrubia.		Môže	sa	použiť	
vo	vnútornom	aj	vonkajšom	prostredí.	

•	 Vysoká	izolačná	schopnosť	a	elasticita
•	 Zloženie:	polyesterová	tkanina	TPE
•	 Rozmer:	350	x	350	mm

info Balenie:
• 10 ks
• 1 ks

KÚTOVÉ A ROHOVÉ PÁSKY

Slúži	na	zabezpečenie	pred	prenikaním	vlhkosti	a	vody	
v	 miestach	 styku	 dvoch	 povrchov.	 Určená	 na	 utesne-
nie	 vaní,	 sprchovacích	 kútov,	 terás,	 balkónov	 a	 bazé-
nov.	 Aplikácia	 je	 možná	 vo	 vnútornom	 aj	 vonkajšom	
prostredí.	

•	 Vysoká	izolačná	schopnosť	a	elasticita
•	 Zloženie:	polyesterová	tkanina	TPE
•	 Šírka:	7	cm

info

Typ:
• Kútová paska – 1 ks
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Tesniace hmoty a hydroizolácie

Tabuľka 7. Vlastnosti a miesta použitia hydroizolačných hmôt

FOLBIT 800 AQUA STOP 810 1K
AQUA DUO 

822

Druh izolácie Tekutá fólia Tesniaca malta 
na	balkóny

Dvojzložková	
polymér-cementová	zmes

Teplota	počas	aplikácie 																																																								+5°C	do	+25°C

Doba	vysychania	jednej	
vrstvy cca 3 h 4 h 5 h

Ďalšie	práce	po	min. 18 h 72 h 72 h

Minimálny	počet	vrstiev                                                                    2

Minimálna	hrúbka	vrstvy 1,0	mm 2,0	mm 2,0	mm

Odolnosť	voči	vode	pod	
tlakom ≥	0,5	MPa ≥	0,5	MPa ≥	0,5	MPa

Mrazuvzdornosť

Prídržnosť	na	betón ≥	0,5	MPa ≥	1,0	MPa ≥	1,5	MPa

Premostenie	trhlín	do 0,75	mm 0,75	mm 0,75	mm

                                                                                                 Miesto aplikácie

Kuchyne	a	kúpeľne

Utesnenie	starých	
keramických	obkladov

Priemyselné	kuchyne	
a	práčovne,	sprchy

Priemyselné	priestory

Balkóny

Terasy

Bazény

                                                                                           Podzemné časti stavieb

a)	horizontálna	izolácia

b)	vertikálna	izolácia

-	ľahká

- stredná

-	ťažká

Najlepšie riešenie    Dovolené	riešenie				 Neodporúča	sa



Výrobky na báze sadry a stierky 
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Výrobky	na	báze	sadry	a	stierky		

LEICHT-GLÄTTPUTZ 130
Ľahká sadro-vápenná omietka (gletovanie)

Jednovrstvová	 sadro-vápenná	omietka	 so	zvýšenou	vý-
datnosťou	určená	na	strojové	omietanie	všetkých	dru-
hov	stavebných	materiálov	vo	vnútornom	prostredí.	Po-
vrchová	úprava	–	gletovaním.

•	 pevnosť	v	tlaku:	≥	2,0	N/mm2 
•	 zrnitosť:	0	–	1,0	mm
•	 súčiniteľ	priepustnosti	vodnej	pary	μ:	≤	6
•	 minimálna	hrúbka	vrstvy:	8	mm	(stropy),	10	mm	

(steny)
•	 spotreba:	cca	8,0	kg	/m2	na	1	cm	hrúbky	vrstvy
•	 výdatnosť:	36,0	l/vrece

6l
25

6 mes.

Balenie:
• 30 kg
• 35 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1050	kg

GLÄTTPUTZ 140
Sadro-vápenná omietka (gletovanie)

Jednovrstvová	sadro-vápenná	omietka	určená	na	stro-
jové	omietanie	všetkých	druhov	stavebných	materiálov	
vo	vnútornom	prostredí.		Povrchová	úprava	–	gleto-
vaním.

•	 pevnosť	v	tlaku:	≥	2,0	N/mm2 
•	 zrnitosť:	0	–	1,0	mm
•	 spracovateľnosť:	120-150	min.
•	 súčiniteľ	priepustnosti	vodnej	pary	μ:	≤	10
•	 minimálna	hrúbka	vrstvy:	10	mm
•	 spotreba:	cca	10,0	kg	/m2	na	1	cm	hrúbky	vrstvy

14l
25

6 mes.

Balenie:
• 40 kg
• 24 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	960	kg
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GIPSKALKPUTZ 150
Sadro-vápenná omietka (filcovanie)

Jednovrstvová	sadro-vápenná	omietka	určená	najmä	na	
strojové	omietanie	 všetkých	druhov	 stavebných	mate-
riálov	vo	vnútornom	prostredí.	Povrchová	úprava	 –	fil-
covaním.

•	 pevnosť	v	tlaku:	≥	2,0	N/mm2 
•	 zrnitosť:	0	–	1,0	mm
•	 súčiniteľ	priepustnosti	vodnej	pary	μ:	≤	7
•	 minimálna	hrúbka	vrstvy:	10	mm
•	 spotreba:	cca	11,6	kg	/m2	na	1	cm	hrúbky	vrstvy
•	 výdatnosť:	25,8	l/30	kg

10,5l

25

6 mes.

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg
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GIPSSPACHTEL 690
Sadrová stierka 1-10 mm

Predurčená	na	stierkovanie	minerálnych	podkladov,	pre-
krytie	vlásočnicových	trhlín	v	podklade,	inštaláciu	elek-
trických	 rozvodov,	 štukatérske	 práce	 atď.	Môže	 slúžiť	
na	prilepenie	sadrových	prvkov	na	minerálny	podklad.	

•	 pevnosť	v	tlaku:	≥	2,5	N/mm2

•	 prídržnosť	k	betónovému	podkladu:	≥	0,25	N/mm2

•	 doba	spracovateľnosti:	do	60	minút
•	 spotreba:	cca	1,0	kg	/m2	na	1	mm/vrece
•	 výdatnosť:	do	20,0	m2	na	hrúbku	1	mm

12,7l

25

6 mes.

Balenie:
• 20 kg
• 54 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1080	kg

SUPER WEISS GIPS 604

Super biela sadrová stierka do 3 mm

Super	 biela	 elastická	 sadrová	 stierka	 so	 zvýšenou	 vý-
datnosťou	 o	 25%	 v	 porovnaní	 s	 tradičnými	 výrobkami.	
Určená	na	ručné	aj	strojové	omietanie	stien	a	stropov	
vo	vnútornom	prostredí,	kde	vytvorí	snehobielu	vrstvu.	

•	 pevnosť	v	tlaku:	≥	2,0	N/mm2

•	 prídržnosť	k	podkladu:	≥	0,1	N/mm2

•	 začiatok	tuhnutia:	>	50	min.
•	 spotreba:	cca	0,8	kg	/m2	na	1	mm/vrece
•	 výdatnosť:	do	25,0	m2	na	hrúbku	1	mm

12l
25

6 mes.

Balenie:
• 20 kg
• 54 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1080	kg

Výrobky	na	báze	sadry	a	stierky		
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WANDHEIZUNGSPUTZ   
Sadro-vápenná omietka na stenové vykurovanie

Sadro-vápenná	 omietka	 na	 omietanie	 stenového	
plošného	vykurovania	z	medených	a	plastových	trubiek,	
elektrických	káblov	a	roštov	alebo	na	omietanie	muro-
vaných	kachľových	pecí.

•	 pevnosť	v	tlaku:	≥	2,0	N/mm2

•	 zrnitosť:	0	–	1,0	mm
•	 súčiniteľ	priepustnosti	vodnej	pary	μ:	≤	7
•	 minimálna	hrúbka	vrstvy:	7	mm
•	 spotreba:	cca	11,6	kg	/m2	na	1	cm	hrúbky	vrstvy

10,5l

25

9 mes.

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg
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GIPSEL PLUS 603
Biela polymérová stierka do 2 mm

Ideálna	sadrová	stierka	na	konečné	vyhladenie	omietok,	
pripravená	 na	 okamžité	 spracovanie.	 Elastická,	 vyso-
ko	priľnavá	a	snehobiela.	Vhodná	na	ručné	aj	strojové	
omietanie	vápenno-cementových	a	sadrových	omietok,	
betónov	a	sadrokartónových	dosiek.

•	 prídržnosť	k	betónovému	podkladu:	≥	0,50	N/mm2

•	 prídržnosť	k	drevenému	podkladu:	≥0,15	N/mm2

•	 spotreba:	cca	1,9	kg	/m2	na	1	mm/balenie
•	 výdatnosť:	do	20,0	m2	/na	balenie	20	kg

25

12 mes.

Balenie:
• 1,5	kg
• 224 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	336	kg

• 20 kg
• 33 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	660	kg

KALKZEMENT SPACHTEL  662
Vápenno-cementová stierka do 5 mm

Vápenno-cementová	stierka	na	ručné	omietanie	stien	a	
stropov	vo	vnútornom	aj	vonkajšom	prostredí.	Vhodná	
na	mokré	sťahovanie	bez	brúsenia.	Vodoodolná	a	mra-
zuvzdorná.

•	 prídržnosť	k	betónovému	podkladu:	≥		0,2	N/mm2

•	 zrnitosť:	0	–	0,5	mm
•	 doba	spracovateľnosti:	do	180	min
•	 spotreba:	cca	1,25	kg	/m2	na	1	mm	hrúbky	vrstvy
•	 výdatnosť:	cca	20,0	m2	na	hrúbku	1	mm

6,5l
25

12 mes.

Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200kg

ROLL GIPSEL 696
Elastická stierka na ručné a strojové spracovanie, do 2 mm

Snehobiela	elastická	sadrová	stierka	s	vysokou	výdatno-
sťou	 do	 vnútorného	 prostredia	 určená	 ihneď	 na	 spra-
covanie.	Aplikácia	 je	možná	 valčekom	alebo	 strojovo.	
Je	 vhodná	 na	 úpravu	 sadrokartónových	 dosiek	 s	 po-
užitím	tesniacej	pásky.	Vytvára	ideálnu	hladkú	vrstvu	na	
stenách	a	stropoch	vopred	upravených	vápenno-cemen-
tovou	alebo	sadrovou	omietkou,	pre	následné	nanášanie	
farieb.	

•	 prídržnosť	k	betónovému	podkladu:	≥	0,50	N/mm2

•	 priepustnosť	vodnej	pary:	V1	(>150	g/m2d)
•	 spotreba:	cca	1,9	kg/m2	na	1	mm/balenie
•	 výdatnosť:	cca	20,0	m2/1	mm	hrúbka	vrstvy

Balenie:
• 20 kg
• 33 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	660	kg

25

12 mes.
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Sanácia betónov
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SPRITZBETON 470
Jednozložková torkrétovacia zmes

Jednozložková	torkrétovacia	zmes	určená	na	spevňova-
nie	 stien,	 banských	 chodieb,	 stabilizáciu	 základových	
pásov,	skalných	masívov,	opravu	mostov	a	pod.	s	požia-
davkou	na	rýchle	zatuhnutie	a	rýchly	počiatočný	nárast	
pevností.	 Realizovať	 metódou	 tzv.	 suchého	 striekania	
špeciálnym	zariadením.

•	 pevnosť	v	tlaku	mladého	striekaného	betónu:	J2	
•	 hrúbka	vrstvy:	20	–	100	mm	pre	zrnitosť	0	–	4	mm
•	 hrúbka	vrstvy:	50	–	150	mm	pre	zrnitosť	0	–	8	mm
•	 prídržnosť:	≥	1,5	N/mm2

•	 spotreba:	cca	20	kg	/m2	na	1	cm	hrúbky	vrstvy

4,8l
25

9 mes.

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

GROB-BETONREPARATURMÖRTEL 474
Cementová malta na opravu betónu 30 N/mm2

Cementová	malta	určená	na	opravy	betónových	
konštrukcií	a	panelov	predovšetkým	v	pozemnom	
staviteľstve	(stropy,	schodištia,	piliere,	balkóny	apod.)	
najmä	väčších	poškodených	miest	a	výtlkov.

•	 zrnitosť:	0	–	4,0	mm
•	 hrúbka	vrstvy:	max.	50	mm
•	 prídržnosť:	≥	1,2	N/mm2

•	 pevnosť	v	tlaku:	≥	30,0	N/mm2

•	 spotreba:	max.	1,8	kg/m2/mm

7,5l
30

9 mes.

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

FEIN-BETONREPARATURMÖRTEL 474
Cementová malta na opravu betónu 30 N/mm2

Jednovrstvová	sadro-vápenná	omietka	určená	najmä	na	
strojové	omietanie	 všetkých	druhov	 stavebných	mate-
riálov	vo	vnútornom	prostredí.	Povrchová	úprava	 –	fil-
covaním.

•	 zrnitosť:	0	–	2,0	mm
•	 hrúbka	vrstvy:	max.	15	mm
•	 prídržnosť:	≥	1,2	N/mm2

•	 pevnosť	v	tlaku:	≥	30,0	N/mm2

•	 spotreba:	max.	1,4	kg/m2/mm

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

Sanácia	betónov
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9 mes.
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CRETEO®  REPAIR CC 170
Antikorózny náter a adhézny mostík

Vysoko	kvalitný	antikorózny	náter	na	očistené	železo	a	
adhézny	mostík	na	betón	na	báze	cementových	spojív	a	
zušľachťujúcich	prísad.

•	 zrnitosť:	0	–	0,1	mm
•	 hrúbka	vrstvy:	≥	2,0	mm
• špeciálna	tepelná	kapacita:	cca	1kJ/kg.K
•	 spotreba:	1,6	kg/m2/mm
•	 výdatnosť:	10l/balenie

2,8l 9 mes.

Balenie:
• 15 kg
• 24 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:		360	kg

BETONSPACHTEL 460
Cementová stierka 1 – 10 mm

Špeciálna	stierka	na	opravy	a	vyrovnávanie	betónových	
plôch	v	systéme	reprofi	lácie	betónov.	Vhodná	na	betó-
nové	aj	železobetónové	konštrukcie.

•	 zrnitosť:	0,5	mm
•	 pevnosť	v	tlaku	po	28	dňoch:	≥	25	N/mm2

•	 spotreba:	cca	1,4	kg/m2/1	mm
•	 výdatnosť:	cca	17,8	m2/vrece

5,5l
25

12 mes.

Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg

SCHNELLMÖRTEL 425

Rýchlotuhnúca cementová zmes

Rýchlotuhnúca	 montážna	 malta	 na	 kotvenie	 kovových	
prvkov:	držiaky,	kotvy	a	zábradlia.	Určená	na	zastavenie	
únikov	v	betónových	rúrach.	Umožňuje	zaťaženie	po	3	
hodinách. Vodoodolná a mrazuvzdorná. 

•	 zrnitosť:	do	0-0,5	mm
•	 doba	spracovateľnosti:		do	10	minút
•	 pevnosť	v	tlaku	po	3	dňoch:	>	10	N/mm2

•	 pevnosť	v	tlaku	po	28	dňoch:	>	25	N/mm2

•	 spotreba:	cca	1,6	kg/dm3

•	 výdatnosť:	cca	15,5	m2/vrece	25	kg)

0,45l/
2 kg

25

6 mes.

Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg

Sanácia	betónov
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Parametry
Creteo Repair CC 

170

GROB-
Betonreparaturmörtel 

474
BETONSPACHTEL 

460

Funkcia Kontaktná a antikorózna 
zmes

Hlavná	reprofi	lačná	
vrstva

Konečná	reprofi	lačná	
vrstva

Hrúbka	vrstvy	[mm]	 < 2 5-50 1-10

Doba	spracovateľnosti	(min.) < 60 < 60 < 60

Množstvo	vody	na	balenie	(l)	 2,9 4,8 5,5

Výdatnosť	(l/kg) 0,65 0,75 -

Priemerná	spotreba	na	1	m2/1	mm	v	kg - 1,3 1,4

Pevnosť	v	tlaku	po	28	dňoch	[MPa] - ≥	30,0 ≥	25,0

Pevnosť	v	ťahu	pri	ohybe	po	28	dňoch	
[MPa] - ≥	5,0 ≥	1,5

Prídržnosť	na	betón	po	28	dňoch	[MPa] - ≥	1,2 ≥	1,5

Zmrašťovanie	po	28	dňoch	tvrdnutia	[%] - <	0,12 	<	0,16

Kapilárna	absorpcia	vody	[kg/m2 min0,5] - ≤	0,5 ≤	0,5

Zrnitosť 0	-	0,1	mm 0	-	4,0	mm 0	-	0,5	mm

Klasifi	kácia		podľa EN 1504-7 EN 1504-3  R2

OPTIPHALT
Rýchle tuhnúca opravná malta na cesty a chodníky

Rýchlotuhnúca	 jednozložková	 opravná	malta	 na	 cesty,	
chodníky	a	priemyselné	dopravné	plochy.	Opravná	malta	
pre	trvalé	opravy	výtlkov	na	komunikáciách.	Kombinuje	
fl	exibilitu	a	poddajnosť	asfaltových	zmesí	s	pevnosťou	
tlaku	a	trvanlivosťou	betónu.	

•	 zrnitosť:	0	–	4,0	mm
•	 hrúbka	vrstvy:	0,5	–	20	cm
•	 doba	spracovateľnosti:	do	15	minút
• špeciálna	tepelná	kapacita:	cca	1	kJ/kg.K
•	 pevnosť	v	tlaku	po	7	dňoch:	>	20	N/mm2

•	 pevnosť	v	tlaku	po	28	dňoch:	≥	25	N/mm2

•	 výdatnosť:	11,0	l/balenie

3,5l
35

10 6 mes.

Balenie:
• 20 kg
• 24 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	480	kg

Tabuľka 8. 
Vlastnosti cementových mált 
na opravu betónu

Sanácia	betónov
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THERMO PUTZ 951
TOP Tepelnoizolačná omietka 20 – 120 mm

Omietka	určená	na	realizáciu	tepelnoizolačných	omie-
tok	 s	 akustickými	 vlastnosťami	 do	 vnútorných	 aj	 von-
kajších	priestorov.	Ideálna	na	miesta,	kde	nie	je	možné	
použiť	tradičný	tepelnoizolačný	kontaktný	systém.	Cha-
rakterizuje	 sa	 tepelnoizolačnými	 vlastnosťami	 blížia-
cimi	 sa	 vlastnostiam	 expandovaného	 polystyrénu.	 Je	
vhodná	aj	na	renováciu	priestorov,	v	ktorých	je	potreb-
né	zlepšiť	tepelný	komfort.

•	 zrnitosť:	0	-	2,0	mm
•	 trieda	pevnosti	v	tlaku:	CS	I
•	 súčiniteľ	tepelnej	vodivosti	λ:	0,071	W/(mK)
•	 spotreba:	stredná	cca	11,0	l/m2/1	cm
•	 výdatnosť:	cca	2,7	m2/vrece/1	cm

14l
25

12 mes.

Balenie:
• 30 l
• 40 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	600	kg

Renovačné	omietky

RENOPLUS 250
Univerzálna renovačná omietka

Renovačná	 a	 vyrovnávacia	 omietka	 na	 vonkajšie	 aj	
vnútorné	účely.		Používa	sa	na	staré	aj	nové	nosné	mi-
nerálne podklady. 

•	 zrnitosť:	0	–	1,0	mm
•	 hrúbka	vrstvy:	3	–	30	mm
•	 súčiniteľ	priepustnosti	vodnej	pary:		μ	≤	12
•	 pevnosť	v	tlaku:	od	1,5	N/mm2	do	5,0	N/mm2

•	 spotreba:	max.	1,5	kg/m2/mm
•	 výdatnosť:	17,5	l/	vrece

6,5l
25

12 mes.

MÄRKER TRASSKALKMÖRTEL 970
Na murovanie a škárovanie

Murovacia	malta	na	báze	vysoko	hydraulického		tra-
sového	vápna	a	vybraných	pieskov.		Na	murovanie	a	
vyškárovanie	prírodného	kameňa	a	obkladových	dosiek.	
Kvôli	vysokej	kapacite	iónovej	väzby	je	redukovaná	
tvorba	výkvetov.	

•	 zrnitosť:	0	–	4,0	mm
•	 pevnosť	v	tlaku:	M10
•	 výdatnosť:	17l/	vrece

15-17l 30

9 mes.

Balenie:
• 30 kg
• 35 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1050	kg

Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg
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Renovačné	omietky

TRASSZEMENT VERPRESSMÖRTEL HS 275
Injektážna suspenzia na murivo

Injektážna	suspenzia	s	cementom	vysoko	odolným	proti	
síranom.	Na	výplň	dutín	a	trhlín	v	murive,	pre	trhliny	
v	murive	>	0,5	mm.	Špeciálne	určená	na	renováciu	
starých	objektov,	kostolov	a	historických	budov.

•	 zrnitosť:	0	–	0,3	mm
•	 pevnosť	v	tlaku:	3,0	N/mm2

•	 súčiniteľ	priepustnosti	vodnej	pary	μ:		12	–	15
•	 výdatnosť:	27	l/	vrece

17l
30

12 mes.

Balenie:
• 25 kg
• 35 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	875	kg



47
Tlačové	chyby	vyhradene!

Sanačné	omietky

INJEKTIONSFLÜSSIGKEIT 900
Prípravok na utesnenie

Špeciálny prostriedok na vodorovnú izoláciu muriva 
pred	kapilárnou	vlhkosťou.	Slúži	na	 impregnáciu	póro-
vitých	materiálov.	Prostriedok	je	možné	použiť	aj	na	pe-
netráciu	 podkladu	 pred	 aplikáciou	 silikátových	 farieb.	
Vodoodolný	a	mrazuvzdorný.

•	 pH:	12
•	 riedenie	pri	impregnácii:	1:2	–	1:3
•	 spotreba	–	impregnácia:	od	0,15	l/m2/1	cm
•	 spotreba	–	injektáž:	od	1,2	l/	m.b	šírky	muriva	50	

cm

1:2-1:3 25

12 mes.

Kanister:
• 5 l
• 120 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	612	kg

VERFESTIGER
Prostriedok na spevnenie podkladu

Minerálny	alkalický	prostriedok	na	spevnenie	omietok,	
muriva	a	betónu	v	suterénoch,	šachtách	atď.

•	 farba:	transparentný
•	 pH:	cca	15
•	 spotreba:	cca	0,5	l/m2

30

12 mes.

SANIER-VORSPRITZMÖRTEL 205
Sanačný prednástrek

Sanačný	prednástrek	kategórie	pevnosti	v	tlaku	CSIV	
špeciálne	určený	na	omietanie	vlhkého	a	soľami	
zaťažovaného	muriva.	Úprava	podkladu,	adhézna	
vrstva	pre	následné	nanášanie	sanačných	omietok.	
Je	súčasťou	sanačného	systému	podľa	smernice	WTA	
2-2-91.

•	 zrnitosť:	0-	2,0	mm
•	 spotreba:	cca	4,0	kg/m2

•	 zrnitosť:	0	–	4,0	mm
•	 spotreba:	max.	5,0	kg/m2

•	 pevnosť	v	tlaku	od	3,5	N/mm2	do	7,5	N/mm2

7,2l
30

9 mes.

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg
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Kanister:
• 5 l
• 60 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	306	kg

• 10 l
• 40 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	412	kg
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SANIER-PORENAUSGLEICHSPUTZ 208
Vyrovnávacia sanačná omietka

Jedno	a	viacvrstvová	sanačná	omietka	na	vyrovna-
nie	podkladu,	určená	na	omietanie	vlhkého	a	soľami	
zaťažovaného	muriva.	Vhodná	na	vonkajšie	aj	vnútorné	
účely.	Spĺňa	požiadavky	WTA.

•	 zrnitosť:	0	–	3,0	mm
•	 hrúbka	vrstvy:	min.	20	mm
•	 súčiniteľ	priepustnosti	vodnej	pary:		μ	≤	18
•	 pevnosť	v	tlaku:	od	1,5	N/mm2	do	5,0	N/mm2

•	 spotreba:	max.	1,3	kg/m2/mm

7l
30

6 mes.

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

SANIER-WANDPUTZ 200
Jadrová sanačná omietka

Jedno	a	viacvrstvová	jadrová	sanačná	omietka	určená	
na	omietanie	vlhkého	a	soľami	zaťažovaného	muriva,	
najmä	v	oblasti	podmuroviek.	Vhodná	na	vonkajšie	aj	
vnútorné	účely.		Spĺňa	požiadavky	WTA.

•	 zrnitosť:	0	–	2,0	mm
•	 hrúbka	vrstvy:	min.	20	mm
•	 súčiniteľ	priepustnosti	vodnej	pary:		μ	≤	12
•	 pevnosť	v	tlaku:	od	1,5	N/mm2	do	5,0	N/mm2

•	 spotreba:	max.	1,35	kg/m2/mm

7l 6 mes.

30
Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

Sanačné	omietky
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SANIER-WANDPUTZ 210
Jadrová sanačná omietka

Jedno	a	viacvrstvová	jadrová	sanačná	omietka	s	veľkým	
obsahom	pórov	na	použitie	pri	vysokom	stupni	zaťaže-
nia	 soľami.	 	 Vhodná	 na	 vonkajšie	 aj	 vnútorné	 účely.	
Spĺňa	požiadavky	WTA.

•	 zrnitosť:	0	–	4,0	mm
•	 hrúbka	vrstvy:	min.	20	mm
•	 súčiniteľ	priepustnosti	vodnej	pary:		μ	≤	12
•	 pevnosť	v	tlaku:	od	1,5	N/mm2	do	5,0	N/mm2

•	 spotreba:	max.	12,5	kg/m2/cm

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

30

6 mes.7l
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Sanačné	omietky	

FEINPUTZ 212
Jemná sanačná omietka (štuk)

Tenkovrstvová	 omietka	 určená	 na	 vytvorenie	 filcova-
nej	 povrchovej	 štruktúry.	 Vhodná	 na	 sanáciu	 vlhkých	
a	soľami	zaťažených	stien	vo	vnútornom	aj	vonkajšom	
prostredí.	

•	 zrnitosť:	0	–	0,5	mm;	0	–	1,0	mm
•	 hrúbka	vrstvy:	min.	2	mm
•	 súčiniteľ	priepustnosti	vodnej	pary:		μ	≤	12
•	 pevnosť	v	tlaku:	od	0,4	N/mm2	do	2,5	N/mm2

•	 spotreba:	max.	1,25	kg/m2/mm

6l
30

9 mes.

Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg
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Vápenné	sanačné	omietky
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HYDRAULKALK 380 – FEINABRIEB
Vápenná malta – jemná

Minerálna	jemná	omietka	na	báze	hydraulického	vápna	
určená	na	renováciu	starých	objektov,	kostolov	a	histo-
rických	 budov	 špeciálne	 v	 pamiatkovej	 starostlivosti.	
Optimálny	podklad	pod	vápenné	a	silikátové	farby.

•	 zrnitosť:	0	–	0,5mm;	0	–	0,8	mm
•	 hrúbka	omietky:	2	–	4	mm
•	 pevnosť	v	tlaku:	1,5	N/mm2

•	 súčiniteľ	priepustnosti	vodnej	pary	μ:	12	–	15
•	 pH:	cca	13
•	 spotreba:	1,75	kg/m2/mm
•	 výdatnosť:	17	m2/mm/	vrece

12l
30

12 mes.

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

Balenie:
• 40 kg
• 36 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1440	kg

HYDRAULKALK 695 – RENOVIERPUTZ
Vápenná malta

Vápenná	 malta	 na	 báze	 hydraulického	 vápna	 určená		
na	murivo	každého	druhu	vrátane	muriva	zmiešaného.		
Vhodná	na	renováciu	starých	historických	objektov.	Kriv- 
ka	 zrnitosti	 bola	 nastavená	 podľa	 analýzy	 pôvodnej	 
historickej omietky.

•	 zrnitosť:	0	–	4,0	mm
•	 hrúbka	vrstvy:	minimálne	15	mm
•	 pevnosť	v	tlaku:	2	N/mm2

•	 súčiniteľ	priepustnosti	vodnej	pary	μ	:	12	–	15
•	 pH:	cca	13
•	 spotreba:	15	kg/m2/cm
•	 výdatnosť:	cca	2,4	m2/cm/vrece

8,5l

30

12 mes.

Balenie:
• 35 kg
• 36 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

HYDRAULKALK 675 – VORSPRITZMÖRTEL
Vápenný prednástrek

Vápenný	prednástrek	na	murivo	každého	druhu	vrátane	
muriva	zmiešaného.	Určený	na	renováciu	starých	histo-
rických	objektov.	Spĺňa	požiadavky	pamiatkovej	ochra-
ny.	Výrobok	je	na	báze	hydraulického	vápna.

•	 zrnitosť:	0	–	4,0	mm
•	 pevnosť	v	tlaku:	2,5	N/mm2

•	 súčiniteľ	priepustnosti	vodnej	pary	μ:	12	–	15
•	 pH:	cca	13
•	 spotreba:	4	kg/m2/cm
•	 výdatnosť:	21	l/	vrece

8,5l

30

12 mes.
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HASOLAN
Vápenná omietka

Vápenná	 omietka	 určená	 najmä	 na	 historické	murivo.	
Ekologická	 omietka	 určená	 na	 vonkajšie	 aj	 vnútorné	
účely.	Omietkový	 systém	 spĺňajúci	podmienky	pamiat-
kovej	starostlivosti	ohľadne	historického	muriva.	

6l 12 mes.

25

10

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

Sanačné	omietky	/	Eko	výrobky
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HYDRAULKALK – SOCKELPUTZ
Vápenná malta na sokle

Vápenná	malta	na	báze	hydraulického	vápna	na	muri-
vo	každého	druhu	vrátane	zmiešaného	muriva.	Určená	
na	renováciu	starých	historických	objektov	s	ochranou	
proti	 netlakovej	 vode.	 Spĺňa	 požiadavky	 pamiatkovej	
starostlivosti.

•	 zrnitosť:	0	–	4,0	mm
•	 hrúbka	omietky:	minimálne	20	mm
•	 pevnosť	v	tlaku:	≥	2,0	N/mm2

•	 súčiniteľ	priepustnosti	vodnej	pary	μ:	12	–	15
•	 pH:	cca	13
•	 spotreba:	14,5	kg/m2/cm
•	 výdatnosť:	2,7	m2/cm/	vrece

8l
30

6 mes.

Balenie:
• 35 kg
• 36 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

HYDRAULKALK 952 – MÖRTEL
Vápenná murovacia malta

Murovacia	malta	 na	 báze	 vysoko	 hydraulického	 vápna	
určená	na	murivo	z	prírodného	kameňa.	Zvlášť	vhodná	
na	opravu	starého	a	historického	muriva.

•	 zrnitosť:	0	–	2,0	mm
•	 pevnosť	v	tlaku:		5,0	N/mm2

•	 súčiniteľ	priepustnosti	vodnej	pary	μ:	25
•	 pH:	cca	12
•	 výdatnosť:	18	l/	vrece

8l
30

12 mes.

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

Zrnitosť	
(mm)

0–0,5 0–1,0 0–2,0 0–4,0 0–6,0

Spotreba
(m2/mm)

8,5/1,5	 4,5/3 2,2/6	 1,1/12 1,0/18

Výdatnosť 17	l/	
vrece

18	l/	
vrece

18	l/	
vrece

16,5l/	
vrece

16	l/	
vrece
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ESTRICH/BETON 421
Cementový poter 20 N/mm2

Cementový	 poter	 určený	 do	 vnútorného	 aj	 vonkajšie-
ho	 prostredia.	 Vhodný	 na	 realizáciu	 kotvených	 aj	
plávajúcich	podláh	pre	bežne	zaťažované	priestory.	

•	 zrnitosť:	0	–	2	mm					Hrúbka	vrstvy:	5	–	30	mm
•	 zrnitosť:	0	–	4	mm					Hrúbka	vrstvy:	25	–	50	mm
•	 zrnitosť:	0	–	8	mm					Hrúbka	vrstvy:	40	–	100	mm
•	 označenie:	CT-C20-F4
•	 spotreba:	19	kg/m2/cm

30

12 mes.4,5l

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	palety:	1260	kg

ESTRICH/BETON  423
Cementový poter 30 N/mm2

Cementový	 poter	 určený	 do	 vnútorného	 aj	 vonkajšie-
ho	prostredia.	Poter	 je	vhodný	do	priestorov	 s	 väčším	
zaťažením.	

•	 zrnitosť:	0	–	2	mm					Hrúbka	vrstvy:	5	–	30	mm
•	 zrnitosť:	0	–	4	mm					Hrúbka	vrstvy:	25	–	50	mm
•	 zrnitosť:	0	–	8	mm					Hrúbka	vrstvy:	40	–	100	mm
•	 označenie:	CT-C30-F5
•	 spotreba:	19	kg/m2/cm
•	 výdatnosť:	16	l/vrece

4l
30

9 mes.

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

ESTRICH/BETON 424
Vystužený cementový poter 35 N/mm2

Cementový	 poter	 vystužený	 sklenými	 vláknami	 určený	
na	vnútorné	aj	vonkajšie	účely.	Na	realizáciu	kotvených	
a	plávajúcich	podláh	alebo	na	výtlky	v	betóne.	Poter	je	
určený	pre	vysoko	zaťažované	podlahy	s	mechanickým	
namáhaním	v	hrúbke	10	–	50	mm.

•	 zrnitosť:	0	–	4	mm
•	 hrúbka	vrstvy:	10	–	50	mm
•	 označenie:	CT-C35-F5
•	 spotreba:	20	kg/m2/cm
•	 výdatnosť:	cca	15	l/vrece

4l
30

9 mes.

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

Potery
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GEFÄLLESTRICH 428
Spádový poter

Špeciálny	cementový	poter	s	prídavkom	vlákien	na	vy-
tvorenie spádu v konštrukciách podláh. Ideálny na plo-
chy	 s	 požiadavkou	 na	 vyššiu	 pevnosť,	 odolnosť	 a	 pre-
menlivú	 hrúbku	 vrstvy	 (napr.	 balkóny,	 lódžie,	 terasy,	
kúpeľne	a	pod.)

•	 zrnitosť:	0	–	4	mm
•	 hrúbka	vrstvy:	5	–	100	mm
•	 označenie:	CT-C30-F6
•	 spotreba:	19	kg/m2/cm
•	 výdatnosť:	cca	52,6	m2/to/cm

4l
30

9 mes.

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

CRETEO® STANDARD 990 B30
Suchý betón C25/30

Suchá	 betónová	 zmes	 vhodná	 na	 všetky	 betonárske	
práce,	 kde	 sa	môže	 vyskytovať	 aj	 výstuž	 alebo	 zabu-
dované	kovové	prvky	v	nových	stavbách,	prestavbách	a	
rekonštrukciách.	K	betonáži	podlahových	dosiek,	 stro-
pov,	základov,	prekladov,	stien,	schodov,	soklov,	podpier	
a	stĺpov	pre	odlievanie	dutých	blokov	a	menších	kom-
ponentov	atď.	

•	 zrnitosť:	0	–	4	mm
•	 pevnosť	v	tlaku:	≥	30	N/mm2

•	 stupeň	agresivity:	XC1
•	 trieda	podľa	konzistencie:	F2
•	 výdatnosť:	12,5	l/vrece

2,6l

25

12 mes.

Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	palety:	1200	kg

FN 615 BODENSPACHTEL
Samonivelizačná cementová stierka 25 N/mm2

Samonivelizačná	rýchlotuhnúca	cementová	zmes	na	vy-
rovnanie	 cementových,	 anhydritových	 aj	 anhydritovo-
-cementových	 podláh.	 Ako	 tenkovrstvová	 podlahovina	
na	združené	vyrovnanie	na	betónové	podlahy.	

•	 zrnitosť:	0	–	0,5	mm
•	 hrúbka	vrstvy:	2	–	15	mm
•	 označenie:	CT-C25-F6
•	 pochôdzna:	≥	6	hod
•	 spotreba:	1,5	kg/m2/mm

6,5l
30

6 mes.

Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	palety:	1200	kg

PO
TERY
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RENOGRUND 414
Samonivelizačná stierka na drevené podlahy, 2-30 mm

Špeciálna	 cementová	 samonivelizačná	 stierka,	 ideálna	
na	 podklady	 s	 podlahovým	 vykurovaním,	 OSB	 dosky	 a	
ďalšie	drevené	podklady.	Vzhľadom	na	vysokú	pevnosť	v	
tlaku	je	vhodná	pod	parkety	a	lepené	podlahy.	Obsahuje	
vlákna.

•	 pochôdzna:	po	min.	3	hodinách
•	 uloženie	ďalšej	vrstvy:	po	minimálne	3	dňoch	

(keramický	obklad)
•	 pevnosť	v	tlaku	po	28	dňoch:	≥	25	N/mm2

•	 označenie:	CT-C25-F6
•	 spotreba:	cca	15	kg/m2/1	cm
•	 výdatnosť:	cca	1,7	m2/vrece/1	cm

6l 9 mes.

25
Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg

RENOGRUND 412
Rýchlotuhnúca samonivelizačná  cementová stierka, 2 – 20 mm

Špeciálna	 samonivelizačná	 stierka	 umožňujúca	 rýchle	
vykonanie	 prác.	 Dokonalý	 podklad	 pod	 keramické	 ob-
klady,	parkety	alebo	koberce.	Aplikuje	sa	tak	na	klasic-
ké	potery	ako	aj	na	potery	s	podlahovým	vykurovaním.	
Obsahuje	vlákna.

•	 pochôdzna:	po	min.	2	hodinách
•	 uloženie	ďalšej	vrstvy:	po	minimálne	24	hodinách
•	 pevnosť	v	tlaku	po	28	dňoch:	≥	30	N/mm2

•	 označenie:	CT-C30-F5
•	 spotreba:	cca	15	kg/m2/1	cm
•	 výdatnosť:	cca	1,7	m2/vrece/1	cm

5,0l 6 mes.

25
Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg

RENOGRUND 411
Samonivelizačná cementová stierka 5 – 35 mm

Univerzálna	 samonivelizačná	 stierka	 vhodná	 ako	 do-
konalý	 podklad	 pod	 keramické	 obklady,	 parkety	 alebo	
koberce.	Aplikuje	sa	na	klasické	potery	aj	na	potery	s	
podlahovým	vykurovaním.	Obsahuje	vlákna.

•	 pochôdzna:	po	min.	6	hodinách
•	 uloženie	ďalšej	vrstvy:	po	minimálne	7	dňoch
•	 pevnosť	v	tlaku	po	28	dňoch:	≥	30	N/mm2

•	 označenie:	CT-C30-F7
•	 spotreba:	cca	15	kg/m2/1	cm
•	 výdatnosť:	cca	1,7	m2/vrece/1	cm

25

6 mes.5,75l

Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg
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FN 130 BODENSPACHTEL 
Samonivelizačná anhydritová stierka 25 N/mm2

Samonivelizačná	zmes	na	báze	anhydritu	na	vyrovnanie	
povrchu	 a	 prípadné	 opravy	 anhydritových	 a	 cemento-
vých	podláh,	určená	iba	do	vnútorného	prostredia.

• zrnitosť:	0	–	0,8	mm
• hrúbka	vrstvy:	5	–	40	mm
• označenie:	CT-C25-F6
• pochôdzna:	≥	3	hod
• spotreba:	1,7	kg/m2/mm
• výdatnosť:	15	l/vrece

5,5l 9 mes.

25
Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg

BODENSPACHTEL 202
Samonivelizačná anhydritová stierka 30 N/mm2, 2-20 mm

Tenkovrstvová	anhydritová	stierka	na	ručné	aj	strojové	
spracovanie.	Vhodná	ako	podklad	pod	keramickú	dlaž-
bu,	koberce	atď.	Určená	na	vyrovnanie	anhydritových	
poterov	ako	aj	na	podlahové	vykurovanie	vo	vnútornom	
prostredí.	

•	 pochôdzna:	po	min.	48	hodinách
•	 uloženie	ďalšej	vrstvy:	po	minimálne	7	dňoch	
•	 pevnosť	v	tlaku	po	28	dňoch:	≥	30	N/mm2

•	 označenie:	CA-C30-F5
•	 spotreba:	cca	18	kg/m2/1	cm
•	 výdatnosť:	cca	1,4	m2/vrece/1	cm

5,0l 6 mes.

25
Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg

ANHYDRIT-FLIESSESTRICH 201
Samonivelizačný anhydritový poter 3-60 mm

Anhydritový	 poter	 vhodný	 ako	 podklad	 pod	 keramický	
obklad,	parkety,	koberce	atď.	Určený	na	ručné	aj	stro-
jové	 spracovanie.	 Vhodný	 na	 podlahové	 vykurovanie,		
oddelený	poter,	poter	na	tepelnej	izolácii,	plávajúci	aj	
pripojený	poter.

•	 pochôdzny:	po	min.	48	hodinách
•	 uloženie	ďalšej	vrstvy:	po	minimálne	14	dňoch	
•	 pevnosť	v	tlaku	po	28	dňoch:	≥	30	N/mm2

•	 označenie:	CA-C30-F6
•	 spotreba:	cca	18	kg/m2/1	cm
•	 výdatnosť:	cca	1,4	m2/vrece/1	cm

3,6l 6 mes.

25
Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg

PO
TERY
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ANHYDRIT-FLIESSESTRICH 463
Samonivelizačný anhydritový poter 35 N/mm2

Samonivelizačná	 liata	podlaha	na	báze	anhydritu,	určená	
iba	 pre	 vnútorné	 účely,	 spĺňajúca	 požiadavky	 na	 vyššiu	
záťaž.	Použitie:	najmä	vo	veľkopriestorových	kanceláriách,	
skladoch	a	bytovej	výstavbe.	Pre	liatie	kotvených	podláh,	
podláh	na	oddeľovacej	vrstve,	plávajúcich	podláh	a	podláh	
vykurovaných.

•	 Pochôdzny:	po	min.	24	hodinách
•	 Začiatok	vykurovania:	po	minimálne	7	dňoch	
•	 Pevnosť	v	tlaku	po	28	dňoch:	≥	35	N/mm2

•	 Označenie:	CA-C35-F7
•	 Spotreba:	cca	18	kg/m2/1	cm
•	 Výdatnosť:	cca	1,6	m2/vrece/1	cm

5,7l 6 mes.

25
Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

ANHYDRIT-FLIESSESTRICH 459
Samonivelizačný anhydritový poter 20 N/mm2

Pre	 liatie	 združených	 podláh,	 podláh	 na	 oddeľovacej	
vrstve,	plávajúcich	podláh,	na	systém	dutinových	pod-
láh	a	podláh	vykurovaných.	Samonivelizačná	hmota	 je	
určená	iba	do	vnútorných	priestorov,	pre	obytné	pries- 
tory	a	veľkopriestorové	kancelárie.

•	 pochôdzny:	po	min.	36	hodinách
•	 začiatok	vykurovania:	po	minimálne	7	dňoch	
•	 pevnosť	v	tlaku	po	28	dňoch:	≥	20	N/mm2

•	 označenie:	CA-C20-F4
•	 spotreba:	cca	18	kg/m2/1	cm
•	 výdatnosť:	cca	1,6	m2/vrece/1	cm

25

9 mes.4,8l

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

ANHYDRIT-FLIESSESTRICH 460
Samonivelizačný anhydritový poter 25 N/mm2

Samonivelizačná	 liata	 podlaha	 na	 báze	 anhydritu,	
určená	 výhradne	 na	 vnútorné	 účely,	 predovšetkým	 vo	
veľkopriestorových	kanceláriách	a	bytovej	výstavbe.	Na	
liatie	kotvených	podláh,	podláh	na	oddeľovacej	vrstve,	
plávajúcich	podláh	a	podláh	vykurovaných.

•	 pochôdzny:	po	min.	24	hodinách
•	 začiatok	vykurovania:	po	minimálne	7	dňoch	
•	 pevnosť	v	tlaku	po	28	dňoch:	≥	25	N/mm2

•	 označenie:	CA-C25-F6
•	 spotreba:	cca	18	kg/m2/1	cm
•	 výdatnosť:	cca	1,6	m2/vrece/1	cm

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg4,5l 9 mes.

25
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ZEMENT-SULFAT-FLIESSESTRICH 465
Samonivelizačný cementovo-sulfátový poter 25 N/mm2

Samonivelizačná	liata	podlaha	na	báze	anhydritu	a	ce-
mentu,	 určená	 iba	 pre	 vnútorné	 účely,	 zvlášť	 v	 obyt-
ných	priestoroch	a	vo	veľkopriestorových	kanceláriách.	
Používa	sa	pre	liatie	združených	podláh,	podláh	na	od-
deľovacej	 vrstve,	 plávajúcich	 podláh,	 podláh	 vykuro-
vaných	a	ako	mazaninová	nášľapná	vrstva	pre	výstavbu	
podkrovných	priestorov.
•	 pochôdzny:	po	min.	36	hodinách
•	 začiatok	vykurovania:	po	minimálne	7	dňoch	
•	 pevnosť	v	tlaku	po	28	dňoch:	≥	25	N/mm2

•	 označenie:	CA/CT-C25-F5
•	 spotreba:	cca	19	kg/m2/1	cm
•	 výdatnosť:	cca	1,5	m2/vrece/1	cm

5,0l 6 mes.

30
Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

Potery

PO
TERY
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Tabuľka 9. Miesto aplikácie poterových hmôt 

RENOGRUNT 
411

RENOGRUNT 
412

RENOGRUNT
414

Anhydrit-
Fliessestrich 201

Bodenspachtel 202

Samonivelizačné	stierky

Podlahové	
vykurovanie

Tepelná izolácia 
(plávajúci	poter)

Vrstva oddelená 
(fólia)

Vrstva pripojená 
k podkladu

Terasy	a	balkóny

Kúpeľne	a	kuchyne

	Vhodné	použitie			 	Nevhodné	použitiee



Murovacie malty
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MAUERMÖRTEL 920 M10
Murovacia malta 10 N/mm2

Vápenno-cementová	 malta	 na	 murovanie	 všetkých	
druhov	 stavebných	materiálov	pre	vyššie	zaťaženia	vo	
vnútornom	 aj	 vonkajšom	 prostredí.	 Vhodná	 najmä	 na	
murovanie	nosných	stien,	tenkostenných		priečok,	komí-
nových	prieduchov	apod.	

•				 pevnosť	v	tlaku:	M10
•	 súdržnosť:	≥	0,15	N/mm2

•	 reakcia	na	oheň:	Trieda	A1
•	 zrnitosť:	0-2	mm,	0	–	4	mm
•	 výdatnosť:	30	kg/	cca	17	l

4,5l

25

12 mes.

info
Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

MAUERMÖRTEL 950 M5
Murovacia malta 5 N/mm2

Vápenno-cementová	malta	na	murovanie	všetkých	dru-
hov	stavebných	materiálov	vo	vnútornom	aj	vonkajšom	
prostredí.	Pri	frakcii	0	–	2	je	možná	pneumatická	dopra-
va zo sila k miešaciemu zariadeniu. 

•	 pevnosť	v	tlaku:	M5
•	 súdržnosť:	≥	0,15	N/mm2

•	 reakcia	na	oheň:	Trieda	A1
•	 zrnitosť:	0-2	mm,	0-4	mm
•	 výdatnosť:	30	kg/	cca	17	l

5l
25

12 mes.

info
Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

MÄRKER TRASS KALKMÖRTEL 970
Murovacia malta na báze trasu

Murovacia	 malta	 na	 báze	 vysokohydraulického	 traso-
vého	vápna	a	vybraných	pieskov.	Na	murovanie	a	škáro-
vanie	 prírodného	 kameňa	 a	 obkladových	 dosiek.	 Kvôli	
vysokej	kapacite	iónovej	väzby	Märker-Trass	je	reduko-
vaná	tvorba	výkvetov.
•	 pevnosť	v	tlaku:	M10
•	 súdržnosť:	≥	0,15	N/mm2

•	 reakcia	na	oheň:	Trieda	A1
•	 zrnitosť:	0-4	mm
•	 výdatnosť:	30	kg/	cca	17	l

15-17l 30

9 mes.

info
Balenie:
• 30 kg
• 35 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1050	kg

Murovacie malty
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LEICHT-MAUERMÖRTEL 822 M5
Tepelnoizolačná murovacia malta 5 N/mm2

Tepelnoizolačná	 vápenno-cementová	 murovacia	 malta	
na	murovanie	 tepelnoizolačných	 stavebných	 hmôt	 ako	
napr.	LIAPOR,	POROTHERM	atď.	

•	 pevnosť	v	tlaku:	M5
•	 súdržnosť:	≥	0,15	N/mm2

•	 súčiniteľ	tepelnej	vodivosti:	λ	=	0,27	[W/(m.K)]
•	 reakcia	na	oheň:	Trieda	A1
•	 zrnitosť:	0-4	mm
•	 výdatnosť:	20	kg/	cca	32	l

11l
30

12 mes.

info
Balenie:
• 20 kg
• 30 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	600	kg

Murovacie malty

PLANSTEIN DÜNNBETTMÖRTEL 960 M10
Murovacia malta na presné murovanie 

Lepiaca tenkovrstvová murovacia malta na lepenie 
brúsených	 tehál	 (Porotherm	 atď.),	 presných	 tvárnic	
(YTONG,	PORFIX	atď.)	a	všetkých	konštrukčných	prvkov,	
ktoré	umožňujú	tenkovrstvové	lepenie.

•	 pevnosť	v	tlaku:	M10
•	 súdržnosť:	≥	0,3	N/mm2

•	 reakcia	na	oheň:	Trieda	A1
•	 zrnitosť:	0-0,5	mm
•	 výdatnosť:	25	kg/	cca	20	l

6,5l
30

12 mes.

info
Balenie:
• 25 kg
• 48 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg
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HYDRAULKALK 952 - MÖRTEL
Vápenná murovacia malta

Vápenná	murovacia	malta	na	báze	vysoko	hydraulického	
vápna.	Používa	sa	na	murovanie	muriva	z	plných	tehál,	
lomového	kameňa	a	podobných	materiálov.	Zvlášť	vhod-
ná	na	opravu	starých	a	historických	murív.	Výrobok	vy-
hovuje	požiadavkám	pamiatkovej	starostlivosti.	

•	 pevnosť	v	tlaku:	M5
•	 súdržnosť:	≥	0,15	N/mm2

•	 reakcia	na	oheň:	Trieda	A1
•	 zrnitosť:	0-2	mm
•	 výdatnosť:	30	kg/	cca	18	l

8l
30

12 mes.

info
Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg
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Murovacie malty
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Tabuľka 10. Vlastnosti murovacích mált

Mauermörtel 950 M5 Mauermörtel 920 M10
LEICHT- 

Mauermörtel 822 M5

Účel Všeobecný	účel Všeobecný	účel Tehly	keramické	dierované,	
tepelnoizolačné		

Aplikačná teplota Od	+5˚C		do	+25˚C

Farba Šedá Šedá Šedá

Šírka škáry 5-20 mm 5-20 mm 10-15 mm

Doba spracovateľnosti pri 
teplote 20°C cca 2 hod. cca 2 hod. cca 2 hod.

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch ≥	5,0	N/mm2 ≥	10,0	N/mm2 ≥	2,5	N/mm2

Mrazuvzdornosť Áno Áno Áno

Vodoodolnosť Áno Áno Áno

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ ≤	1,11	W/m*K ≤	1,11	W/m*K <	0,18	W/m*K

*	-	spotreba	na	1	m2	muriva	vymurovaného	na	šírku	tehly	(12	cm)
**	-	spotreba	pre	tvárnicu	38	cm



Omietky vápenno-cementové a štuky
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VORSPRITZ- UND UNIVERSALMÖRTEL 610
Cementový prednástrek

Cementový	 prednástrek	 na	 murivo	 všetkých	 druhov,	
určený	na	vonkajšie	aj	vnútorné	účely.	Úprava	podkladu	
pre	jadrové	omietky,	najmä	na	silne	alebo	rozdielne	na-
siakavé	stavebné	materiály.

•	 zrnitosť:	0	–	4,0	mm
•	 trieda	pevnosti	v	tlaku:	CS	IV
•	 spotreba:	cca	4,0	kg/m2

•	 výdatnosť:	cca	18	l/vrece

5l
30

12 mes.

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

KALKZEMENTPUTZ 650
Vápenno-cementová strojová omietka

Jedno	a	viacvrstvová	jadrová	alebo	vrchná	vápenno-ce-
mentová	omietka	určená	najmä	na	strojové	omietanie	
všetkých	 druhov	 stavebných	 materiálov	 vo	 vonkajšom	
aj	 vnútornom	 prostredí;	 vhodná	 na	 povrchovú	 úpravu	
filcovaním.

•	 zrnitosť:	0	–	0,85	mm
•	 trieda	pevnosti	v	tlaku:	CS	I
•	 minimálna	hrúbka	vrstvy	omietky:		steny	10	mm
       stropy 8 mm
•	 spotreba:	cca	13,3	kg/m2/10	mm
•	 výdatnosť:	cca	2,3	m2/vrece/10	mm

30

12 mes.7l

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

HAFT- UND ARMIERUNGSMÖRTEL 605
Adhézna, stierkovacia a lepiaca malta

Adhézna	cementová	malta	na	úpravu	povrchu	hladkých	
betónových	 plôch	 a	 tepelnoizolačných	 dosiek	 (korok,	
minerálna	 vlna,	 polystyrén)	 pre	 následné	 nanášanie	
omietok.	Vhodná	na	opravy	poškodených	nosných	omie-
tok.

•	 zrnitosť:	0	–	1,2	mm
•	 trieda	pevnosti	v	tlaku:	CS	IV
•	 hrúbka	vrstvy	omietky:	minimálne	3	mm
•	 spotreba:	cca	4,0	–	8,0	kg/m2

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

7l
30

9 mes.

Omietky	vápenno-cementové	a	štuky
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Omietky	vápenno-cementové	a	štuky

LEICHT-KALKZEMENTPUTZ 655
Ľahčená vápenno-cementová strojová omietka

Jedno	 a	 viacvrstvová	 vápenno-cementová	 ľahčená	 ja-
drová	 omietka	 určená	 najmä	 na	 strojové	 omietanie	
všetkých	druhov	stavebných	materiálov	vo	vonkajšom	aj	
vnútornom	prostredí.

•	 zrnitosť:	0	–	1,2	mm
•	 trieda	pevnosti	v	tlaku:	CS	I
•	 minimálna	hrúbka	vrstvy	omietky:		steny	10	mm
       stropy 8 mm
•	 spotreba:	cca	10,0	kg/m2/10	mm
•	 výdatnosť:	cca	3,0	m2/vrece/10	mm

7l
30

9 mes.

Balenie:
• 30 kg
• 35 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1050	kg

FEIN-KALKPUTZ 160
Jemná vápenná omietka (štuk)

Jemná	 vápenná	 omietka	 (štuk)	 určená	 pre	 povrchovú	
úpravu	všetkých	typov	jadrových	omietok	vo	vnútorných	
priestoroch;	konečná	úprava	filcovaním.

•	 zrnitosť:	0	–	0,5	mm
•	 trieda	pevnosti	v	tlaku:	CS	I
•	 maximálna	hrúbka	vrstvy	omietky:	2	mm
•	 spotreba:	cca	2,7	kg/m2/2	mm
•	 výdatnosť:	cca	11,1	m2/vrece/2	mm

12l
25

12 mes.

Balenie:
• 30 kg
• 35 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1050	kg

FEIN-KALKPUTZ 162
Vonkajšia jemná vápenná omietka (štuk)

Jemná	vápenná	omietka	(štuk)	so	zvýšenou	pevnosťou	
určená	pre	povrchovú	úpravu	všetkých	typov	jadrových	
omietok	 vo	 vnútorných	 i	 vonkajších	 priestoroch;	 ko-
nečná	úprava	filcovaním.

•	 zrnitosť:	0	–	0,5	mm
•	 trieda	pevnosti	v	tlaku:	CS	I
•	 maximálna	hrúbka	vrstvy	omietky:	2	mm
•	 spotreba:	cca	2,7	kg/m2/2	mm
•	 výdatnosť:	cca	11,1	m2/vrece/2	mm

12l
25

12 mes.

Balenie:
• 30 kg
• 35 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1050	kg
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ZEMENTPUTZ 620
Cementová omietka na plochy zaťažované vlhkosťou

Jedno	a	viacvrstvová	jadrová	alebo	vrchná	omietka	na	
omietanie	všetkých	druhov	stavebných	materiálov.	Do-
poručená	 najmä	 na	 podmurovky	 a	 plochy	 zaťažované	
zvýšenou	vlhkosťou,	vhodná	na	povrchovú	úpravu	filco-
vaním.

•	 zrnitosť:	0	–	1,0	mm
•	 trieda	pevnosti	v	tlaku:	CS	III
•	 hrúbka	vrstvy	omietky:	minimálne	7	mm
•	 spotreba:	cca	13,0	kg/m2/10	mm
•	 výdatnosť:	cca	2,3	m2/vrece/10	mm

6,5l
30

12 mes.

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

RÖNTGENPUTZ
Omietka na ochranu proti RTG žiareniu

Ako	omietka	na	ochranu	proti	RTG	žiareniu,	na	zvýšenie	
hodnôt	odtienenia	stien	pri	ionizujúcom	žiarení	(röntge-
nových	lúčov)	v	miestnostiach	pre	röntgenovú	diagnos- 
tiku	a	röntgenovú	terapiu	pri	menovitom	napätí	do	250	
kV.

•	 zrnitosť:	0	–	1,0	mm
•	 trieda	pevnosti	v	tlaku:	CS	IV
•	 spotreba:	cca	30,0	kg/m2/10	mm
•	 výdatnosť:	cca	17,0	l/vrece

30

9 mes.5,5l

Balenie:
• 40 kg
• 36 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

HANDPUTZ 690
Ručná jadrová omietka

Jedno a viacvrstvová jadrová vápenno-cementová 
omietka	 na	 ručné	 omietanie	 všetkých	 druhov	 staveb-
ných	materiálov	vo	vonkajšom	aj	vnútornom	prostredí.	
Silno	 alebo	 rozdielne	 nasiakavé	 podklady	 je	 potrebné	
upraviť	maltou	Vorspritz	und	Universalmörtel	610.
•	 zrnitosť:	0-2,0	mm	 	 	
•	 spotreba:	14,3	kg/m2/10	mm	 	 		
•	 výdatnosť:	2,1	m2/vrece/10	mm	 	
•	 zrnitosť:	0-4,0	mm
•	 spotreba:	16,6	kg/m2/10	mm
•	 výdatnosť:	1,8	m2/vrece/10	mm
•	 trieda	pevnosti	v	tlaku:	CS	II
•	 hrúbka	vrstvy:	minimálne	10	mm

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg5,5l

30

12 mes.
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WÄRMEDÄMMPUTZ 520
Tepelnoizolačná vápenno-cementová omietka 5-30 mm

Tepelnoizolačná	 omietka	 určená	 na	 ručné	 omietanie.	
Odporúča	 sa	 najmä	 na	 murivá	 s	 tepelnoizolačnými	
vlastnosťami	 (napr.	 YTONG,	 Porotherm,	 keramzitové	
tvárnice	atď.).	 	Vhodná	do	vnútorného	aj	vonkajšieho	
prostredia. 

•	 zrnitosť:	0	–	1,2	mm
•	 trieda	pevnosti	v	tlaku:	CS	II
•	 Súčiniteľ	tepelnej	vodivosti	λ:	0,12	W/(mK)
•	 spotreba:	cca	12,5	l/m2/10	mm
•	 výdatnosť:	cca	2,3	m2/vrece

11l
25

12 mes.

Balenie:
• 30 l
• 40 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1200	kg
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AKUSTIKMÖRTEL
Strojová akustická omietka

Balenie:
• 30 kg
• 42 ks na palete
• hmotnosť	na	palete:	1260	kg

5,4l5,4l

30

9 mes.

Jedno	a	viacvrstvová	jadrová	omietka	určená	obzvlášť	
na	 strojové	 omietanie	 všetkých	 druhov	 zvukovoizo-
lačných	 murovacích	 prvkov	 vo	 vnútornom	 prostredí	
a	maximálnou	hrúbkou	 jednej	 vrstvy	 25	mm.	Zvuková	
nepriezvučnosť	 základnej	 steny	 sa	 vplyvom	 aplikácie	
omietky	zlepší		o	jednu	šestinu	t.j.	cca	o	17%.	Silno	ale-
bo	rozdielne	nasiakavé	podklady	je	nutné	upraviť	mal-
tou	Vorspritz	und	Universalmörtel	610.	
•	 zrnitosť:	0	–	2,0	mm
•	 trieda	pevnosti	v	tlaku:	CS	III
•	 zvuková	nepriezvučnosť:	∆Rw	=	+1	dB
•	 minimálna	hrúbka	vrstvy	omietky:		steny	10	mm,
       stropy 8 mm
•	 spotreba:	cca	15,0	kg/m2/10	mm
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Tabuľka 11. Vlastnosti vápenno-cementových omietok 

Wärmedämmputz 
520

Kalkzementputz 
650

LEICHT-
Kalkzementputz 655

Handputz 690 

Handputz 
690

Hrúbka	vrstvy 8 – 30 mm 8 – 15 mm 8 -  20 mm 10 - 20 mm

Zrnitosť	max. 1,2	mm 0,85	mm 1,2	mm 4,0	mm

Farba Šedá Šedá Šedá Šedá

Súčiniteľ	tepelnej	vodivosti	λ	
(W/m*K) ≤	0,12 <	0,35 <	0,37 <	0,53

Trieda pevnosti v tlaku CSII CSI CSI CSII

Mrazuvzdornosť Áno Áno Nie Áno

Vodoodolnosť Áno Áno Áno Áno

Spotreba	na	1	m2/	na	1	cm 12,5	l 13,3	kg 10,0	kg 16,6	kg



Výrobky na ochranu a čistenie 
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SCHLAMM-SPÜLUNG 1007
Prípravok na odstránenie vápenných a cementových nečistôt

Prípravok	určený	na	neagresívnu	likvidáciu	rôznych	dru-
hov	cementových	a	vápenných	usadenín,	na	umývanie	
nečistôt	 a	 fľakov	 pochádzajúcich	 z	 minerálov	 rozpus-
tených	vo	vode,	hrdzi	atď.	Je	určený	na	čistenie	kera-
mických	platní,	klinkerových	tehál,	chrómovaných	a	ne-
rezových	prvkov,	umelých	materiálov	alebo	lakovaných	
povrchov.	Vodoodolný	a	mrazuvzdorný,	koncentrovaný.

•	 hustota:	1,0	g/cm3

•	 farba:	po	vyschnutí	bezfarebný
• čas	schnutia:	v	závislosti	od	teploty	okolia
•	 spotreba:	v	závislosti	od	znečistenia	podkladu
•	 pH:	cca	13,0

Plastová nádoba: 
• 1 l
• 12	ks	v	krabici
• Hmotnosť	krabice:	13	kg

0

1:1-1:15

12 mes.

FRONTA 1001
Olej na klinker

Ošetrujúci	 a	 ochranný	 prípravok	 na	 prírodný	 kameň,	
dlažbu,	klinkerové	tehly	atď.	Uzatvára	póry	a	bráni	vni-
kaniu	nečistôt,	netvorí	lesk	a	povlak	na	povrchu	obkla-
dového	prvku.	Zaisťuje	rustikálny	vzhľad.	Vodoodolný	a	
mrazuvzdorný,	hydrofóbny	a	paropriepustný.

•	 hustota:	1,0	g/cm3

•	 farba:	po	vyschnutí	bezfarebný
•	 čas	schnutia:	v	závislosti	od	teploty	okolia
•	 spotreba:	cca	0,08-0,12	l/m2 v závislosti od nasia-

kavosti podkladu
•	 pH:	cca	13,0
•	 výdatnosť:	do	12,5	m2/1	l

Plechovka:
• 1 l
• 12	ks	v	krabici
• hmotnosť	krabice:	14	kg

25

12 mes.

Výrobky	na	ochranu	a	čistenie		

ALGENKILLER 1008
Algicídny a fungicídny prípravok

Prípravok	na	zneškodnenie	mikroorganizmov	(huby,	ples-
ne,	riasy)	na	omietkach	atď.	Slúži	na	čistenie,	dezinfekciu	
stien,		striech,	zariadení	z	nehrdzavejúcej	ocele	a	sanitár-
nych	zariadení.	Vodoodolný	a	mrazuvzdorný,	efektívny.	

•	 hustota:	1,00	g/cm3

•	 farba:	po	vyschnutí	bezfarebný
• čas	schnutia:	v	závislosti	od	teploty	okolia
•	 pH:	cca	7,0
•	 spotreba:	cca	0,2-0,7	l/m2 v závislosti od 

znečistenia	podkladu
•	 výdatnosť:	do	25	m2	z	balenia	5	l

Kanister: 
• 0,5	l
• 12	ks	v	krabici
• hmotnosť	krabice:	6,7	kg

• 1 l
• 12	ks	v	krabici
• hmotnosť	krabice:	13	kg

• 5 l
• 120	ks	v	krabici
• hmotnosť	na	palete:	612	kg

0

12 mes.
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Výrobky	na	ochranu	a	čistenie		

HYDROPHOB 1010
Hydrofobizačný transparentný náter

Výrobok	 predurčený	 na	 povrchovú	 hydrofobizáciu	 na-
siakavých	 povrchov	 stavebných	 prvkov	 vo	 vnútorných	
aj	 vonkajších	 priestoroch.	 Vhodný	 na	 zabezpečenie	
povrchov	 pred	 vnikaním	 dažďovej	 vody	 a	 agresívnych	
zlúčenín.	 Po	 vyschnutí	 tvorí	 v	 podklade	 materiálu	
paropriepustnú	 vrstvu	 redukujúcu	 nasiakavosť.	 Po	
vyschnutí	bezfarebný.

•	 hustota:	1,00	g/cm3

•	 po	vyschnutí	bezfarebný
•	 spotreba:	cca	0,2-0,7	l/m2 v závislosti od 

znečistenia	podkladu
•	 výdatnosť:	do	cca	25	m2	z	balenia	5	l
•	 pH:	cca	7,0

Kanister: 
• 1 l
• 12	ks	v	krabici
• hmotnosť	krabice:	13	kg

• 5 l
• 120	ks	v	krabici
• hmotnosť	na	palete:	612	kg:	612	kg

25

12 mes.
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Tabuľka 12. Vlastnosti a okruh použitia čistiacich a impregnačných výrobkov

SCHLAMM-SPÜLUNG 1007 ALGENKILLER 1008 HYDROPHOB 1010 FRONTA
1001

Účel Odstránenie 
cementových	nečistôt

Odstránenie	biologického	
znečistenia,	dezinfekcia

Impregnácia,	
hydrofobizácia Impregnácia

Báza Voda Voda Voda Rozpúšťadlo,	
uhľovodík

pH 2,5 3,5 6-8 -

Farba Bezfarebný Bezfarebný Bezfarebný Bezfarebný

Miesto použitia

Klinker prvky

Keramické tehly

Kamenné prvky

Dekoračné 
omietky

Vonkajšie farby

Tradičné omietky

Škridla

Oceľ

Ušľachtilé kovy

Umelé materiály

Sanitárna kera-
mika

		účinný			 neúčinný
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TTTT

TTDD

TTTC

UUUU

BBBT

BDNF

MMMM

DDDT

CCTM

FFFF

GGGN

CDNB

DDDD

DDCT

DDDC

BBBB

FFCJ

CCGD

CCCC

CCCD

CCCT

GGGG

CCGG

GGCI
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NNNN

TNNO

NNJJ

OOOO

TNNF

OGTM

KKKK

NNNS

BBIK

JJJJ

ABIL

TTJJ

IIII

FFFJ

TBIJ

AAAA

BBGI

SSSS

SSSC

CIIS

PPPP

TNGG

PCBG

ASDD
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VZORKOVNÍK	FAREBNÝCH	ODTIEŇOV NANOTECH 730	*

1A 
PURE WHITE

2A 
WHITE

3A 
PLATINUM

4A 
SILVER

5A 
MANHATTAN

6A 
STEEL

7A 
GREY

8A 
GRAPHITE

9A 
ECRU

10A 
CAPPUCCINO

12A
BEIGE

11A
BAHAMA

13A
CARAMEL

14A
LIGHT BROWN

15A
BROWN

16A
DARK BROWN

24A 
BLACK

17A 
JASMINE

18A 
GOLDEN SAND

19A
APRICOT

20A
BRICK-RED

22A
GREEN

21A
OLIVE

23A
DARK BLUE
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VZORKOVNÍK	FAREBNÝCH	ODTIEŇOV
SILIKON NANOTECH 720	*

25A
COLOURLESS

1A 
PURE WHITE

2A 
WHITE

3A 
PLATINUM

4A 
SILVER

5A 
MANHATTAN

6A 
STEEL

7A 
GREY

8A 
GRAPHITE

9A 
ECRU

10A 
CAPPUCCINO

12A
BEIGE

11A
BAHAMA

13A
CARAMEL

14A
LIGHT BROWN

15A
BROWN

16A
DARK BROWN

24A 
BLACK

17A 
JASMINE

18A 
GOLDEN SAND

19A
APRICOT

20A
BRICK-RED

22A
GREEN

21A
OLIVE

23A
DARK BLUE
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