
 ZELENÉ STRECHY 
GREEN ROOF SYSTEM 

• Komplexné systémy hydroizolácie, drenážnej a ochrannej vrstvy plochých striech 

• Intenzívne a extenzívne Zelené strechy  

• Vegetačné strechy, strešné záhrady a terasy • Solárne strechy • Pojazdné strechy • Oddychové zóny 

• Prirodzená izolácia a ochrana pre počasím • Úspora energií • Udržateľnosť a komfort budov 

• Efektívny odvodňovací systém • Zníženie úrovne znečistenia životného prostredia 

• Ekologické a environmentálne riešenie • Atraktívna architektúra & Upokojujúce prostredie 
 

! Súčasný trend v oblasti hydroizolácie a ochrany plochých striech ! 
 

NOVOSTAVB Y – RE KONŠTRUKCIE  -  ÚDRŽB A  
 

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 
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Jednozložkový produkt aplikovaný 
studeným spôsobom 

Dvojzložkový produkt aplikovaný 
studeným spôsobom 

Dvojzložkový produkt aplikovaný 
horúcim striekaním 

 

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 v rámci celého Európskeho 

spoločenstva a potvrdená Európskou organizáciou pre technické schvaľovanie so sídlom v Bruseli (EOTA). 
 

 

 

 

SYMBOLY A VYSVETLIVKY 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

Produkt bez obsahu 
rozpúšťadiel a/alebo nízkym 

obsahom VOC 
100 % čistá polyurea 100 % čistá elastomérna 

membrána, bez plnív 
Produkt schválený pre 
kontakt s pitnou vodou 

 
 

 
 
 

 
   

Produkt s vysokou alebo 
veľmi vysokou elasticitou                        

(vysoká elongácia) 

Produkt odolný proti 
plynnému radónu 

Produkt vhodný ako ochrana 
proti karbonizácii 

Produkt so zvýšenou 
odolnosťou proti chemickým 

látkam 

 
   

Produkt s úspornými 
nákladmi v rámci svojej 

kategórie 
Vysoko výkonný produkt Rýchlo alebo veľmi rýchlo 

vytvrdzujúci produkt 
Extra rýchlo vytvrdzujúci 

produkt 

 
 
 
 

   

 

Produkt a/alebo systém 
vhodný pre mostovky, 

mosty, vozovky 

Produkt schválený pre 
kontakt s potravinami 

Produkt s vlastnosťami, 
odrážajúcimi slnečný svit, 
osvedčený testom alebo 
vďaka pigmentu. Znižuje 

prehrievanie budov 

Produkt a/alebo systém 
nezaťažujúci životné 

prostredie 

 
 

http://www.resicon.sk/
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RESICON GREEN ROOF SYSTEM  

Zelené strechy – predstavujú vysoko efektívne technologické riešenie skladby 
strešného plášťa z hľadiska ochrany, odolnosti, údržby, energetickej 
udržateľnosti a pozitívneho vplyvu nielen na životné prostredie, ale aj na 
vnútorné užívanie budov a ich životnosť. Tento komplexný, integrovaný 
systém vodotesnej ochrany, prirodzenej tepelnej a akustickej izolácie zahŕňa 
aj drenážnu a estetickú funkciu striech, prostredníctvom ktorých sa kombinujú 
koncepcie prírody s energetickou účinnosťou – environmentálne riešenie. 

SYSTÉM RESICON GREEN ROOF je špeciálne navrhnutý pre jednoduchý, 
nezaťažujúci a bezúdržbový hydroizolačný – drenážny systém, ktorý spája 
všetky výhody a prednosti jednotlivých izolačných vrstiev a prispieva 
k dažďovému cyklu, biodiverzite a prirodzenému čisteniu znečisteného 
ovzdušia, najmä v mestských oblastiach. 

Základom pre dosiahnutie účinnej a udržateľnej zelenej strechy je vytvorenie spoľahlivej  a dlhodobej hydroizolácie podkladu. Strechy 
ochránené systémom RESICON GREEN ROOF zaručujú dokonalú a trvanlivú vodotesnosť vďaka vlastnostiam tekutých hydroizolačných membrán 
a ich spôsobu aplikácie. Navyše celá koncepcia zelených striech (ekologický substrát s vegetačnou vrstvou) predlžuje životnosť systému 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. 

TRVANLIVÁ OCHRANA PLOCHÝCH STRIECH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VODOTESNOSŤ A ÚČINNOSŤ SYSTÉMOV 

RESICON GREEN ROOF SYSTEM                            
sú založené na báze tekutých 
hydroizolačných materiálov (polyuretán 
alebo polyurea), ktoré po aplikácii vytvárajú 
jednoliatu, bezšvovú, súvislú, pevnú 
a elastickú membránu.  

Poskytuje ochranu nových povrchov ako aj 
tých v rekonštrukcii či renovácii, nakoľko je 
schopná preklenúť trhliny a praskliny 
v podklade alebo preventívne chráni 
povrchy pred ich vznikom v budúcnosti.  

Tekutá forma hydroizolačných membrán 
(samonivelačné, semitixotropné alebo 
tixotropné modifikácie) umožňuje 
prispôsobiť sa akémukoľvek tvaru alebo typu 
podkladu či povrchu (horizontálne, šikmé 
i vertikálne plochy, či ťažko dostupné 
miesta) a ponúka slobodu pri navrhovaní 
objektov.  

Samotný HYDROIZOLAČNÝ EFEKT systémov 
RESICON spočíva v úplnom a spoľahlivom 
priľnutí jednotlivých hydroizolačných vrstiev 
k podkladu povrchu alebo k sebe navzájom, 
čím sa zabraňuje prieniku vody do vrstvy ako 
aj jej pohybu medzi jednotlivými vrstvami 
systému.  

Vodotesná membrána vzniká priamo                                      
na ošetrovanom povrchu ! 

JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA MATERIÁLOV 

Tieto technológie umožňujú aplikáciu 
hydroizolačnej membrány vo veľmi krátkom 
čase (1 až 2 dni).  

Variabilita v spôsobe aplikácie ponúka 
možnosť realizovať celý proces studeným 
spôsobom – valčekom, štetcom, striekaním.  

V prípade rýchleho a výkonnejšieho systému 
možno použiť materiály aplikované 
dvojkomponentným striekacím zariadením 
s ohrevom. 

Rýchle až extrémne rýchle vytvrdzovanie 
materiálov (niekoľko hodín až minút) 
skracuje pracovné postupy, minimalizuje 
časové prestoje a umožňuje takmer 
okamžité sprevádzkovanie povrchov                       
po aplikácii. 

Tekuté hydroizolačné systémy predstavujú 
jednoduchý a nekomplikovaný spôsob 
aplikácie bez mechanického kotvenia, 
tavenia, zvárania, dodatočných úprav 
a zbytočných zásahov do finálneho povrchu! 

Ekologický význam niektorých variantov 
spočíva v bezrozpúšťadlovej povahe 
materiálov, nízkeho obsahu prchavých látok 
(VOC) a v absencii pachu daných produktov. 

ODOLNOSŤ HYDROIZOLAČNÝCH MEMBRÁN 

Systémy RESICON GREEN ROOF nezaťažujú 
stavby ani životné prostredie.  

Vysoká pevnosť a elasticita výslednej 
membrány poskytuje odolnosť proti 
stavebným pohybom, otrasom, či únave 
konštrukčných materiálov pri nových ako aj 
existujúcich stavbách (rôzne varianty 
produktov vykazujú elasticitu 175 – 600 %).  

Poskytujú účinnú vodotesnú, protikoróznu 
alebo antikarbonizačnú, a chemickú ochranu 
stavieb, stavebných častí a konštrukcií 
(najmä betónové povrchy v súlade s EN – 
1504 – 2) proti poveternostným, 
atmosférickým a biologickým vplyvom, 
agresívnym látkam (rozpustné soli, plyny, 
roztoky chemických látok a pod.), teplotným 
výkyvom, silným dažďom, UV žiareniu.  

Zároveň vysoko odolávajú prerastaniu 
koreňmi, prepichnutiu, statickému 
vtlačeniu či pochôdznosti, usadzovaniu 
nečistôt a zefektívňujú odvádzanie vody                 
z povrchu – hladké a neporézne membrány.. 

Hydroizolačné systémy RESICON nevyžadujú 
vystuženie, avšak v kombinácii s geotextíliou 
alebo sklovláknom zlepšujú svoje 
mechanické vlastnosti a zjednodušujú 
aplikačné postupy (priľnavosť, stlačenie, 
pochôdznosť, prerazenie, rovnomernosť 
hrúbky, spotreba materiálov, tixotropia, 
súvislé premostenie povrchov bez spojov). 

http://www.resicon.sk/
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VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA, VLASTNOSTI A POUŽITIE TEKUTEJ HYDROIZOLAČNEJ MEMBRÁNY 

 Vynikajúca priľnavosť na rôzne stavebné povrchy ako betón, 
cement, murivo, poter, bitúmen, vláknitý cement, PVC, EPDM, 
dlaždice, kameň, kov, drevo, geotextílie, PUR/PIR, polystyrén  

 Súvislý, jednoliaty homogénny povrch bez spojov a presahov  

 Plne poddajné systémy (samonivelačné, mierne i vysoko 
tixotropné materiály prispôsobujúce sa akémukoľvek tvaru 
a povahe povrchu) na horizontálne, šikmé i vertikálne povrchy 
a ťažko dostupné miesta - poskytujú nadmernú slobodu                      
pri navrhovaní objektov 

 Trvalo elastická – pružná a zároveň pevná membrána, neláme 
sa, nepraská ani pri extrémnych podmienkach (-45°C / +200°C)  

 Hydroizolačná membrána je plne naviazaná na podklad  

 Eliminované riziko odtrhnutia vrstiev systéme náterov  

 Nevyžaduje vystuženie s výnimkou kritických / oslabených 
miest (hrany, rohy, spoje, strešné prvky), prípadne v situácii 
s nepravidelným podkladom alebo pri potrebe zvýšenia 
mechanickej odolnosti 

 Schopnosť premostenia trhlín, resp. prevencia ich vzniku 

 Odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom, praskaniu, 
únave konštrukčných materiálov, prerastaniu koreňmi 

 Vynikajúca odolnosť proti atmosférickým, poveternostným 
vplyvom, trvalému kontaktu či ponoru vo vode 

 Voda nemôže pretekať medzi jednotlivými vrstvami systému 
Trvalá a úplná vodotesnosť systému ! 

 Výborná odolnosť proti chemickým a agresívnym látkam 

 Účinná ochrana proti usadzovaniu nečistôt – neporézne 

 Variabilné možnosti aplikácie (nanášanie štetcom, valčekom, 
hladidlom, striekaním za studena alebo so zahrievaním) 

 

 Efektívnejšia aplikácia, najmä v porovnaní s tradičnými 
systémami na báze PVC a bitúmenu, bez mechanického 
kotvenia, tavenia, zvárania, dodatočných úprav a zbytočných 
zásahov do finálneho povrchu 

 Jednoduché a rýchle nanášanie materiálov, rýchle až 
extrémne rýchle vytvrdzovanie a rýchle uvedenie povrchu                
do prevádzky (aj pri nízkych teplotách) 

 Nákladovo efektívny hydroizolačný systém s minimálnymi 
prestojmi počas aplikácie 

 Ekologické a nezávadné riešenia hydroizolácie a povrchovej 
úpravy  - vodnobázové a bezrozpúšťadlové materiály 

 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). 

 Hydroizolácia plochých, šikmých i vertikálnych povrchov, 
alebo plôch so zložitou geometriou, ťažko dostupných miest 

 Hydroizolácia a ochrana striech, terás, balkónov, prístreškov, 
palúb, odtokov, žľabov, fasád, strešných prvkov, atiky a pod. 

 Hydroizolácia zelených, solárnych a energetických striech 

 

Systém môže byť ukončený  

 bez povrchovej úpravy alebo ochrany  

 vrchným náterom  

 štrkovým násypom 

 ekologickým substrátom (napr. zemina) 

 EXTENZÍVNA ZELENÁ STRECHA  

 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  

 

 
 

 

http://www.resicon.sk/
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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  

 Membrána na báze polyuretánu alebo polyurei je 
certifikovaný materiál odolný proti pretlačeniu, prepichnutiu 
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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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

 

 

 

 

 

 
 

http://www.resicon.sk/
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TYPY ZELENÝCH STRIECH (STREŠNÝCH ZÁHRAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESICON GREEN ROOF SYSTEM 

S obmedzenou / intenzívnou 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/


 

 

 
 

   
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 GREEN ROOF SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 

8 

1 
2 3 4 

5 6 7 
8 

9 

 

RESICON GREEN ROOF SYSTEM 
(KOMPLEXNÝ SYSTÉM PRE ZELENÉ STRECHY) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Komplexný systém tepelnej izolácie, tekutej hydroizolácie v jednej  

alebo dvoch vrstvách, drenážnej a akumulačnej vrstvy,  
s ekologickým substrátom a vegetáciou na jej povrchu  

 Homogenizácia podkladu / tepelnoizolačnej vrstvy  
 Inštalácia separačných membrán za studena lepením priamo  

na podklad / tepelnú izoláciu – nepriepustné vrstvy 
 Ochrana tepelnej izolácie parotesnou a separačnou vrstvou  
 Trvalá vodotesná ochrana tekutými hydroizolačnými materiálmi 
 Aplikácia hydroizolácie v jednej alebo dvoch vrstvách 
 Úplne priľnutý systém, nevytváranie „mŕtvych zón“,  

eliminácia tepelných mostov, pohybu vody medzi vrstvami 
 Odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom, praskaniu, prerastaniu 

koreňmi, pretlačeniu a prepichnutiu, mechanickému namáhaniu (elastické) 
 Rýchle odvádzanie prebytočnej vody z povrchu do drenážneho systému 
 Atraktívny vzhľad, zníženie úrovne znečistenia životného prostredia 
 
Kategória:    HYDROIZOLÁCIA ZA STUDENA / HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu:  Polyuretán / Polyurea 
Priľnavosť:    Betón, poter, drevo / OSB, bitúmen, kov 
Hrúbka systému: 5 mm / + Substrát a vegetácia  
Finálna úprava:  Ekologický substrát s vegetáciou / Štrk 
Finálna farba:  Len pre potreby prekrývania hydroizolačných vrstiev 
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný, súvislý, 

vyrovnaný, čistý, suchý, bezprašný, bez mastnoty 
 
 
ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                   SPÔSOB APLIKÁCIE                     SPOTREBA MATERIÁLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROTESNÁ 
MEMBRÁNA 

RAYSTON VEL 
ALUMINIUM SHEET 
 

Položenie, nalepenie a pretretie adhéznym náterom 
Pozdĺžne spoje pretrieť v šírke aspoň 5 cm a konce membrány aspoň 10 cm 
Zábrana proti prieniku vodných pár smerom k tepelnej izolácii 
 

1. Homogénny súvislý podklad   2.   Separačná membrána  
3. Základný náter (Optimálne)   4.   Hydroizolačná membrána 
5. Geotextílna separačná vrstva  6.   Drenážna vrstva 
7. Geotextílna separačná vrstva  8.   Ekologický substrát + Štrk 
9. Vegetácia 

1 rolka / 20 m2 
 

ADHESIVE PU 
RAYSTON 
 
 
 

Valček, štetec 
Adhézny náter na nalepenie parotesnej membrány na podklad  

 min. 0,5 kg/m2 
 

RAYSTON SPRAY  
FOAM 30 / 50 
(POLYURETÁNOVÁ PENA) / 
 
RAYSTON FOAM 
(IZOLAČNÉ DOSKY) / 
 
 
EPS / XPS /  
KAMENNÁ VLNA 
(IZOLAČNÉ DOSKY) 

Horúce striekanie 
Polyuretánová izolačná pena s uzavretou bunkovou štruktúrou 
 
 
Lepenie použitím adhézneho náteru Adhesive PU RAYSTON / 
Mechanické kotvenie (alternatívne) 
Polyizokyanurátové (PIR) izolačné panely laminované z oboch strán sklovláknom 
 
Lepenie použitím adhézneho náteru Adhesive PU Rayston / 
Mechanické kotvenie (alternatívne) 
Izolačné dosky z expandovaného alebo extrudovaného polystyrénu  
alebo panely z kamennej (čadičovej) vlny 

30 - 56 kg/m3 
 
 
 

1 doska / 3m2 
hrúbka 25 – 200 mm 

 
 

Variabilné 
v závislosti                       
od výrobcu 

TEPELNÁ  
IZOLÁCIA 

ADHESIVE PU 
RAYSTON 
 
 
 

Valček, štetec 
Každý izolačný panel musí byť prilepený na parotesnú membránu a zatlačený  
do adhézneho náteru  
Odporúča sa medzery medzi izolačnými doskami vyplniť PU tmelom alebo PU penou 
 

 min. 0,5 kg/m2 
 

SEPARAČNÁ 
MEMBRÁNA 

RAYSTON VEL SHEET / 
(BITÚMENOVÝ PÁS) 
 
 
ELASTOLEP PR 3 
 
 

Položenie, nalepenie a pretretie adhéznym náterom  
Adhesive PU Rayston 
Všetky spoje prekryť a pretrieť adhéznym náterom v šírke aspoň 10 cm 
Bezpečné oddelenie tepelnej a hydroizolačnej vrstvy 
Samolepiaci bitúmenový oxidovaný pás 

1 rolka / 20 m2 
0,25 – 0,5 kg/m2 

 
 

1 rolka / 10 m2 
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(STUDENÁ APLIKÁCIA) 

(STUDENÁ APLIKÁCIA) 

http://www.resicon.sk/
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WET ON WET Systém – na prvú (iniciačnú) vrstvu vystuženú geotextíliou/sklovláknitou tkaninou sa ihneď nanáša druhá vrstva bez technologickej prestávky                
(tzv. mokrá vrstva na mokrú vrstvu). Impermax Cold Polyurea možno naniesť aj v jednej hrubej vrstve pri spotrebe 2 kg/m2. 
 

 

 

 

 
 

1 V závislosti od vonkajších aplikačných podmienok a typu povrchu treba zvoliť vhodný základný náter (Pre viac informácii kontaktujte dodávateľa / výrobcu). 
Pri vhodnom podklade (napr. Elastolep PR3 alebo Rayston Vel Sheet sa základný náter nevyžaduje ! 

2 Odporúča sa v odlišnom farebnom odtieni ako prvá iniciačná vrstva z dôvodu efektívnej kontroly pri prekrývaní nanášaných vrstiev !  
V prípade aplikácie hydroizolačnej membrány horúcim striekaním a technikou WET-On-WET sa nanáša len jedna hrubá súvislá hydroizolačná vrstva ! 

3 Vystuženie hydroizolačnej vrstvy záleží od požiadaviek na životnosť hydroizolačnej membrány, resp. okrem oslabených a kritických miest sa nevyžaduje !  
Pri krajoch, hranách, rohoch, spojoch, prechodoch na vertikálnu plochu možno použiť špeciálnu geotextíliu GEOMAX 80 (1 rolka / 30 – 100 m2),                               
butyl-polyesterovú pásku BUTYL TEX alebo TPE pásku RAYSTON TAPE (o.i. krajšie vizuálne prevedenie, rýchlejšia a jednoduchšia aplikácia).  
V prípade nepoužitia výstužnej vrstvy treba pri aplikácii na vertikálny povrch pridať do náteru zahusťovadlo Thickening Additive v objeme 1 – 3 %. 

4 Aplikácia týchto materiálov sa vykonáva len použitím špeciálneho dvojkomponentného striekacieho zariadenia s ohrevom zložiek (Technický list)  

5 Pri aplikácii sa odporúča dodržať minimálnu hrúbku nástreku – membrány 1,9 mm !    

 

 
 
 

 

 

 

 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
POROSITY SEALER / 1 
FLEX 
Ne-/porézny, tvrdý / 
flexibilný suchý povrch 
 
 
 

Štetec, valček Prvá vrstva zriedená riedidlom  
Rayston Solvent – 10-25%) 
 
Druhá vrstva (čistá) 

 

0,15 – 0,25 kg/m2 
 
 

0,15 – 0,25 kg/m2 

OCHRANNÁ VÝSTUŽ GEOMAX PROTEC 
(GEOTEXTÍLIA) 
 
 
 

Položením, voľným zaťažením  
(Geotextíliu položiť na ešte nezaschnutú – lepkavú vrstvu hydroizolácie) 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX /  
LY / ST / QC  
(10 AŽ 25 ROKOV) 
 
 
 
 
 

Štetec, valček, hladidlo, Vertikálny povrch:       3 vrstvy 
striekanie  
 Horizontálny povrch:      2 vrstvy 2 
 

Rayston Fiber (Optimálne) 3 Vtlačením do mokrej prvej vrstvy.  
netkaná sklovláknitá výstuž Všetky spoje prekryť v šírke aspoň 5 cm 
 
 
 

3 x 0,7 kg/m2 
 

2 x 1 – 1,2 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 

1 rolka / 100 – 200 m2 
 

DRENÁŽNA FÓLIA 
BIO ROOF DRAIN 
(NE- / PERFOROVANÁ) 
 
 
 

Položením, voľným zaťažením  
 

1 rolka / 20 - 40 m2 
 

OCHRANNÁ VÝSTUŽ 
GEOMAX PROTEC 
(GEOTEXTÍLIA) 
 
 
 

Položením, voľným zaťažením  
(Geotextíliu položiť na ešte nezaschnutú – lepkavú vrstvu hydroizolácie) 

1 rolka / 100 – 200 m2 
 

SUBSTRÁT 
SUBSTRÁT / ZEMINA    
 
 
 

VEGETÁCIA 
VHODNÝ PORAST 
 
 
 

(OPTIMÁLNE) 

Studená aplikácia v 2 vrstvách – 1 Zložkový polyuretán 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX 2K M /  
COLD POLYUREA  
(10 AŽ 25 ROKOV) 
 
 
 
 
 

Štetec, valček, hladidlo Vertikálny povrch:       3 vrstvy 
  
 Horizontálny povrch:      2 vrstvy 2 
 

Rayston Fiber (Optimálne) 3 Vtlačením do mokrej prvej vrstvy.  
netkaná sklovláknitá výstuž Všetky spoje prekryť v šírke aspoň 5 cm 
 
 
 

3 x 0,7 kg/m2 
 

2 x 1 – 1,2 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 

Studená aplikácia v 1 vrstve – 2 Zložkový  polyuretán alebo polyurea 

(WET-ON-WET SYSTÉM) 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX 2K /  
IMPERMAX 
POLYUREA H / FLEX / 
RAYSTON POLYUREA  
(10 AŽ 25 ROKOV) 
 
 
 
 
 

Horúce striekanie 4 V jedinej vrstve 5 
  
Rayston Fiber (Optimálne) 3 Vtlačením do mokrej prvej vrstvy.  
netkaná sklovláknitá výstuž Všetky spoje prekryť v šírke aspoň 5 cm 
(NEVYŽADUJE SA !) 
 
 

Aplikácia za horúca v 1 vrstve – 2 Zložkový  polyuretán alebo polyurea 
1 x 2 – 3 kg/m2 

 
1 rolka / 50 – 150 m2 
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Po obvode strechy, okrajoch strešných prvkov a podobne sa odporúča inštalovať  
drenážny pás (obrubníky a štrkový násyp v požadovanej hrúbke, šírke a s vhodnou frakciou) 

http://www.resicon.sk/


 

HYDROIZOLAČNÉ & PODLAHOVÉ SYSTÉMY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY 



 

 

 
 

   
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 

 

PORTFÓLIO 

HYDROIZOLAČNÉ & PODLAHOVÉ SYSTÉMY 
Návrh * Projekt * Predaj produktov * Realizácia * Servis 

 
 

 
PLOCHÉ STRECHY 
STRECHY SO ŠTRKOVÝM NÁSYPOM 

REFLEKTÍVNE STRECHY  COOL ROOF 

ZELENÉ STRECHY GREEN ROOF 
RENOVÁCIE STRIECH S BITÚMENOVÝM / ASFALTOVÝM POVRCHOM 

RENOVÁCIE STRIECH S METALICKÝM A PVC POVRCHOM 

RENOVÁCIE STRIECH S POVRCHOM Z VLÁKNITÉHO CEMENTU / AZBESTU 

TERASY, LODŽIE, BALKÓNY, EXTERIÉROVÉ TERASY, ZÁHRADNÉ SEDENIA 

KÚPEĽNE, KUCHYNE, TECHNICKÉ A SERVISNÉ MIESTNOSTI 

BAZÉNY, KÚPALISKÁ, AQUAPARKY 

JAZIERKA, RYBNÍKY, FONTÁNY, VODNÉ NÁDRŽE, PRIEHRADY 

VODOVODY, CISTERNY, NÁDRŽE NA PITNÚ VODU 

RIGOLY, KANÁLY, TUNELY, ŽĽABY, ODTOKY 

PRIEMYSELNÉ NÁDRŽE, JÍMKY, NÁDRŽE, SKLÁDKY, ČOV 

ZÁKLADY BUDOV, PODZEMNÉ STAVBY, OPORNÉ MÚRY, PROTIHLUKOVÉ STENY, PLOTY 

PARKOVISKÁ, GARÁŽE, STANICE, NÁSTUPIŠTIA 

MOSTY, MOSTOVKY, VOZOVKY 

ŠTADIÓNY, TRIBÚNY, SCHODISKÁ 

PRÍJAZDOVÉ CESTY, NÁJAZDY, RAMPY, MANIPULAČNÉ PLOCHY 

CHODNÍKY, PROMENÁDY, CYKLISTICKÉ TRATE 

ŠPORTOVISKÁ, DETSKÉ IHRISKÁ, TELOCVIČNE, ŠPORTOVÉ HALY, FITNESS CENTRÁ 

DETSKÉ CENTRÁ, ŠKÔLKY 

POTRAVINÁRSKE PODNIKY, VINÁRSTVA, STRAVOVACIE ZARIADENIA, REŠTAURÁCIE 

SKLADY, DIELNE, PREVÁDZKOVÉ A VÝROBNÉ PRIESTORY 

NEMOCNICE, LEKÁRNE, LABORATÓRIÁ 

REPREZENTATÍVNE A VÝSTAVNÉ PLOCHY, PREDAJNE 

OBYTNÉ MIESTNOSTI (BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY) 

KANCELÁRIE, UČEBNE, KONGRESOVÉ MIESTNOSTI, CHODBY, SPOLOČNÉ, SPOLOČENSKÉ PRIESTORY 

RECEPCIE, VESTIBULY, VSTUPY, MÚZEÁ & GALÉRIE 

PARKY, REKREAČNÉ A ODDYCHOVÉ ZÓNY, ZÁHRADY 

LIATE, DEKORATÍVNE, PROTIŠMYKOVÉ, KOMFORTNÉ (EPDM), ANTISTATICKÉ, PROTINÁRAZOVÉ A 
PROTIHLUKOVÉ PODLAHY NA BÁZE GUMY, KAMENNÉ KOBERCE 

 

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 

▪ RESICON s.r.o. ▪ Evy Kostolányiovej 39 ▪ 917 08 Trnava ▪                 
▪ Slovenská republika ▪ 

00421 907 155 554 

resicon@resicon.sk 

www.resicon.sk 

Parkovacie 
plochy 

Dekoračné 
pochôdzne 

strechy 

mailto:resicon@resicon.sk
http://www.resicon.sk/



