
 

PLOCHÉ STRECHY 

• Tradičné a Invertné strechy 

• Strechy so štrkovým násypom alebo s finálnou úpravou dlaždicami 

• Zelené a vegetačné strechy "GREEN ROOF" a strešné záhrady 

 • Energeticky efektívne strešné systémy "COOL ROOF" a "HEATING REDUCE" 

• Dekoratívne finálne úpravy striech / Farebný piesok, Čipsy, Vrchný Náter, Kamenný koberec / 

• Ekologické a bezpečné riešenie • Trvanlivá ochrana a bezúdržbovosť 
 

! Súčasný trend v oblasti hydroizolácie, ochrany a dizajnu plochých striech ! 
 

NOVOSTAVBY –  REKONŠTRUKCIE -  ÚDRŽBA  
 

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY 

 

• Tekuté izolácie na báze vysokovýkonných     

   polyuretánov a polyurei 

• Bez mechanického kotvenia 

• Súvislé jednoliate membrány   

• Aplikácia za studena aj horúcim striekaním 

 
Explore Liquid Waterproofing 



 
 

TELUTÉ HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY 

 

• Tekuté izolácie na báze polyuretánov 

   a polyurei 

• Bez mechanického kotvenia 

• Súvislé jednoliate membrány   

• Aplikácia za studena aj horúcim striekaním 

 
Explore Liquid Waterproofing 

PLOCHÉ STRECHY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Najdôležitejšou súčasťou každej konštrukcie plochých striech                    
je nepochybne jej hydroizolačná vrstva. Problematika ochrany 
plochých striech proti poveternostným vplyvom a tepelným stratám 
je v súčasnosti tou najväčšou výzvou pre každého zhotoviteľa 
takéhoto typu strechy. Technická náročnosť, spoľahlivé vlastnosti, 
životnosť a finančné náklady týkajúce sa hydroizolácie plochých 
striech súvisia s viacerými faktormi, no ten najpodstatnejší je výber 
technológie a spôsobu jej realizácie. 

Tekuté hydroizolačné systémy RESICON predstavujú ideálnu voľbu 
pri tomto rozhodovaní nielen preto, že ponúkajú systémové riešenia 
v súlade so súčasnými trendmi hydroizolácie plochých striech,                   
ale najmä pre ich komplexnosť a efektívnosť v každom ohľade.  

 

... o dva kroky vpredu 

Eliminácia nedostatkov tradičných hydroizolačných 
technológií ako sú zatekanie cez spoje a kotvenia, 
nedostatočné ukotvenie a priľnavosť k podkladu, 
narušenie všetkých vrstiev pri mechanickom namáhaní 
(stavebné pohyby a pod.) alebo nutnosť použitia 
horákov, či problematické utesnenie oslabených 
a kritických miest strechy a o mnoho viac. 

 

Tekutá forma hydroizolácie 
t.j. schopnosť membrány preklenúť trhliny a praskliny v podklade 

Súvislý, jednoliaty, homogénny a bezšvový povrch 
t.j. vďaka absencii spojov, presahov, prelepov, prekrývania materiálov, 
tupých zvarov a pod. sú eliminované aj všetky kritické miesta 

Nadmerná sloboda pri navrhovaní striech 
neobmedzené možnosti aplikácie na akýkoľvek typ povrchu 

Odolnosť proti stavebným pohybom podkladu  
membrána je veľmi pevná, ale elastická a schopná odolávať 
únavovým procesom (podľa EOTA TR-8) 

Úplne priľnuté systémy = Trvalá vodotesnosť 
od podkladu až po finálnu vrstvu, čo vylučuje pretekanie vody               
medzi jednotlivými vrstvami 

Výborné mechanické vlastnosti 
vysoká elasticita až do 617 %, vysoká pevnosť, nelámavosť 
membrán a pod. (ani pri -45°C) 

Vysoká odolnosť proti  UV žiareniu  
a poveternostným vplyvom 
navrhnuté pre nepriaznivé podmienky (slnko, dážď, vietor) 

Variabilita finálnej povrchovej úpravy 
pigmentované vrchné nátery, dekoratívny piesok, čipsy, 
dlaždice, štrkový násyp, kamenný koberec, ekologický substrát 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SYSTÉMY PRE TEKUTÚ HYDROIZOLÁCIU, OCHRANU 

A POVRCHOVÚ ÚPRAVU STRIECH 

RESICON BASIC SYSTEM 
• Základný systém tekutej 

hydroizolácie 
• Bez vrchného ochranného náteru 
• So štrkovým násypom 
• S dlaždicami na vrchu 
• Tradičné aj Invertné strechy 

 

RESICON PLUS SYSTEM 
• S vrchným ochranným náterom 
• Variabilný farebný odtieň 

podľa požiadaviek (RAL)  
• Ochrana proti UV žiareniu, 

opotrebovaniu a počasiu 

 

RESICON COOL ROOF 
• S vrchným reflektívnym náterom 

schopným odrážať slnečné svetlo 
a teplo (75 až 92 %) 

• Neprehrievanie striech 
• Zvýšená účinnosť solárnych 

a fotovoltaických článkov  
• Komfort a energetická úspora budov 

 

VARIABILNÉ MOŽNOSTI 
APLIKÁCIE 

RESICON GREEN ROOF 
• Zelené strechy / Vegetačné strešné 

záhrady 
• Hydroizolačno drenážny systém 

s ekologickým substrátom 
a vegetáciou 

• Prirodzená a stabilná tepelná  
a akustická ochrana 

• Čisté prostredie 
a energetická udržateľnosť budov 

 
RESICON STRAT SYSTEM 
• Integrovaný tepelno 

a hydroizolačný systém 
• Kompletný strešný plášť 

s rôznou finálnou úpravou 
• Inovačná a energetická účinnosť 

a udržateľnosť  
• Nákladovo a prevádzkovo 

efektívne riešenie 

 

RESICON DECOR SYSTEM 
• Hydroizolačný systém 

s dekoratívnou povrchovou 
úpravou 

• Vrchný pigmentovaný náter 
• Farebný piesok alebo čipsy 
• Kamenný koberec 
• Variabilný stupeň protišmykovej 

úpravy 

 

• Aplikácia za studena valčekom, 
stierkou, štetcom 

• Aplikácia horúcim striekaním 
• Jednoduchá, rýchla realizácia 

(najmä v porovnaní 
s konvenčnými systémami na báze 
bitúmenu a PVC) 

• Bez mechanického kotvenia, 
tavenia a dodatočných úprav 

• Vystuženie systémov tkaninou 
(sklovláknitou alebo geotextílnou) 

• Ochrana aj oslabených, kritických, 
ťažko dostupných miest 

• Výborná priľnavosť na všetky 
povrchy (betón, kov, azbest, 
vláknitý cement, bitúmen, asfalt, 
PVC, ...) 

• Jednovrstvové alebo dvojvrstvové 
systémy, WET-On-WET systémy 
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PLOCHÉ STRECHY 

RESICON BASIC SYSTEMS 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 

RESICON BASIC SYSTEM  

Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánového materiálu alebo 
polyurei, určený pre ochranu nepochôdznych striech alebo striech s obmedzenou 
pochôdznosťou (pre údržbové úkony). Produkt po aplikácii vytvára jednoliatu, súvislú, 
pevnú, ale elastickú membránu bez spojov a prechodov. Systém je tak plne 
prispôsobiteľný rôznym tvarom striech a situáciám ohľadne detailov pri samotnej 
aplikácii. Najmä pri hydroizolácii tradičných alebo invertných striech zaťažených 
dlažbou alebo štrkovým násypom.  

SYSTÉM RESICON BASIC ponúka možnosť ponechať membránu ako hotový, finálny 
produkt (produkt môže zostať nechránený, v súlade s normami ETA 06/0263                                
pre Impermax a ETA 10/0296 pre Impermax 2K). Hydroizolačný systém tak nemá 

povrchovú úpravu v podobe vrchného ochranného náteru. Možno ho však zaťažiť a ochrániť položením dlažby alebo štrkovým násypom, a to                   
v závislosti od typu a možného zaťaženia strechy.  

Ak má byť hydroizolačná membrána zakrytá dlažbou, najmä štrkovým násypom, odporúča sa ochrániť membránu pomocou geotextílie                  
Geomax Protec s minimálnou hustotou 200 g/m2.  

Pri menších strechách možno dlažbu položiť priamo na membránu použitím flexibilného cementového lepidla (C2 FT-typ). Pri väčších strechách 
je potrebné membránu nechať neviazanú na podlahovú vrstvu, t.j. maltu nanášať až na ochrannú geotextíliu.

Súčasný trend v oblasti hydroizolačných technológii určených pre ploché strechy !!!
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RESICON BASIC SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILED ROOF 

S položením dlaždíc 

1. Stály podklad 
2. Izolácia / Spádové dosky 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ  

MEMBRÁNA 
(10 až 25 rokov) 

 

TRADITIONAL ROOF 

Bez vrchného náteru 

1. Stály podklad 
2. Základný náter 
3. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 

5. Geomax Protec 
6. Flexibilné adhézne lepidlo / Malta 
7. Dlaždice 

http://www.resicon.sk/
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PLOCHÉ STRECHY 

RESICON BASIC SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

GRAVEL INVERTED ROOF 

So štrkovým násypom 

1. Stály podklad 
2. Spádové dosky 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ  

MEMBRÁNA 
(10 až 25 rokov) 

GRAVEL ROOF 

So štrkovým násypom  

1. Stály podklad 
2. Izolácia / Spádové dosky 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
5. Geomax Protec 
6. Štrkový násyp 

 

5. Izolácia / Izolačné dosky  
(PIR, PUR, XPS) 

6. Geomax Protec 
7. Štrkový násyp 

http://www.resicon.sk/
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PLOCHÉ STRECHY 

RESICON PLUS SYSTEMS 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 

RESICON PLUS SYSTEM  

Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánového materiálu 
alebo polyurei, určený pre ochranu nepochôdznych striech alebo striech 
s obmedzenou či ľahkou pochôdznosťou (pre údržbové úkony).                             
Produkt po aplikácii vytvára jednoliatu, súvislú, pevnú, ale elastickú 
membránu bez spojov a prechodov. Systém je tak plne prispôsobiteľný 
rôznym tvarom striech a situáciám ohľadne detailov pri samotnej aplikácii. 
Najmä pri hydroizolácii tradičných falcovaných či trapézových krytín, škridiel 
a šindľov z vláknitého cementu, PVC alebo drevených povrchov a pod. 

SYSTÉM RESICON PLUS je špeciálne prispôsobený na nechránené betónové 
povrchy alebo strechy s ľahkou krytinou ako je plech, PVC, vláknitý cement 
a pod., všeobecne ploché strechy alebo na rekonštrukčné práce. Poskytuje 
ochranu a finálnu úpravu základnej hydroizolačnej membrány použitím 

vrchného ochranného náteru podľa požiadaviek užívateľa a zároveň poskytuje estetický vzhľad strechy vďaka možnosti výberu rôznych 
farebných odtieňov podľa škály RAL. Špeciálnou úpravou vrchným náterom v bielej farbe sa dosiahne vysoko energeticky výkonná ochrana                                      
proti prehrievaniu strešného plášťa (certifikát odrazivosti slnečného žiarenia a jeho emisivity podľa normy ASTM E1980-11).                         
Systémové riešenia RESICON PLUS umožňujú dosiahnuť ekonomicky efektívnu ochranu strechy bez použitia ťažkej alebo silnej ochrannej 
vrstvy, resp. krytiny (produkt odoláva vystaveniu účinkom počasia v súlade s ETA 06/0263-IMPERMAX). 

Systém je ukončený vrchným ochranným náterom na báze polyuretánu alebo polyaspartickým náterom  

 
o zaručenie ochrany proti UV žiareniu  
o zvýšenie ochrany proti poveternostným vplyvom  
o zvýšenie funkčnosti a komfortu celého systému 
o estetický vzhľad – pigmentovateľné produkty 
o znižuje prehrievanie stropov budov 
o odráža značnú časť slnečného žiarenia 

 

Súčasný trend v oblasti hydroizolačných technológii určených pre ploché strechy !!!
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PLOCHÉ STRECHY 

RESICON PLUS SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

VYSOKOÚČINNÁ OCHRANA HYDROIZOLAČNÝCH MEMBRÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESICON PLUS ROOF 

S vrchným ochranným náterom - pigmentovaným  

1. Stály podklad 
2. Izolácia / Spádové dosky 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
5. Vrchný ochranný náter v požadovanej farbe podľa RAL 

 

VYSOKO ODOLNÉ VRCHNÉ NÁTERY 

Systémové riešenie RESICON ponúka možnosť ponechať membrány bez povrchovej úpravy ako „hotový, finálny produkt“ (v súlade s normami                
podľa ETA a EN 1504-2), ktorý spĺňa všetky hydroizolačné vlastnosti. V rámci uceleného systému sa však odporúča kombinácia hydroizolačnej 
membrány s vrchným ochranným náterom (pigmentovaný alebo transparentný). 

Vrchné ochranné nátery na báze alifatických polyuretánových materiálov reagujú so vzdušnou vlhkosťou a vytvárajú tvrdú a zároveň flexibilnú 
ochrannú vrstvu s vynikajúcou odolnosťou proti vode a poveternostným vplyvom.  

Vyznačujú sa vynikajúcimi mechanickými a hydroizolačnými vlastnosťami a odolnosťou proti opotrebovaniu, poškriabaniu, oteru, ale navyše 
poskytujú výbornú ochranu pred chemickými látkami (dezinfekčné prostriedky, kyseliny, zásady, chlórová alebo slaná voda, brakické 
prostredie, alifatické uhľovodíky, a pod.), vynikajúcu ochranu pred účinkami UV žiarenia a protišmykové vlastnosti. 

Ich prednosťou je tiež rýchle vytvrdzovanie a rýchly spôsob aplikácie valčekom, štetcom alebo striekaním. 

V prípade použitia vysoko reakčnej živice (polyaspartický náter) sa dosiahne extrémne rýchle vytvrdzovanie (vytvrdzuje aj pri veľmi nízkych 
teplotách) a zvýšená mechanická, chemická a protikorózna ochrana systému (antikarbonizačné vlastnosti). 

Ich atraktivita spočíva vo variabilnom farebnom prevedení v škále RAL. Vyznačujú sa výborným krytím pri aplikácii a zostávajú lesklé (v prípade 
požiadavky môžu byť povrchy aj matné). Vďaka UV ochrane nestrácajú farebnosť ani svoj lesk a ponúkajú tak dlho trvajúci estetický efekt ako 
aj spoľahlivú ochranu ostatných vrstiev hydroizolačného systému. 

 

http://www.resicon.sk/
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PLOCHÉ STRECHY 

RESICON COOL ROOF SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 

RESICON COOL ROOF & HEATING REDUCE SYSTEM  

Resicon COOL ROOF a HEATING REDUCE systém predstavuje unikátnu 
ochranu striech a ostatných povrchov pred poveternostnými vplyvmi, 
zvlášť pre účinkami slnečného žiarenia. Celý hydroizolačný systém                  
je ukončený vrchným ochranným, reflektívnym náterom COLODUR, 
resp. IMPERTRANS v bielej farbe, ktoré sú schopné odrážať slnečné 
žiarenie a teplo späť do atmosféry namiesto toho, aby bolo toto 
žiarenie a teplo prenášané dovnútra budovy.  

Špeciálnym systémom pre dosiahnutie COOL ROOF & HEATING 
REDUCE systému je technológia na báze jednozložkového, alifatického 
polyuretánového náteru IMPERMAX A, ktorý vytvára súvislú, 
bezšvovú, pevnú, ale elastickú hydroizolačnú membránu, ktorá                        
je vhodná ako druhá vrstva v hydroizolačnom systéme, kde už nie je 
potrebný vrchný ochranný náter.  

Ide o jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánového materiálu alebo polyurei, určený pre ochranu nepochôdznych striech 
alebo striech s obmedzenou či ľahkou pochôdznosťou (pre údržbové úkony). Nosný hydroizolačný produkt po aplikácii vytvára jednoliatu, súvislú, 
pevnú, ale elastickú membránu bez spojov a prechodov. Systém je tak plne prispôsobiteľný rôznym tvarom striech a situáciám ohľadne detailov 
pri samotnej aplikácii. SYSTÉM RESICON COOL ROOF je špeciálne prispôsobený na akékoľvek ploché strechy alebo terasy, nechránené strechy 
alebo strechy s ľahkou krytinou ako je plech, PVC, prípadne vláknitý cement a pod., alebo na rekonštrukčné práce. Poskytuje ochranu a finálnu 
úpravu základnej hydroizolačnej membrány použitím vrchného reflektívneho ochranného náteru a zároveň poskytuje estetický vzhľad strechy 
vďaka univerzálnej a čistej bielej farbe. Umožňuje dosiahnuť ekonomicky efektívnu ochranu strechy bez použitia ťažkej alebo silnej ochrannej 
vrstvy, resp. krytiny (produkt odoláva vystaveniu účinkom počasia v súlade s ETA 06/0263-IMPERMAX).  

 

Súčasný trend v oblasti hydroizolačných technológii určených pre ploché strechy !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vlastnosti a použiteľnosť týchto systémov sú zakotvené v certifikátoch ETA (Európske Technické Osvedčenie) ako systémy navrhnuté a určené                     
pre Tekutú hydroizoláciu betónových povrchov (CE značka) so životnosťou na 10 až 25 rokov. Certifikácia je platná pre v rámci celého Európskeho 
spoločenstva a potvrdená Európskou organizáciou pre technické schvaľovanie so sídlom v Bruseli (EOTA)
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PLOCHÉ STRECHY 

RESICON COOL ROOF SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

VYSOKOÚČINNÁ OCHRANA HYDROIZOLAČNÝCH MEMBRÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝHODY SYSTÉMU COOL ROOF & HEATING REDUCE 

• Odrážanie svetla zo slnečného žiarenia (až 75 %)  
• Odrážanie tepla zo slnečného žiarenia (až 92 %) 
• Certifikát odrazivosti slnečného žiarenia a jeho emisivity podľa normy ASTM E1980-11 
• Neprehrievanie povrchov – predlžuje životnosť a funkčnosť hydroizolácie, náterových systémov, finálnych úprav povrchov a pod. 
• Zvýšenie a udržanie komfortu v budovách, najmä v letných horúcich mesiacoch 
• Zníženie potreby klimatizácie – znižovanie nákladov na prevádzku a predĺženie životnosti chladiacich zariadení 
• Zníženie efektu ,,mestského prehrievania“ 
• Dosiahnutie ekonomicky efektívneho ošetrenia strechy bez použitia ťažkej a silnej ochrannej vrstvy (produkt odoláva vystaveniu účinkom 

počasia v súlade s ETA 06/0263-IMPERMAX) 
• Hydroizolačný systém s použitím IMPERMAX A nevyžaduje vrchný náter – nákladovo a aplikačne efektívny systém 
• Znižuje teplotu povrchu budov vystavených slnku o približne 30 % - zlepšenie tepelnej izolácie vnútorných priestorov 
• Zvyšuje produktivitu fotovoltaických článkov – energeticky efektívny systém ochrany 
• Zaručená ochrana proti UV – farebne stála finálna úprava povrchov  
• Estetický vzhľad povrchov vďaka širokej škále farieb (odtiene RAL) 

SCHÉMA "COOL ROOF & HEATING REDUCE" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počas horúceho slnečného, letného dňa, 
skoro popoludní, povrch čiernej strechy, 
ktorý odráža len 5 % slnečnej energie 
a vyžaruje viac ako 90 % tepla, ktoré 
absorbuje zo slnka, môže dosiahnuť až 82°C.  

Plechová strecha odráža väčšinu slnečnej 
energie, pričom uvoľňuje asi štvrtinu tepla, 
ktoré absorbuje a môže sa ohriať až na 71°C.  

Strecha s COOL ROOF & HEATING REDUCE 
systémom odráža a uvoľňuje väčšinu slnečnej 
energie a tepla, pričom povrch dosiahne 
maximálnu teplotu len 49°C. 

Efekt ,,neprehrievania“ vychádza z indexu 
odrazu slnečného žiarenia (SRI), teda 
pomeru medzi odrazivosťou povrchu a jeho 
tepelným vyžarovaním: 

COLODUR + biely pigment, SRI = 105  

IMPERMAX A, SRI = 100 

VYSOKO ODOLNÉ VRCHNÉ NÁTERY 

Systémové riešenie RESICON COOL ROOF ponúka možnosť ochrániť hydroizolačné membrány špeciálnym vrchným ochranným náterom, 
ktorý spĺňa všetky hydroizolačné vlastnosti a vysoké požiadavky na odolnosť proti UV žiareniu a jeho vplyvy. Reflektívne vrchné nátery sú 
aplikované v bielej farbe, ktorá vykazuje vysoký stupeň odrazivosti a emisivity slnečného žiarenia (Protokoly a certifikáty so stanoveným                     
SRI indexom). 

Vrchné ochranné nátery na báze alifatických polyuretánových materiálov reagujú so vzdušnou vlhkosťou a vytvárajú tvrdú a zároveň flexibilnú 
ochrannú vrstvu s vynikajúcou odolnosťou proti vode a poveternostným vplyvom.  

Vyznačujú sa vynikajúcimi mechanickými a hydroizolačnými vlastnosťami a odolnosťou proti opotrebovaniu, poškriabaniu, oteru, navyše 
poskytujú výbornú ochranu pred chemickými látkami (dezinfekčné prostriedky, kyseliny, zásady, chlórovaná alebo slaná voda, a pod.), 
a protišmykové vlastnosti. Ich prednosťou je tiež rýchle vytvrdzovanie a rýchly spôsob aplikácie valčekom, štetcom alebo striekaním. 

Povrchy ochránené reflektívnymi bielymi nátermi sú navyše vysoko atraktívne. Vyznačujú sa výborným krytím pri aplikácii a zostávajú lesklé 
(v prípade požiadavky môžu byť povrchy aj pololesklé). Vďaka vynikajúcej UV ochrane nestrácajú farebnosť ani svoj lesk a ponúkajú tak dlho 
trvajúci estetický efekt ako aj spoľahlivú ochranu ostatných vrstiev hydroizolačného systému. 

Alifatický hydroizolačný náter IMPERMAX A vykazuje súčasne aj vlastnosti reflektívnych vrchných ochranných náterov, čím preberá ich funkciu 
v hydroizolačnom systéme COOL ROOF a tým, že vrchný náter sa už neaplikuje, minimalizuje štruktúru systému a uľahčuje aplikačné postupy. 

http://www.resicon.sk/


 

 

 
 

  RESICON s.r.o. 
ǀ Evy Kostolányiovej 39, Trnava 917 08, Slovenská republika ǀ + 421 907 155 554 ǀ resicon@resicon.sk ǀ www.resicon.sk ǀ 

         

PLOCHÉ STRECHY 

RESICON COOL ROOF SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESICON COOL ROOF 

S vrchným ochranným náterom – reflektívnym  

1. Stály podklad 
2. Izolácia / Spádové dosky 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
5. Vrchný ochranný náter – reflektívny (biela farba)  

 

RESICON COOL ROOF 

S reflektívnou membránou bez vrchného náteru 
 
1. Stály podklad 
2. Izolácia / Spádové dosky 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
1. Vrstva hydroizolačnej membrány 
2. Druhá vrstva hydroizolačnej membrány s IMPERMAX A 
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PLOCHÉ STRECHY 

RESICON DECOR SYSTEMS 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 

RESICON DECOR SYSTEM  

Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánového materiálu 
alebo polyurei, určený pre ochranu pochôdznych striech. Produkt po aplikácii 
vytvára jednoliatu, súvislú, pevnú, ale elastickú membránu bez spojov                      
a prechodov. Systém je tak plne prispôsobiteľný rôznym tvarom striech 
a situáciám ohľadne detailov pri samotnej aplikácii.  

RESICON DECOR umožňuje finálnu úpravu povrchu strechy podľa 
požiadaviek užívateľa z hľadiska estetiky a bezpečnosti. Ponúka možnosť 
dekoratívne ukončiť membránu vrchným náterom podľa farebného  odtieňa 
v rozsahu RAL, farebným pieskom, dekoratívnymi čipsami alebo 
kamienkovým kobercom priamo na / do hydroizolačnej membrány, čím sa 
celý systém stáva súčasne vodotesný i esteticky atraktívny, docielený 
v jednom technologickom procese bez potreby ďalšieho zásahu či úpravy 
povrchu. Umožňuje dosiahnuť atraktívnu a ekonomicky efektívnu ochranu 
strechy bez použitia ťažkej alebo silnej ochrannej vrstvy, resp. krytiny 

(produkt môže zostať nechránený, v súlade s normami ETA 06/0263 pre Impermax a ETA 10/0296 pre Impermax 2K). 

Zároveň systémové riešenia RESICON DECOR týmto poskytujú protišmykovú úpravu strechy (Trieda 3, podľa UNEENV 12633:2003, príloha A

Finálna povrchová úprava hydroizolačného systému :  

o vrchným pigmentovaným náterom podľa RAL  
o dekoratívnym farebným pieskom 
o dekoratívnymi jednofarebnými / viacfarebnými čipsami 
o kamenným kobercom 
o variabilnou protišmykovou úpravou

 

Súčasný trend v oblasti hydroizolačných technológii určených pre ploché strechy !!!
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 VYSOKOÚČINNÁ OCHRANA HYDROIZOLAČNÝCH MEMBRÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYSOKO ODOLNÉ VRCHNÉ NÁTERY 

Systémové riešenie RESICON ponúka 
možnosť ponechať membrány bez 
povrchovej úpravy ako „hotový, finálny 
produkt“ (v súlade s normami podľa ETA 
a EN 1504-2), ktorý spĺňa všetky 
hydroizolačné vlastnosti. V rámci uceleného 
systému sa však odporúča kombinácia 
hydroizolačnej membrány s vrchným 
ochranným náterom (pigmentovaný alebo 
transparentný). 

Vrchné ochranné nátery na báze alifatických 
polyuretánových materiálov reagujú                         
so vzdušnou vlhkosťou a vytvárajú tvrdú 
a zároveň flexibilnú ochrannú vrstvu 
s vynikajúcou odolnosťou proti vode                          
a poveternostným vplyvom.  

Vyznačujú sa vynikajúcimi mechanickými a 
hydroizolačnými vlastnosťami a odolnosťou 
proti opotrebovaniu, poškriabaniu, oteru, 
ale navyše poskytujú výbornú ochranu                 
pred chemickými látkami (dezinfekčné 
prostriedky, kyseliny, zásady, chlórová alebo 
slaná voda, brakické prostredie, alifatické 
uhľovodíky, a pod.), vynikajúcu ochranu 
pred účinkami UV žiarenia a protišmykové 
vlastnosti. 

Ich prednosťou je tiež rýchle vytvrdzovanie 
a rýchly spôsob aplikácie valčekom, 
štetcom alebo striekaním. 

V prípade použitia vysoko reakčnej živice 
(polyaspartický náter) sa dosiahne extrémne 
rýchle vytvrdzovanie (vytvrdzuje aj pri veľmi 
nízkych teplotách) a zvýšená mechanická, 
chemická a protikorózna ochrana systému 
(antikarbonizačné vlastnosti). 

Ich atraktivita spočíva vo variabilnom 
farebnom prevedení v škále RAL. Vyznačujú 
sa výborným krytím pri aplikácii a zostávajú 
lesklé (v prípade požiadavky môžu byť 
povrchy aj matné). Vďaka UV ochrane 
nestrácajú farebnosť ani svoj lesk 
a ponúkajú tak dlho trvajúci estetický efekt 
ako aj spoľahlivú ochranu ostatných vrstiev 
hydroizolačného systému. 

 

DEKORATÍVNE POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Hydroizolačné membrány RESICON môžu 
byť chránené nielen vrchným ochranným 
náterom, ale taktiež vrstvou kremičitého 
piesku, najmä pri vystavení povrchov 
intenzívnemu zaťaženiu alebo premávke. 
V závislosti od stupňa namáhania tejto 
plochy je možné zvoliť frakciu a spotrebu 
kremičitého piesku, čím sa vytvára ochranná 
a zároveň aj protišmyková vrstva.  

V zásade možno aplikovať kremičitý piesok 
dvomi spôsobmi : 

1. Aplikácia kremičitého piesku priamo                  
do mokrej vrstvy hydroizolačnej 
membrány. Následne je táto vrstva 
potiahnutá vrchným ochranným 
náterom (spravidla transparentným)               
za účelom eliminácie poškodenia 
agregátu alebo jeho uvoľnenia 
z povrchu. V prípade dekoratívneho 
prevedenia by mal byť farebný odtieň 
kremičitého piesku podobný farbe 
hydroizolačnej vrstvy.  

2. Aplikácia vrchného (podkladového) 
náteru na hydroizolačnú membránu. 
Odporúča sa biela farba vrchného 
náteru kvôli efektívnejšej kontrole 
prekrývania vrstvy kremičitého piesku, 
kontrastu farebného odtieňa a biela 
farba je najlacnejšia. Po aplikácii 
dekoratívneho piesku priamo                                
do mokrej vrstvy podkladového 
pigmentovaného náteru sa táto vrstva 
následne potiahne transparentným 
vrchným ochranným náterom za účelom 
eliminácie poškodenia agregátu alebo 
jeho uvoľnenia z povrchu. 

Výhodou integrácie kremičitého piesku 
priamo do vrstvy náteru je, že sa dosiahne 
finálna úprava povrchu bez potreby použitia 
ťažkej alebo silnej ochrannej vrstvy – povrch 
sa stáva vodotesnou membránou a zároveň 
hotovou ,,podlahou alebo krytinou".  

 

Atraktivita tohto typu finálnej úpravy spočíva 
vo variabilnom prevedení aplikácie 
farebných pieskov a/alebo vytvorení 
najrôznejších obrazov jednoduchým 
rozsypaním agregátu v požadovanom 
množstve priamo na povrchu membrány                 
či náteru – podlahy. Po uschnutí a vytvrdnutí 
membrány alebo náteru sa nadbytočné 
množstvo odstráni pozametaním alebo 
povysávaním. Výsledkom je vysoko 
dekoratívny, príťažlivý a moderný vzhľad 
povrchu, ktorý navyše spĺňa protišmykové 
vlastnosti (Trieda 3, podľa UNEENV 
12633:2003, príloha A).  

Veľmi obľúbeným variantom dekoratívnej 
povrchovej úpravy je aplikácia farebných 
čipsov (lupienkov). Tento spôsob povrchovej 
úpravy neponúka žiadnu mechanickú 
ochranu, avšak predstavuje vysoko efektívny 
dekoratívny vzhľad. Zatraktívňuje 
jednofarebné alebo monotónne povrchy, 
vytvára rôzne rastre, vizuálne eliminuje 
nečistoty na povrchu a pod. Navyše ponúka 
jemné protišmykové vlastnosti. Postup                       
pri aplikácii je podobný tomu pri kremičitom 
piesku.  

Vysoko odolnú, no súčasne atraktívnu 
povrchovú úpravu s prírodným vzhľadom 
predstavuje kamenný koberec.                                    
Ide o samostatný hydroizolačno – drenážny 
a dekoratívny systém ochrany spevnených 
plôch, kde sa kamenivo rôznej frakcie, tvaru 
a farby mieša s vysoko odolným tekutým 
spojivom – náterom za vzniku súvislej, 
hrubej, tvrdej, protišmykovej vrstvy 
s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami.  

V rámci dekoratívnej povrchovej úpravy 
ponúka RESICON širokú škálu farebných 
odtieňov, kombinácií farieb, frakcií a tvarov 
čipsov, kremičitých pieskov, kamennej drte, 
kamienkov a pod., čo predstavuje prakticky 
neobmedzené dekoratívne spracovanie 
povrchov.  
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RESICON DECOR CHIPS 

S dekoratívnymi farebnými čipsami 

1. Stály podklad 
2. Izolácia / Spádové dosky 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
5. Vrchný náter (farebne podobný predchádzajúcej vrstve náteru) 
6. Dekoratívne farebné chipsy + vrchný náter číry  

 

RESICON DECOR SAND 

S farebným dekoratívnym kremičitým pieskom 

1. Stály podklad 
2. Izolácia / Spádové dosky 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
5. Vrchný náter (biela farba) 
6. Farebný kremičitý piesok + vrchný náter číry 
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RESICON DECOR STONE  

S kamienkovým kobercom 
 
1. Stály podklad 
2. Izolácia / Spádové dosky 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
5. Vrstva kremičitého piesku 
6. Adhézny základný náter 
7. Kamenný koberec + vrchný náter číry 

 

RESICON DECOR TOP 

S vrchným ochranným pigmentovaným náterom 

1. Stály podklad 
2. Izolácia / Spádové dosky 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
5. Vrchný ochranný náter (podľa farebnej škály RAL) 
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RESICON STRAT SYSTEM  

Integrovaný, ucelený, tekutý hydroizolačný a tepelno izolačný systém                
na báze polyuretánových materiálov alebo polyurei, ktoré po aplikácii 
vytvárajú jednoliatu, súvislú, pevnú, ale elastickú membránu bez spojov 
a mŕtvych zón. Tento systém nevyžaduje mechanické kotvenie, 
prekrývanie ani zváranie či tavenie, čím sa stáva plne kontinuálnou 
vodotesnou a tepelnou ochranou aj v oslabených – kritických miestach 
danej strechy.  
 
SYSTÉM RESICON STRAT je dokonale viazaný integrovaný systém 
tepelnej izolácie a hydroizolácie, ktorý zabraňuje pretečeniu vody              
medzi jednotlivými vrstvami systému a umožňuje dosiahnutie trvalo 
udržateľných – stabilných budov s vysokou energetickou úsporou. 
Navyše je celý systém strešného plášťa chránený finálnou úpravou               
podľa potreby a požiadaviek investora, takže poskytuje aj mechanickú 
odolnosť a ochranu proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu, 
zvýšenie funkčnosti a komfortu, estetický vzhľad celého systému alebo 
umožňuje kombináciu s drenážnym systémom v podobe ťažkej ochrany 

štrkovým násypom, resp. podklad pre zelené strechy ,,GREEN ROOF“. Predstavuje ideálny základ pre finálnu úpravu strešného plášťa s účinkami 
,,COOL ROOF" (zvýšenie energetickej účinnosti budov v podobe odrazu slnečného svetla a tepla). 
 

• Systém možno ukončiť a ochrániť vrchným ochranným náterom, štrkovým násypom, ekologickým substrátom, dekoratívnym farebným 
pieskom alebo čipsami s ochranným náterom, dlaždicami, atď. 

• Hydroizolácia plochých i šikmých striech, plôch so zložitou geometriou, vnútorných / vonkajších vodorovných povrchov 
• Hydroizolácia balkónov, terás, prístreškov 
• Oprava a renovácia existujúcich striech – s ľahkou krytinou, starým hydroizolačným systémom, nedostatočnou hydroizolačnou, 

mechanickou ochranou alebo odolnosťou proti poveternostným vplyvom, atď. 
• Hydroizolácia solárnych a energetických striech 

 
Zvýšenie energetickej úspory celej budovy  

o integrovaný ucelený systém  
(tepelná izolácia + hydroizolácia)  

o kombinácia so špeciálnou povrchovou ochranou (odrazivosť slnečného žiarenia, neprehrievanie strechy / budovy)

VYSOKOÚČINNÁ OCHRANA HYDROIZOLAČNÝCH MEMBRÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYSOKO ODOLNÉ VRCHNÉ NÁTERY 

Systémové riešenie RESICON ponúka možnosť ponechať membrány bez povrchovej úpravy ako „hotový, finálny produkt“ (v súlade s normami                
podľa ETA a EN 1504-2), ktorý spĺňa všetky hydroizolačné vlastnosti. V rámci uceleného systému sa však odporúča kombinácia hydroizolačnej 
membrány s vrchným ochranným náterom (pigmentovaný alebo transparentný). 

Vrchné ochranné nátery na báze alifatických polyuretánových materiálov reagujú so vzdušnou vlhkosťou a vytvárajú tvrdú a zároveň flexibilnú 
ochrannú vrstvu s vynikajúcou odolnosťou proti vode a poveternostným vplyvom.  

Vyznačujú sa vynikajúcimi mechanickými a hydroizolačnými vlastnosťami a odolnosťou proti opotrebovaniu, poškriabaniu, oteru, ale navyše 
poskytujú výbornú ochranu pred chemickými látkami (dezinfekčné prostriedky, kyseliny, zásady, chlórová alebo slaná voda, brakické 
prostredie, alifatické uhľovodíky, a pod.), vynikajúcu ochranu pred účinkami UV žiarenia a protišmykové vlastnosti. 

Ich prednosťou je tiež rýchle vytvrdzovanie a rýchly spôsob aplikácie valčekom, štetcom alebo striekaním. 

V prípade použitia vysoko reakčnej živice (polyaspartický náter) sa dosiahne extrémne rýchle vytvrdzovanie (vytvrdzuje aj pri veľmi nízkych 
teplotách) a zvýšená mechanická, chemická a protikorózna ochrana systému (antikarbonizačné vlastnosti). 

Ich atraktivita spočíva vo variabilnom farebnom prevedení v škále RAL. Vyznačujú sa výborným krytím pri aplikácii a zostávajú lesklé (v prípade 
požiadavky môžu byť povrchy aj matné). Vďaka UV ochrane nestrácajú farebnosť ani svoj lesk a ponúkajú tak dlho trvajúci estetický efekt ako 
aj spoľahlivú ochranu ostatných vrstiev hydroizolačného systému. 

Systémové riešenie RESICON COOL ROOF ponúka možnosť ochrániť hydroizolačné membrány špeciálnym vrchným ochranným náterom – 
reflektívnym, ktorý vykazuje vysoký stupeň odrazivosti a emisivity slnečného žiarenia (Protokoly a certifikáty so stanoveným SRI indexom). 
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TRVALO UDRŽAŤEĽNÝ SYSTÉM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SPOTREBA ENERGIÍ A RAST VÝDAVKOV 
V DÔSLEDKU HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA 

Jedným z aspektov, ktoré charakterizujú 
rozvoj spoločnosti ako takej, je spotreba 
energie vo všetkých formách, najmä 
elektrickej. V tejto súvislosti možno 
konštatovať, že spotreba elektrickej energie  
v rozvinutých krajinách sa v poslednom čase 
značne zvýšila. 
 
Zníženie spotreby energií vplývajúcich 
na životné prostredie s rastúcimi cenami               
za energie (plyn, pohonné látky, elektrina) je 
nevyhnutné na zachovanie potenciálu 
hospodárskeho rozvoja. Preto je dôležité 
kontrolovať, racionalizovať a znižovať 
náklady na vykurovanie a klimatizáciu 
súvisiace s energiou.  
 
Energetické náklady predstavujú v priemere 
10 % až 20 % z celkových výdavkov 
v administratíve a obchode a viac ako 30 % 
z rozpočtu v priemyselných podnikoch.  
 
Cieľom energetickej rovnováhy je 
optimalizovať efektívnosť všetkých zdrojov, 
umožňujúcich chod hospodárstva. 

SPOTREBA ENERGIE BY NEMALA 
PREVYŠOVAŤ ENERGIU VYUŽITEĽNÚ 

Z tohto dôvodu skutočnosť týkajúca sa 
obmedzenia energetických zdrojov bude 
prinútená k prechodu k trvalo udržateľnej 
energii v budúcnosti.  

Jedinou otázkou zostáva, ako sa tento 
prechod uskutoční. 

INOVÁCIA A ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ   

Kľúčovou oblasťou v súvislosti so spotrebou 
energií je najmä stavebný priemysel.  

Predpisy a normy týkajúce sa stavebného 
priemyslu sa celosvetovo upravujú 
a dopĺňajú s cieľom dosiahnuť vyššiu 
energetickú účinnosť budov i stavebných 
materiálov.  

Strešný hydroizolačný systém RESICON 
STRAT SYSTEM je úplne prispôsobený ako 
pre novostavby, tak aj pre rekonštrukčné 
práce. Toto riešenie zahŕňa kombináciu 
tepelnej izolácie a hydroizolácie v jednom 
ucelenom systéme, čo umožňuje získať 
trvalo udržateľné budovy s vysokou 
energetickou úsporou.  

TEPELNÉ STRATY 

HODNOTY 

 
 Nedetekovateľné 

 
 
Slabá 

 
 
Stredná 

 
 
Vysoká  

 
 
Veľmi vysoká 

 
 
Nadmerne vysoká 
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ENERGETICKY UDRŽATEĽNÉ BUDOVY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVÝŠENIE 
KLIMATICKÉHO KOMFORTU 

ZNÍŽENIE 
SPOTREBY ENERGIE 

ZNÍŽENIE  
  EMISIÍ CO2 

ZNÍŽENIE  
ENERGETICKÝCH 

VÝDAVKOV 

Technické riešenie je podložené predpismi a požiadavkami s cieľom 
dosiahnuť vyššiu energetickú účinnosť budov a stavebných výrobkov. 

SYSTÉM RESICON STRAT umožňuje vytvoriť vonkajšiu ucelenú vrstvu 
izolácie, ktorá dokáže spĺňať všetky požiadavky na vyhovujúci tepelný 
komfort v budove.  

RESICON STRAT je vynikajúcou voľbou pre novostavby ako aj renováciu 
existujúcich strešných úprav v prípade obnovy alebo zvýšenia výkonu 
a funkčnosti izolácie danej strechy. 

 Tekuté produkty – systém nevyžaduje mechanické kotvenie, 
prekrývanie ani zváranie či tavenie (bez spojov, prelepov, 
navrstvení), čím sa stáva plne kontinuálnou vodotesnou a tepelnou 
ochranou aj v oslabených – kritických miestach danej strechy 
 

 Celý technologický a aplikačný proces je realizovaný za studena 
 
 Dokonale priľnutý systém k podkladu alebo povrchu strechy, vďaka 

čomu voda nemôže pretekať medzi jednotlivými vrstvami                                  
a poskytuje tak trvalú a úplnú vodotesnú ochranu strechy ! 
 

RESICON STRAT ROOF SYSTEM 

Integrácia tepelnej izolácie a hydroizolácie 

1. Stály pevný podklad 
2. Adhézny náter 
3. Parotesná zábrana 
4. Adhézny náter 
5. Tepelná izolácia (PUR pena, PIR dosky) 
6. Adhézny náter 
7. Separačná ochranná membrána 
8. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

RESICON 
9. Sklovláknitá / Geotextílna výstuž 
10. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA  

RESICON 
11. Vrchný ochranný náter  

(v požadovanom farebnom odtieni podľa RAL) 

Ostatné možnosti, ukončenia, ochrany a povrchovej 
úpravy hydroizolačného systému: 

 Dekoratívny farebný piesok s vrchným  
transparentným ochranným náterom 

 Dekoratívne farebné čipsy s transparentným 
vrchným ochranným náterom 

 Reflektívnym bielym vrchným ochranným 
náterom 

 Štrkovým násypom alebo ekologickým 
substrátom 

 Kamienkovým kobercom alebo dlaždicami 
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP IMPLEMENTÁCIE TEKUTEJ HYDROIZOLÁCIE APLIKOVANEJ ZA STUDENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRÍPRAVA POVRCHU 

Príprava povrchu je najdôležitejším technologickým úkonom, ktorý zabezpečuje 
správnu priľnavosť systému na daný podklad a jeho následnú funkčnosť 
s požadovanými vlastnosťami.  

Ošetrovaný povrch dôkladne očistiť od prachu, machov, pôdy a iných organických 
nečistôt. Odstrániť všetku mastnotu, oleje a iné kontaminanty pomocou čistiacich 
roztokov (bez silných kyselín alebo zásad), vysokotlakovou vodou, prípadne 
obrúsiť, vysušiť a povysávať. 

2. PENETRÁCIA – VYTVORENIE ADHÉZNEHO MOSTÍKA 

Typ penetračného alebo základného náteru závisí od typu povrchu a stavu 
podkladu. Aplikovať buď základný náter v 2 vrstvách  (kvôli saturácii do podkladu 
treba zvážiť aj riedenie), prípadne postačuje penetrácia adhézneho lepidla 
Adhesive PU Rayston v spotrebe minimálne 0,5 kg/m2. 

3. PAROTESNÁ ZÁBRANA 

Za účelom zabránenia vzniku vlhkosti sa odporúča aplikovať parotesnú zábranu 
Rayston Vel Aluminium Sheet, ktorá je špeciálne navrhnutá na prevenciu 
prechodu vodných pár smerom k tepelnej izolácii. Tento materiál tiež uľahčuje 
následnú inštaláciu tepelno izolačných dosiek (PIR dosiek a pod.).  

Rayston Vel Aluminium Sheet treba nalepiť na podklad pomocou adhézneho 
lepidla Adhesive PU 2K. Fólia sa položí na podklad a pomocou valčeka sa nanesie 
dostatočné množstvo lepidla Adhesive PU 2K na okraje fólie tak, aby sa fólia 
prilepila o podklad (,,fóliu možno lepidlom zmočiť“) a lepidlo treba naniesť aj                
na jej povrch a nechať uschnúť. Každý pás fólie treba cez seba prelepiť v šírke 5 cm 
pozdĺžne a 10 cm na jej koncoch.  

Spotreba adhézneho lepidla musí byť aspoň 0,5 kg/m2.  

4. TEPELNÁ IZOLÁCIA (PIR DOSKY / PU PENA) 

Tepelnoizolačná vrstva musí mať dostatočnú požadovanú hrúbku. 

Po uschnutí adhézneho lepidla Adhesive PU 2K na povrchu parotesnej zábrany sa 
docieli, že povrch bude dostatočne konzistentný a zabráni sa tak pohybu 
izolačných dosiek pri ich inštalácii.  

Ostré hrany a spoje (prechody) by mali byť ochránené napr. drevenými krytkami 
alebo hliníkovými profilmi L, ktoré zabezpečia, že izolačný materiál nebude 
ovplyvnený tlakovými silami a zachová si svoj pôvodný tvar (ako výška tejto 
ochrany sa odporúča výška o 5 mm nižšia ako je zodpovedajúca hrúbka tepelnej 
izolácie, resp. do výšky 80 %). Tieto ochranné prvky musia byť pripevnené buď 
mechanicky (skrutkami) alebo pomocou adhézneho lepidla.  

Tepelnú izoláciu (PIR dosky) treba uložiť čo najtesnejšie k sebe (prípadne narezať 
profily kvôli lepšiemu prispôsobeniu k podkladu – sklon) a  pripevniť pomocou 
plastových terčíkov a klincov. Ak je podklad plochý, možno izoláciu prichytiť aj 
pomocou adhézneho lepidla.  

Medzery medzi izolačnými doskami možno kvôli výškovým rozdielom vyplniť 
polyuretánovým tmelom Rayston Flex 3040 alebo PU penou (treba zachovať 
plochý a konzistentný povrch, aby ostré hrany nenarušili následnú aplikáciu 
hydroizolačnej membrány a taktiež sa predíde plytvaniu materiálu). 
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1 

2 

3 

4 

http://www.resicon.sk/


 

 

 
 

RESICON s.r.o.   
ǀ Evy Kostolányiovej 39, Trnava 917 08, Slovenská republika ǀ + 421 907 155 554 ǀ resicon@resicon.sk ǀ www.resicon.sk ǀ 

         

PLOCHÉ STRECHY 

RESICON STRAT SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

5. SEPARAČNÁ VRSTVA 

Na docielenie efektívneho oddelenia tepelno izolačnej a hydroizolačnej vrstvy sa 
odporúča prekryť tepelnú izoláciu asfaltovými pásmi (so sklovláknitou výstuhou 
a povrchovou úpravou s minerálnym jemnozrnným posypom po oboch stranách) 
po celej ploche. Na povrch tepelnej izolácie (PIR dosky) treba roztiahnuť adhézne 
lepidlo Adhesive PU 2K (nie je nutné pokryť celých 100 % plochy lepidlom, ale je 
nutné počítať so spotrebou minimálne 0,5 kg/m2). Následne vopred pripravené 
asfaltové pásy položiť na natretý povrch tepelnej izolácie a ochranné prvky 
(hliníkové profily) a zatlačiť do lepidla tak, aby sa cez seba prekrývali v šírke                      
asi 10 cm (pre lepšiu estetickú povrchovú úpravu nie je nutné tieto pásy prekrývať, 
stačí ak sú konce a spoje asfaltových pásov dôkladne priľnuté k povrchu pomocou 
dostatočného množstva lepidla).  

6. OŠETRENIE KRITICKÝCH MIEST A DETAILOV STRECHY 

Všetky detaily a sokle musia byť dôkladne ošetrené podľa odporúčaného postupu 
(viď Ošetrenie kritických miest a detailov v Aplikačnom Manuáli). Najskôr sa 
tekutá hydroizolačná vrstva aplikuje na všetkých detailoch a na kritických 
miestach (sokle, atiky, konzoly, svetlíky, podpery, vpuste, odtoky, komíny a pod.). 
Väčšinou sa aplikuje len prvá vystužená vrstva a následná druhá vrstva sa aplikuje 
zároveň na celú plochu naraz.  

7. TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

Najskôr sa pomocou valčeka alebo stierky (prípadne striekaním) aplikuje prvá 
vrstva tekutej hydroizolačnej membrány použitím jednozložkového semi 
tixotropného polyuretánu IMPERMAX ST v spotrebe minimálne 1 kg/m2 
a následne sa do tejto lepkavej vrstvy vtlačí sklovláknitá výstuž Rayston Fiber 150. 
Výstuž treba prekryť cez seba v šírke asi 5 cm. Prvú vrstvu nechať dostatočne dlho 
vyschnúť (aspoň 12 – 14 hodín, záleží od teploty prostredia, ale nemala by byť 
lepkavá).  

Ak prvá vrstva dostatočne vytvrdla a na jej povrchu sa prilepili vlákna výstuže 
alebo sa na povrchu objavili nejaké chyby (napr. pľuzgieriky), odporúča sa tieto 
vlákna a defekty ľahko obrúsiť alebo odstrániť takým spôsobom, aby bol povrch 
čo najviac vyhladený.  

Následne po vytvrdnutí prvej vrstvy naniesť druhú vrstvu hydroizolačného 
materiálu v spotrebe minimálne 1 – 1,25 kg/m2. Cieľom je dosiahnuť hrúbku 
membrány aspoň 1,6 až 2,2 mm. Asi o 10 minút sa odporúča čerstvú aplikovanú 
vrstvu prejsť odvzdušňovacím valcom za účelom uvoľnenia zachyteného vzduchu 
v materiáli a zabránenia vzniku pľuzgierikov na povrchu membrány.  

Všetky výškové rozdiely, hrany, spojenia s rôznymi prvkami, spoje a pod. je nutné 
ošetriť aplikáciou hydroizolačného materiálu so sklovláknitou výstužou 
(Impermax ST + Rayston Fiber 150) tak, aby sa dosiahla hrúbka prvej vrstvy                 
aspoň 1 mm. Na zabezpečenie úplnej kontinuity hydroizolačnej vrstvy sa odporúča 
pri vtláčaní výstuže použiť suchý kovový valec. Taktiež sa treba vyhnúť vrásneniu 
a nahromadeniu výstuže nad podkladom, inak sa pod ňou vytvoria vzduchové 
komory. 

V podmienkach s vyššou teplotou prostredia (nad 30°C) sa odporúča do Impermax 
ST pridať rozpúšťadlo (riedidlo) Rayston Solvent (1 kg do 25 kg), aby sa zabránilo 
rýchlemu vytvoreniu povlaku a vzniku bublín /pľuzgierikov na povrchu. Taktiež sa 
tým predĺži doba použitia materiálu.  
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 V podmienkach s nižšou teplotou prostredia (pod 15°C) sa odporúča pridať                      

do Impermax ST polyuretánový katalyzátor (1 kg do 25 kg), aby sa urýchlil proces 
vytvrdzovania a aby bolo možné aplikovať viac vrstiev v kratšom čase. 

V prípade zvolenia hydroizolačného systému so životnosťou minimálne 25 rokov, 
vyžaduje sa aplikácia aj tretej vrstvy, a to ihneď po vytvrdnutí druhej vrstvy.                      
Za účelom zabezpečenia nanesenia hydroizolačného materiálu pri požadovanej 
spotreby na danú plochu sa odporúča aplikácia presne navážených systémov 
(napr. 25 kg balenie na plochu 5 x 5 m) s následným meraním hrúbky mokrej alebo 
suchej vrstvy.  

POZNÁMKA: V prípade aplikácie na vertikálne povrchy je nutné pridať                                       
do hydroizolačného náteru tixotropné aditívum Thixotropy Additive alebo naniesť 
hydroizolačný náter vo viacerých vrstvách. 

8. FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA VRCHNÝM OCHRANNÝM NÁTEROM 

RESICON STRAT SYSTEM zahŕňa aj finálnu povrchovú úpravu hydroizolačnej 
membrány použitím vrchného ochranného náteru v požadovanom farebnom 
odtieni podľa RAL. Takýto povrch dodáva hydroizolačnému systému vyššiu 
odolnosť proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu a poskytuje farebnú stálosť.  

Po vytvrdnutí druhej hydroizolačnej vrstvy (asi po 24 hodinách) sa na povrch 
nanesie pigmentovaný vrchný ochranný náter Colodur alebo Impertrans                           
pri spotrebe 0,3 kg/m2 v dvoch alebo 3 vrstvách (materiál má samonivelačné 
vlastnosti, vyžaduje sa najmä pri šikmých alebo vertikálnych povrchoch).                        
Môže sa aplikovať valčekom alebo striekaním.  

RESICON STRAT SYSTEM tiež ponúka ešte efektívnejší systém ochrany 
a energetickej udržateľnosti, a to v podobe reflektívneho vrchného náteru v bielej 
farbe alebo priamo reflektívnej alifatickej bielej membrány Impermax A.                      
Efekt známy ako COOL ROOF SYSTEM odráža podstatnú časť slnečného svetla 
(odrazivosť až 75 %) a tepla (až 92 %), čím významne redukuje prehrievanie 
strechy, resp. celej budovy 

Tekutá hydroizolácia + tepelná izolácia + Cool Roof efekt 

= 

energetická udržateľnosť budov 
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RESICON GREEN ROOF SYSTEM  

Integrovaný, environmentálny, tekutý hydroizolačný a drenážny systém                    
na báze polyuretánových materiálov alebo polyurei, ktoré po aplikácii 
vytvárajú jednoliatu, súvislú, pevnú, ale elastickú membránu bez spojov.  
 
SYSTÉM RESICON GREEN ROOF je špeciálne navrhnutý, jednoduchý, 
nezaťažujúci a bezúdržbový hydroizolačný – drenážny systém, 
prostredníctvom ktorého sa kombinujú koncepcie prírody, energetickej 
účinnosti, hydroizolácie, úspora vody a solárnej energie.  
 
„GREEN ROOF“ spája nielen všetky výhody tepelnej a akustickej izolácie,                  
ale prispieva aj k dažďovému cyklu, biodiverzite a prirodzenému čisteniu 
znečisteného ovzdušia, najmä v mestských oblastiach. 
 

Strechy ochránené systémom GREEN ROOF zaručujú dokonalú a trvanlivú 
vodotesnosť najmä tým, že použité materiály sú chránené pred pôsobením UV žiarenia a poveternostných vplyvov. Budovy sú chránené                      
proti tepelným šokom v dôsledku kontaktu chladného dažďa s horúcou strechou. Teploty vo vnútri budov sú teda konštantnejšie, čo prináša 
zníženie mechanického napätia stavby a zlepšenie životných podmienok bývania – trvanlivosť a komfort budov. 
 

• Nevyžaduje vystuženie, s výnimkou detailov v kritických miestach (napr. hrany, atiky, svetlíky, komíny, atď.), avšak v kombinácii 
s geotextíliou zlepšujú svoje mechanické vlastnosti (zvýšenie odolnosti proti statickému vtlačeniu, bezšvové zvary a spoje, pochôdznosť 
a iné zaťaženie), zlepšujú priľnavosť systému a zabezpečujú rovnomerné nanášanie, hrúbku materiálu, znižuje spotrebu materiálov 
a poskytuje tixotropné vlastnosti (nesteká ani na vertikálnom povrchu) 

• Nevyžaduje ďalšiu úpravu – hotový, finálny produkt (produkt môže zostať nechránený, v súlade s normami ETA 06/0263 pre Impermax                    
a ETA 10/0296 pre Impermax 2K). 
 
Systém môže byť ukončený  
 

o bez povrchovej úpravy alebo ochrany  
o vrchným náterom  
o štrkovým násypom 
o ekologickým substrátom (napr. zemina) 
O EXTENZÍVNA ZELENÁ STRECHA  
O INTENZÍVNA ZELENÁ STRECHA 

 

Súčasný trend v oblasti hydroizolačných technológii určených pre ploché strechy !!!
 
 
 
EXTENZÍVNA ZELENÁ STRECHA 

• Nenáročná údržba počas celého roka  
• Hrúbka substrátu približne 15 cm (+/- 5 cm) 
• Nízke zaťaženie strechy 
• Pomaly rastúca vegetácia, dlhoveká 
• Trvácne druhy, skalničky, sukulenty, nízke porasty a trávy 
• Vegetácia odolná proti mrazom, tepelným šokom a sezónnym 

výkyvom počasia a stálemu slnečnému žiareniu 
• Nevyžaduje sa závlahový systém, nakoľko sú sebestačné 

počas celého roka – dažďové zrážky postačujú 
• Poskytuje najmä ekologicko – environmentálnu funkciu 

a prirodzenú izolačnú – ekonomickú alternatívu 

INTENZÍVNA ZELENÁ STRECHA 

• Vyššia náročnosť na údržbu 
• Hrúbka substrátu podľa druhu a typu rastlín (min 20 – 30 cm) 
• Trávnaté koberce, okrasné kvety, kríky a kry, menšie stromy 

(závisí od možného zaťaženia strechy) 
• Vegetácia náročná na zavlažovanie – vyžaduje závlahový 

systém a na starostlivosť 
• Aktívne užívanie zelenej strechy – terasy, vyhliadky, a pod. 
• Poskytuje okrem ekologickej a izolačnej funkcie aj 

panoramatickú, psychologickú a vysoko estetickú  
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PLOCHÉ STRECHY 

RESICON GREEN ROOF SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

CHARAKTERISTIKA ZELENÝCH STRIECH (STREŠNÝCH ZÁHRAD) 

• Plne integrovaný tepelno – hydroizolačný systém 
s ekologickým substrátom na jej povrchu (zemina, rastliny) 

• Z minulosti ide o zvyčajný architektonickú črtu v trvalo 
udržateľných budovách s vysokou environmentálnou kvalitou 

• Zelené strechy sú realizované na plochých alebo mierne 
šikmých povrchoch a vyžadujú pevnú nosnú konštrukciu, ktorá 
dokáže udržať celú hmotnosť strechy 

• Umožňujú zabudovanie prispôsobivých zelených plôch 
v závislosti od vzhľadu a funkčnosti budovy (trávnik, kríky, 
stromy, turfový povrch – odolný proti vetru)  

• Ľahko aplikovateľný systém bez mechanického kotvenia, 
spájania alebo zvárania – studená aplikácia  

• Polyuretánová membrána Impermax je certifikovaný materiál 
odolný proti tlaku a pretrhnutiu koreňmi rastlín                                         
(či už v kombinácii s geotextíliou alebo aj bez nej)  

• Kombinácia prirodzenej ochrannej vrstvy strechy s modernými 
materiálmi 

 
AKO TO FUNGUJE ? 

 
• Zelené strechy sú plochy vybudované na strechách 

akéhokoľvek typu budov, ktoré poskytujú vedúcu udržateľnosť 
a mnohé ekonomické a environmentálne výhody 

• Jednoduchý, nezaťažujúci a bezporuchový systém údržby  

• Prostredníctvom ,,zelenej strechy“ sa kombinujú koncepcie 
prírody, energetickej účinnosti, hydroizolácie, úspory vody 
a solárnej energie 

 
 

 

 

 

1. Dažďová voda vsiakne do podkladu – substrátu a steká 
cez geotextílnu separačnú membránu (GEOMAX PROTEC) 
až k drenážnej vrstve (Drenážna fólia alebo kamienky) 
 
 
 
 
 

2. Ostatná dažďová voda  preteká cez perforácie drenážnej 
vrstvy, a keď sa táto filtrovaná časť dostane do vrstvy 
geotextílie, zostane v nej zachytená – geotextília pôsobí 
ako zadržiavacia membrána 
 

3. Cirkulovaná voda sa  prirodzeným cyklom odparuje 
a zároveň tým zvlhčuje a okysličuje substrát                                  
cez perforácie drenážnej vrstvy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Drenážna fólia (napr. 
RAYSTON BIO ROOF 
DRAIN) sa skladá z dutín, 
kde sa časť dažďovej 
vody zachytáva. 

http://www.resicon.sk/
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PLOCHÉ STRECHY 

RESICON GREEN ROOF SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

VÝHODY A VLASTNOSTI ZELENÝCH STRIECH (STREŠNÝCH ZÁHRAD) 

BENEFITY PRE BUDOVY 
 
Okrem veľmi atraktívneho vzhľadu budovy ponúkajú                           
,,ZELENÉ STRECHY“ mnohé ekologické a ekonomické výhody. 
 
 Zhotovenie ZELENEJ STRECHY má priamy vplyv na životnosť – 

uchovateľnosť a komfort budov 

 ZELENÉ STRECHY zaručujú dokonalú a trvanlivú vodotesnosť 
tým, že použité materiály sú okrem iného chránené pred UV 
žiarením a poveternostnými vplyvmi 

 Vysoká pórovitosť – vertikálne odvodnenie, resp. drážky 
v izolácii – rýchle horizontálne odvodnenie 

 Budovy sú tiež chránené proti tepelným šokom v dôsledku 
kontaktu chladného dažďa s horúcou strechou 

 Teploty vo vnútri budov sú teda konštantnejšie, čo prináša 
zníženie mechanického napätia stavby a zlepšenie životných 
podmienok bývania 

 Prirodzené izolačné vlastnosti, eliminácia tepelných mostov 
v dôsledku tekutej membrány a nestláčania vody v systéme 

 Získaná tepelná izolácia ponúka významné úspory energie, 
najmä pri klimatizácii v období leta, a v menšej miere 
v nákladoch na vykurovanie v zimných mesiacoch 

 Stabilná klíma  strechy – znižuje mechanické pnutie 
stavebných materiálov a šetrí náklady na údržbu 

 Efektívna ochrana striech pred UV žiarením 
a poveternostnými vplyvmi 

 Predstavuje veľmi dobrú zvukovú izoláciu tým, že samotná 
pôda ako aj vegetácia patria medzi najúčinnejšie zvukové 
izolanty  

 Ekonomicky výhodné strechy ako pre malé garážové plochy, 
tak aj pre veľké priemyselné budovy 
 

 
 
 
 
 
 
 

BENEFITY PRE OBYVATEĽOV 
 
 Zelená je považovaná za silno protistresovú farbu 

 Táto ekologická technológia umožňuje efektívnejšiu účinnosť 
na globálny stav životného prostredia, či už z hľadiska zdravia 
(zníženie stupňa znečistenia životného prostredia, menej peľu 
v ovzduší, čerstvejší vzduch) alebo z hľadiska každodenného 
života (životnosť budovy, vyššia predajná cena budovy, úspory 
energií) 

 

1. ,,STREŠNÉ ZÁHRADY“ vytvárajú 
príjemné prostredie znížením 
teplôt vzduchu a zvlhčovaním 
mestského prostredia 

 
 
 
 
 
 

2. Tieto strechy sú schopné zachytiť 
až 90 % zrážok, čím sa väčšina 
vody vracia do atmosféry a len 
zvyšok dažďovej vody je pomaly 
odvádzaný do drenážneho 
systému.  

Znamená to tiež zvýšenú úsporu 
nákladov, napr. zodpovedajúcim 
redukovaním veľkosti a úpravou 
typu odvodňovacieho systému 
budovy  

 

3. Poskytuje tzv. vzduchový filter – 
výrazne znižuje znečistenie 
spôsobené prachom a aerosólmi. 
Vegetácia umožňuje filtráciu 
vzduchu, čo zlepšuje kvalitu 
vzduchu a vody (zníženie emisií 
CO2 a iných toxických prvkov) 

 

 

 

4. Ďalším významným prínosom je 
zníženie okolitého hluku (až o 8 
dB) – funguje ako zvukotesná 
vrstva
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PLOCHÉ STRECHY 
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TYPY ZELENÝCH STRIECH (STREŠNÝCH ZÁHRAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESICON GREEN ROOF  

S obmedzenou pochôdznosťou 

1. Stály podklad 
2. Spádové dosky 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ  

MEMBRÁNA 
(10 až 25 rokov) 

 

5. Geotextílna ochranná výstuž 
6. Drenážna membrána 
7. Geotextílna ochranná výstuž 
8. Ekologický substrát 
9. Vegetácia  

 

STRECHY S INTENZÍVNYM VYUŽITÍM 

Tento typ strechy umožňuje zhotovenie prispôsobivých 
zelených plôch v závislosti od vzhľadu budovy (turfový povrch, 
kríky, stromy). 

Viacúčelové využitie strechy: ponúka a umožňuje kombináciu 
s inými typmi povrchu, resp. povrchovej úpravy strechy,               
napr. terasové plochy, pochôdzne plochy a rekreačné zóny, 
dokonca plochy s prístupom pre vozidlá ... 

ROZĽAHLÉ VEGETAČNÉ STRECHY 

Vhodné pre pomaly rastúce vegetácie na širokej ploche rôznych 
horizontálnych povrchov so substrátom v hrúbke aspoň 15 cm. 

Pre tento typ zelenej strechy, strešnú výsadbu sú najvhodnejšie 
nenáročné, dlhoveké a veľmi dekoratívne trvalky druhu Sedum. 

Ich výhodou, okrem ich celoročnej dekorácie striech a strešných 
záhrad, je aj obmedzené zaťaženie samotnej strechy a nízke 
náklady na údržbu  

SOLÁRNE STRECHY 

V súčasnosti sú tieto zelené – energetické strechy často 
zhotovované pre ich viacúčelovosť a ekonomický aspekt.  

Pre tento typ striech je typická integrácia krajinnej architektúry 
na miestach s nainštalovanými solárnymi panelmi alebo 
fotovoltaickými článkami. 

 
   STRECHY BUDÚCNOSTI  !!!  

POJAZDNÉ STRECHY 

Tento typ strechy možno použiť nad podzemnými garážami 
a parkovacími domami, nákupnými centrami, verejnými 
priestormi, dokonca tunelmi a pod. 

Viacúčelové využitie strechy: prístup k údržbe, inštalácia 
klimatizačných zariadení, pojazd vozidiel, rekreačné zóny, atď. 

Okrem zaťaženia spôsobeného všetkými druhmi použitia, je 
potrebné brať do úvahy aj príležitostné preťaženie vibráciami 
spôsobených pracovnými strojmi a premávkou. 

http://www.resicon.sk/
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Atiky  
a okraje striech 

Drenážne vpuste     
a žľaby 

Kúpeľne, kuchyne 
(vlhké miestnosti) 

Zelené strechy (vegetačné), 
strešné záhrady 

Svetlíky 
a strešné okná 

Ploché i šikmé 
strechy 

COOL ROOF 
(energetické 

strechy) 

Vrchné ochranné nátery 
(rôzne RAL) 

Opravy starých 
a nefunkčných 
hydroizolácii 

Spoje                     
okolo komína 

Odtoky 
a odkvapové 

systémy   

Strešné 
terasy Garáže 

Základy domu 
a základová 

doska 

Pivnice 
a podzemné 

stavby 

Balkóny a lodžie 

Armatúry 
a oporné 

konštrukcie 
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Parkovacie 
plochy 

Dekoračné 
pochôdzne 

strechy 
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