
 RYBNÍKY, JAZIERKA,  
VODNÉ NÁDRŽE, PRIEHRADY 

• Spoľahlivá ochrana podkladu proti vode, hydrostatickému tlaku a poveternostným podmienkam 

• Hydroizolačné nátery odolné proti chemickým a biologickým atakom, brakickému prostrediu 

• Aplikácia hydroizolačných materiálov bez nutnosti reprofilácie či sanácie podkladu 

 • Variabilná povrchová úprava pigmentovaným vrchným náterom, dekoratívnym pieskom,                 
kamenným kobercom, štrkovým násypom alebo keramickou dlažbou 

• Rýchle aplikačné kroky a veľmi rýchle vytvrdzovanie systémov 

• Ekologické a bezpečné riešenie • Trvanlivá ochrana a nenáročná údržba 
 

! Súčasný trend v oblasti hydroizolácie, ochrany a bezpečnosti povrchov vodných stavieb ! 
 

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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PRODUKTOVÝ LIST 

RYBNÍKY, JAZIERKA, VODNÉ NÁDRŽE 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SYSTÉMY HYDROIZOLÁCIE A OCHRANY POVRCHOV  
AQUAKULTÚRNYCH STAVIEB A KONŠTRUKCIÍ 

 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

 

...  TEKUTÝMI HYDROIZOLAČNÝMI MEMBRÁNAMI  – VYSOKOVÝKONNÝMI ŽIVICAMI  

NA BÁZE POLYURETÁNU ALEBO POLYUREI  

 

OCHRANNÝ 
VRCHNÝ NÁTER 

 DLAŽBA        
KAMENNÝ 

 

 
DEKORATÍVNY 
FAREBNÝ PIESOK 

 ODOLNOSŤ PROTI  
BRAKICKEJ VODE 

 UV STABILNÉ A 
ODOLNÉ NÁTERY 

 CERTIFIKOVANÉ 
MATERIÁLY 

 

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI CHEMICKÝM  

A BIOLOGICKÝM ATAKOM  

 
BEZPEČNÉ A EKOLOGICKÉ RIEŠENIA 

ŠETRNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 

 
R Ý C H L A  A P L I K A Č N Á  T E C H N O L Ó G I A  
 
R Ý C H L E  S P R EV Á D Z K OV A N I E  P O V R C H U 
 
 
 

ELASTICKÁ A PEVNÁ 
MEMBRÁNA 

 SÚVISLÝ  
JEDNOLIATY POVRCH 

 
BEZ SPOJOV  
A  PRELEPOV 

 
STUDENÁ APLIKÁCIA 
HORÚCE STRIEKANIE 

 

TRVALÁ A ÚPLNÁ VODOTESNOSŤ   

POVRCHY NENÁROČNÉ NA ÚDRŽBU  

 

 

Explore Liquid Roofing 

http://www.resicon.sk/
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RYBNÍKY, JAZIERKA, VODNÉ NÁDRŽE, PRIEHRADY 

RESICON POND SYSTEMS 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 

 

RESICON POND SYSTEMS 

Hydroizolačné vrstvy pre rybníky, jazierka, fontány, vodné nádrže, rezervoáre                            
a priehrady musia spĺňať viac ako len odolnosť proti množstvu vody v nich, pH 
vody alebo jej zložkám či brakickému prostrediu. Biologická aktivita stojatých 
vôd a vodných zásobníkov v súčinnosti s metabolickými produktami fauny 
predstavujú chemické a biologické ataky na hydroizolačné vlastnosti 
podkladov a povrchov nádrží. Taktiež vplyv slnečných lúčov prenikajúcich                       
cez vodnú hladinu môže vážne poškodiť niektoré vrstvy alebo membrány.  

Popri vysokých hydroizolačných vlastností takýchto vrstiev musia byť splnené 
aj vysoko bezpečné – ekologické aspekty hydroizolačných materiálov, ktoré 
nesmú ohrozovať životné prostredie ani život v ňom. Zároveň vyžadujú čo 
najjednoduchšie aplikačné požiadavky z hľadiska ich prípravy povrchov ako aj 
spôsobu nanášania pri rôznych aplikačných podmienkach, a po-aplikačnú 
nenáročnú údržbu týchto povrchov. 

RESICON POND SYSTEMS sú určené pre aplikácie, kde je potreba kvalitnej ochrany podkladu proti vode (premenlivá, stojatá), hydrostatickému 
tlaku a iným poveternostným podmienkam, ktoré spravidla svojimi účinkami dlhodobo deformujú a rozrúšajú povrch, čo má za následok eróziu 
a rozpad podkladu. Výhodou tohto systému je taktiež fakt, že vytvorená hydroizolačná membrána predstavuje finálnu povrchovú vrstvu. 
Hydroizolačnú membránu sa však odporúča kombinovať s vrchným ochranným náterom, ktorý okrem mechanickej ochrany poskytuje 
dekoratívnu alebo protišmykovú úpravu (farebná variabilita v škále RAL, farebný piesok, protišmykové aditíva).  

TRVANLIVÁ OCHRANA RYBNÍKOV, JAZIEROK, VODNÝCH NÁDRŽÍ, PRIEHRAD A POD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). Certifikácia je platná v rámci celého Európskeho spoločenstva a potvrdená 
Európskou organizáciou pre technické schvaľovanie so sídlom v Bruseli (EOTA).  

 

VODOTESNOSŤ A ÚČINNOSŤ SYSTÉMOV 

RESICON POND SYSTEMS sú založené                     
na báze tekutých hydroizolačných membrán 
(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. 

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, stierkou.  
 
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, dodatočných úprav a zbytočných 
zásahov do finálneho povrchu ! 

ODOLNOSŤ HYDROIZOLAČNÝCH MEMBRÁN 

Systémy RESICON POND 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 %).  
 
Na základe certifikátov podľa normy                             
EN – 1504 – 2 sú tieto materiály vhodné                  
pre ochranu najmä betónových povrchov, 
kde poskytujú účinnú vodotesnú, 
protikoróznu a chemickú ochranu stavieb, 
konštrukcií, armatúr a výstuží proti 
agresívnym látkam ako sú rozpustné soli, 
chloridy, sírany, oxid siričitý, oxid uhličitý 
a pod. 
 
Hydroizolačné systémy RESICON nevyžadujú 
vystuženie, avšak v kombinácii s geotextíliou 
alebo sklovláknitou tkaninou zlepšujú svoje 
mechanické vlastnosti (priľnavosť, 
rovnomernosť hrúbky, tixotropii, zvýšenie 
odolnosti proti statickému vtlačeniu, 
bezšvové zvary a spoje, pochôdznosť a iné 
zaťaženie).  

 

http://www.resicon.sk/
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RESICON POND SYSTEMS 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 

VYSOKOÚČINNÁ OCHRANA HYDROIZOLAČNÝCH MEMBRÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA, VLASTNOSTI A POUŽITIE TEKUTEJ HYDROIZOLAČNEJ MEMBRÁNY 

 Vynikajúca priľnavosť na betónové, cementové, bitúmenové, 
tehlové povrchy, potery, PVC, dlaždice, kameň, kov, 
geotextílne a sklovláknité výstuže, ...  

 Súvislý, jednoliaty povrch bez spojov a prelepov  
 Priepustná pre vodné pary a trvalo elastická aj                                                        

pri extrémnych podmienkach (-30°C / +200°C) 
 Vysoká elasticita a pevnosť – pružná a zároveň pevná 

membrána 
 Samonivelačné i vysoko tixotropné materiály prispôsobujúce 

sa akémukoľvek tvaru a povahy povrchu (na horizontálne, 
šikmé i vertikálne povrchy a ťažko dostupné miesta) - 
poskytujú nadmernú slobodu pri navrhovaní objektov 

 Odolnosť proti stavebným pohybom a praskaniu 
 Vysoká chemická a mechanická odolnosť 
 Vynikajúca odolnosť proti UV žiareniu a trvalému kontaktu                  

či ponoru vo vode 
 Trvalá a úplná vodotesnosť systému ! 
 Aplikácia bez mechanického kotvenia, tavenia, dodatočných 

úprav a zbytočných zásahov do finálneho povrchu 
 Rýchla a jednoduchá aplikácia (najmä v porovnaní 

s tradičnými systémami na báze PVC a bitúmenových 
povrchov) a rýchle uvedenie povrchu do prevádzky ! 

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

 Rýchlo a extrémne rýchlo vytvrdzujúce materiály 

 

 

 Výkonnejšie a efektívnejšie v porovnaní s inými 
vodnobázovými alebo akrylovými membránami 

 Nákladovo efektívny hydroizolačný systém s minimálnym 
prestojom počas aplikácie 

 Vodnobázové alebo bezrozpúšťadlové materiály - ekologické 
a nezávadné riešenie pre ľudské zdravie a životné prostredie 

 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) 

 Hydroizolačný systém bez nutnosti použitia ďalšej ochrannej 
vrstvy (produkt môže zostať nechránený) 

 Pigmentovateľné produkty – dekoratívne a atraktívne plochy 
Systém možno ukončiť vrchným ochranným náterom                       
odolným proti opotrebovaniu, UV žiareniu, s vynikajúcimi 
mechanickými a chemickými vlastnosťami a zvyšujúcimi 
životnosť hydroizolačného systému 

 Hydroizolácia plochých, šikmých i vertikálnych povrchov, 
alebo plôch so zložitou geometriou, vnútorných alebo 
vonkajších povrchov 

 Hydroizolácia a ochrana vodných nádrží, jazierok, fontán,  
rybníkov, kanálov, tunelov, vodných stavieb, priehrad 
a konštrukcií 

 
 
 

Súčasný trend v oblasti hydroizolačných technológii určených pre vodné stavby, akvakultúrne konštrukcie !!!

 
 
 

VYSOKO ODOLNÉ VRCHNÉ NÁTERY 

RESICON POND SYSTEMS ponúkajú 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 vlastnosťami a odolnosťou proti opotrebovaniu, poškriabaniu, oteru, ale najmä poskytujú výbornú 
ochranu pred chemickými látkami (dezinfekčné prostriedky, chlórová alebo slaná voda, brakické prostredie a pod.) a vynikajúcu ochranu                    
pred účinkami UV žiarenia. 
 
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.                        
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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RESICON BASIC SYSTEM  

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

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). Taktiež ho možno 
pretrieť vrchným ochranným náterom alebo zaťažiť a ochrániť položením dlažby 
alebo násypom štrku. 

AKO TO FUNGUJE ? 

Hydroizolačná membrána na báze tekutej živice vzniká priamo na betónovom povrchu naviazaním na podklad chemickou reakciou, čím zabraňuje 
prieniku vody do podkladu alebo medzi jednotlivé vrstvy systému. V prípade výskytu negatívneho hydrostatického tlaku na objekt sa odporúča 
podklad ošetriť ochranným bariérnym náterom na báze cementu a živice ešte pred samotnou realizáciou hydroizolačnej membrány.  

Tekutý hydroizolačný materiál je schopný preklenúť trhlinky v podklade (elastomérny materiál) a odolávať praskaniu povrchu účinkami pohybu 
podložia. Väčšie trhliny a dutiny je však potrebné vyspraviť opravnou hydraulickou maltou alebo polyuretánovým tmelom a vhodnou výstužou 
na báze geotextílie alebo butyltexovou páskou. Výsledná hydroizolačná membrána nevyžaduje ďalšiu ochranu použitím vrchného ochranného 
náteru, avšak vplyvom UV žiarenia stráca svoj farebný odtieň (šedá sa zmení na zelenkavo šedú, červená a béžová zbledne) bez vplyvu                                  
na hydroizolačné vlastnosti membrány.  

V prípade požiadavky na štrkové dno alebo dno s keramickou dlažbou sa na ochranu hydroizolačnej membrány odporúča použiť špeciálna 
geotextílna výstuž, na ktorú sa nasype štrk, resp. nanesie lepidlo / malta pre nalepenie dlaždíc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

RESICON BASIC SYSTEM 

Bez vrchného náteru 
1. Stály pevný podklad 
2. (Optimálne) Sanácia povrchu 
3. Základný náter  
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA + VÝSTUŽNÁ VRSTVA 
5. (Optimálne) Vrchný ochranný náter (podľa RAL) 

Iné možnosti finálnej povrchovej úpravy: štrkovým 
násypom, keramickou dlažbou, kamenným kobercom 

 
 

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 

         

RYBNÍKY, JAZIERKA, VODNÉ NÁDRŽE, PRIEHRADY 

RESICON POND SYSTEMS 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

 

RESICON POLYUREA WATERPROOFING SYSTEM  

Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze čistej alebo hybridnej polyurei 
aplikovanej horúcim striekaním, ktorá už po niekoľkých sekundách až minútach 
vytvára jednoliatu, súvislú, pevnú, ale elastickú hladkú membránu bez spojov.  

Efektívnosť systému spočíva v rýchlej aplikácii materiálu a rýchlom vytvrdzovaní,                        
čo umožňuje vysokú produktivitu práce a rýchle sprevádzkovanie daného 
povrchu (uvedenie do prevádzky v priebehu niekoľkých hodín).  

Táto technológia a spôsob aplikácie umožňuje vynikajúcu, absolútnu priľnavosť 
systému k podkladu a nanášanie hydroizolačnej membrány v jednej vrstve,                
čím sa zabraňuje prenikanie vody do vrstvy alebo jej pohybu medzi jednotlivými 
vrstvami a zaručuje tak trvanlivú a spoľahlivú vodotesnosť. Vďaka svojim 
vynikajúcim mechanickým vlastnostiam je táto vysokovýkonná membrána 
schopná preklenúť aj mikrotrhliny či štrbiny, odoláva stavebným pohybom 
nových ako aj existujúcich stavieb.  

V závislosti od zvoleného typu hydroizolačného materiálu poskytuje systém rýchle až extrémne rýchle vytvrdzovanie produktu, vysokú                              
až extrémne vysokú elasticitu membrány, rôzny stupeň mechanickej a chemickej ochrany ako aj tepelnej odolnosti.  

 

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU  
 Vynikajúca priľnavosť na rôzne typy povrchov a tvar podkladu 
 Preklenutie trhlín a odolnosť proti stavebným pohybom,  

únave konštrukčných materiálov 
 Súvislý, bezšvový hladký alebo drsný povrch 
 Vysoká elasticita (Elongácia 228 až viac ako 533 %) a pevnosť (až 16,2 MPa) 
 Aplikácia v jednej vrstve horúcim striekaním v hrúbke minimálne 2 mm  
 Vysoká produktivita práce (až 800 m2/deň) 
 Certifikácia pre styk s pitnou vodou, ochranu betónových povrchov 
 Výborná chemická odolnosť  
 Rýchle až extrémne rýchle vytvrdzovanie materiálov (2 hodiny až 10 minút) 
 Ukončenie ochranným vrchným náterom – široká škála farebných odtieňov 

v RAL (farebná stabilita a ochrana proti UV, zvýšená mechanická odolnosť) 
 Bezrozpúšťadlové produkty – ekologické a nezávadné riešenie pre ľudské 

zdravie a životné prostredie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RESICON POLYUREA WATERPROOFING SYSTEM 

Hydroizolačný systém aplikovaný horúcim striekaním 

1. Stabilný, pevný a súdržný podklad 
2. (Optimálne) Základný náter / Úprava podkladu 
3. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(25 rokov)  
4. (Optimálne) Vrchný ochranný náter  

v požadovanom farebnom odtieni (RAL) alebo transparentný  
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RYBNÍKY, JAZIERKA, VODNÉ NÁDRŽE, PRIEHRADY 

RESICON POND SYSTEMS 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

RESICON AQUA PLUS SYSTEM  

Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánového materiálu 
aplikovaného studeným spôsobom, ktorý už po 2 – 3 hodinách vytvára jednoliatu, 
súvislú, pevnú, ale elastickú hladkú membránu bez spojov.  

Efektívnosť systému spočíva v jednoduchej aplikácii materiálu a rýchlom vytvrdzovaní 
jednotlivých vrstiev, čo umožňuje rýchle sprevádzkovanie daného povrchu (uvedenie 
do prevádzky v priebehu 24 – 28 hodín).  

Táto technológia a spôsob aplikácie umožňuje vynikajúcu, absolútnu priľnavosť 
systému k podkladu a nanášanie hydroizolačnej membrány v jednej vrstve 
s vystužením použitím geotextílie (technológia Wet-On-Wet), čím sa zabraňuje 
prenikanie vody do vrstvy alebo jej pohybu medzi jednotlivými vrstvami a zaručuje tak 
trvanlivú a spoľahlivú vodotesnosť. Vďaka svojim vynikajúcim mechanickým 
vlastnostiam je táto vysokovýkonná membrána pevnejšia ako základný hydroizolačný 
systém BASIC a podstatne chemicky odolnejšia.  

RESICON AQUA PLUS SYSTEM predstavuje nákladovo a aplikačne veľmi efektívny hydroizolačný systém aj bez vrchného ochranného náteru.  

 

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU  
 Vynikajúca priľnavosť na rôzne typy povrchov a tvar podkladu 
 Súvislý, bezšvový povrch 
 Vysoká elasticita (Elongácia > 130) a vysoká pevnosť (až 4 MPa) 
 Aplikácia v jednej vrstve studeným spôsobom v hrúbke minimálne 2 mm  

použitím technológie Wet-On-Wet 
 Certifikácia pre styk s pitnou vodou, ochranu betónových povrchov 
 Výborná chemická odolnosť a vodotesnosť v trvalom ponore 
 Rýchle vytvrdzovanie materiálu (2 – 4 hodiny) a sprevádzkovanie povrchu 
 Ukončenie ochranným vrchným náterom – široká škála farebných odtieňov 

v RAL (farebná stabilita a ochrana proti UV, zvýšená mechanická odolnosť) 
 Bezrozpúšťadlový produkt – ekologické a nezávadné riešenie pre ľudské 

zdravie a životné prostredie 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

RESICON AQUA PLUS SYSTEM 

Hydroizolačný systém aplikovaný studeným spôsobom 
v jednej vrstve 

1. Stabilný, pevný a súdržný podklad 
2. (Optimálne) Sanácia povrchu 
3. Základný náter  
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA + VÝSTUŽNÁ VRSTVA 

(25 rokov)  
5. (Optimálne) Vrchný ochranný náter  

v požadovanom farebnom odtieni (RAL) 
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RYBNÍKY, JAZIERKA, VODNÉ NÁDRŽE, PRIEHRADY 

RESICON POND SYSTEMS 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 
 

RESICON FLOATING SYSTEM  

Aplikačne efektívny tekutý hydroizolačný systém na báze čistej 
alebo hybridnej polyurei a špeciálnej geotextílie, určený                            
pre ochranu rôznych povrchov bez potreby prípravy alebo ošetrenia 
tohto podkladu. Polyurea vytvára už po niekoľkých sekundách                         
až minútach po aplikácii jednoliatu, súvislú, pevnú, ale elastickú 
membránu bez akýchkoľvek spojov a je plne prispôsobiteľná rôznym 
tvarom a typom povrchov.  

SYSTÉM RESICON FLOATING je špeciálne navrhnutý pre situácie, 
kedy je podklad zreteľne nepravidelný a nerovnomerný alebo 
v prípade vysokej alebo stálej vlhkosti v podklade. Efektívnosť 
systému spočíva v jednoduchej a rýchlej aplikácii pri nízkych 
realizačných nákladoch, t.j. ak si oprava daného povrchu vyžaduje 
príliš vysoké náklady a / alebo ak nie je dostatok času                                 
na opravu alebo úplné vysušenie daného povrchu.  

Táto technológia umožňuje aplikáciu hydroizolačnej membrány                 
vo veľmi krátkom čase (niekoľko minút) s uvedením povrchu do prevádzky už v priebehu niekoľkých hodín. Vďaka vytvoreniu vysokovýkonnej 
membrány a jej vynikajúcim mechanickým vlastnostiam je schopná preklenúť aj mikrotrhliny či štrbiny, odoláva stavebným pohybom nových 
stavieb ako aj existujúcich a poskytuje účinnú vodotesnú i chemickú ochranu stavby, prefabrikovaných konštrukcií a výstuží proti agresívnym 
látkam, ako sú rozpustné soli, chloridy, sírany, oxid siričitý, oxid uhličitý, brakickému prostrediu a pod. 

Vysoko efektívne riešenie hydroizolácie zložitých alebo rozrušených povrchov stavieb 

AKO TO FUNGUJE ? 
Systém RESICON FLOATING umožňuje jednoduchú a rýchlu aplikáciu hydroizolácie                                
na nie ideálne pripravené povrchy vďaka inštalácii špeciálnej geotextílie GEOMAX SPRAY 200 
priamo na ošetrovaný podklad. Geotextília sa priloží k povrchu, voľne roztiahne na celú 
ošetrovanú plochu a ukotví sa použitím klincov do podkladu tak, aby konce geotextílie boli 
preložené v šírke asi 15 cm. Následne sa aplikuje tekutá hydroizolačná hmota na báze polyurei 
horúcim striekaním prednostne na spoje geotextílie a následne na celú plochu ošetrovaného 
podkladu. V priebehu sekúnd až minút je vytvorená hydroizolačná membrána, plne priľnutá 
s geokompozitom ku danému podkladu.  
 
HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU RESICON FLOATING 
 Priľnavosť a aplikácia na každý typ povrchu (aj mokrý) a jeho sklon 
 Eliminácia rizík pri opravách podkladu a jeho príprave,  

resp. bez nutnosti reprofilácie a sanácie podkladu 
 Ochrana aj oslabených či kritických miest danej plochy! 
 Časovo a aplikačne nenáročné riešenie  

(aplikácia hydroizolačnej membrány priamo na geotextíliu bez dodatočných úprav) 
 Certifikácia pre styk s pitnou vodou, ochranu betónových povrchov 
 Vysoká elasticita (Elongácia 228 až viac ako 533 %) a pevnosť (až 16,2 MPa) 
 Vysoká chemická a mechanická odolnosť  
 Rýchle až extrémne rýchle vytvrdzovanie materiálov (2 hodiny až 10 minút) 
 Odolnosť proti stavebným pohybom a praskaniu 
 Bezrozpúšťadlové produkty – ekologické a nezávadné riešenie pre ľudské zdravie  

a životné prostredie 
 

 

 

 

 

 

 

RESICON FLOATING SYSTEM 

Hydroizolačný geokompozit na báze polyurei a geotextílie 

1. Stabilný, pevný a súdržný podklad 
2. GEOTEXTÍLNA MEMBRÁNA GEOMAX SPRAY 200 
3. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(25 rokov)  
4. (Optimálne) Vrchný ochranný náter  

v požadovanom farebnom odtieni (RAL) 
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RYBNÍKY, JAZIERKA, VODNÉ NÁDRŽE, PRIEHRADY 

RESICON POND SYSTEMS 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 

RESICON BASIC SYSTEM 
(BEZ VRCHNÉHO OCHRANNÉHO NÁTERU) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém bez vrchného                      

ochranného náteru alebo finálnej úpravy 
 Horizontálne, šikmé i vertikálne povrchy, alebo plochy  

so zložitou geometriou  
 Hydroizolácia a ochrana vodných nádrží, jazierok, rybníkov,  

fontán, kanálov, tunelov, vodných stavieb a konštrukcií  
 
Kategória: HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu: 1 Zložkový Polyuretán 
Typ povrchu: Betón, poter, kameň, kov, murivo, PVC, asfalt 
Hrúbka systému: 2,1 – 3,5 mm  
Finálna úprava: Bez vrchného náteru 
  (produkt môže zostať nechránený, v súlade s normami ETA 06/0263) 
Finálna farba : Základná šedá, červená, tehlová  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný,  

čistý, suchý, bezprašný 
 
 

 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU          SPÔSOB APLIKÁCIE      SPOTREBA MATERIÁLU 

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 Odporúča sa v odlišnom farebnom odtieni ako prvá vrstva z dôvodu efektívnej kontroly pri prekrývaní nanášaných vrstiev ! 

2 Pri krajoch, hranách, spojoch a/alebo vertikálnom povrchu a podobne možno použiť špeciálnu geotextíliu Geomax 80 (1 rolka / 30 – 100 m2) 

Vystuženie hydroizolačnej vrstvy záleží od požiadaviek na životnosť hydroizolačnej membrány, resp. okrem oslabených a kritických miest                              
sa nevyžaduje ! 

 
 

 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
HUMIDITY PRIMER 
Suchý / Mierne vlhký 
porézny povrch 

Štetec, valček V jednej vrstve (v prípade potreby 
zriedená vodou vo objeme do 10 %) 

0,35 kg/m2 
 

 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX / ST / QC 
(10 alebo 25 rokov) 
 
 
 

Štetec, valček, stierka,  Vertikálny povrch: 3 vrstvy 
(striekanie)  
 Horizontálny povrch: 2 vrstvy 1 
 
Rayston Fiber (Optimálne) 2 Vtlačením medzi 1 a 2 vrstvu.  
netkaná sklovláknitá výstuž Všetky spoje prekryť v šírke  aspoň 5 cm 
 
 

3 x 0,7 kg/m2 
 

2 x 1 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 
 

 

HYDROIZOLAČNÁ  
SANAČNÁ MALTA 

TECNOCEM 
Suchý / Mokrý 
porézny povrch 
(proti negat.hydrost. 
tlaku) 

Štetec, valček,  Riedenie vodou 10 – 50 %  
stierka, špachtľa  (podľa poréznosti povrchu) 
 
V prípade potreby kombinácia s kremičitým pieskom 0,3 – 0,6 mm
  
  
  
 

2 kg/m2 
  pri hrúbke 1 mm 

 
0,5 kg/m2 iniciačná vrstva 

(veľmi vlhký povrch) 
 

1. Podklad 
2. Základný náter 
3. Hydroizolačná vrstva 
4. Geotextílna / Sklovláknitá výstuž 
5. Hydroizolačná vrstva 

 

1 

2 

3 
4 

5 

(OPTIMÁLNE) 
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RYBNÍKY, JAZIERKA, VODNÉ NÁDRŽE, PRIEHRADY 

RESICON POND SYSTEMS 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 

RESICON BASIC SYSTEM 
(SO ŠTRKOVÝM NÁSYPOM) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém                       

s finálnou úpravou – štrkovým násypom   
priamo na geotextílnu výstuž Geomax Protec 200 g/m2 

 Jazierka, fontány, rybníky, vodné nádrže 
 
Kategória: HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu: 1 Zložkový Polyuretán 
Typ povrchu: Betón, murivo, kameň, kov, asfalt, PVC 
Hrúbka systému: 2,1 – 3,5 mm  
Finálna úprava: Vrchný ochranný náter (Optimálne) 
  (produkt môže zostať nechránený, v súlade s ETA 06/0263) 
Finálna farba : Podľa farebného odtieňa RAL (vzorkovník)  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný,  

vyrovnaný, čistý, suchý 
 
 

 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU          SPÔSOB APLIKÁCIE      SPOTREBA MATERIÁLU 

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Odporúča sa v odlišnom farebnom odtieni ako prvá vrstva z dôvodu efektívnej kontroly pri prekrývaní nanášaných vrstiev ! 

2 Pri krajoch, hranách, spojoch a/alebo vertikálnom povrchu a podobne možno použiť špeciálnu geotextíliu Geomax 80 (1 rolka / 30 – 100 m2) 

Vystuženie hydroizolačnej vrstvy záleží od požiadaviek na životnosť hydroizolačnej membrány, resp. okrem oslabených a kritických miest                              
sa nevyžaduje ! 

3 Použitie výstužnej separačnej geotextílie na menšie plochy sa nevyžaduje. Štrk je možné nasypať aj priamo na hydroizolačnú membránu. 

 
 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
HUMIDITY PRIMER 
Suchý / Mierne vlhký 
porézny povrch 

Štetec, valček V jednej vrstve (v prípade potreby 
zriedená vodou vo objeme do 10 %) 

0,35 kg/m2 
 

 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX / ST / QC 
(10 alebo 25 rokov) 
 
 
 

Štetec, valček, stierka,  Vertikálny povrch: 3 vrstvy 
(striekanie)  
 Horizontálny povrch: 2 vrstvy 1 
 
Rayston Fiber (Optimálne) 2 Vtlačením medzi 1 a 2 vrstvu.  
netkaná sklovláknitá výstuž Všetky spoje prekryť v šírke  aspoň 5 cm 
 
 

3 x 0,7 kg/m2 
 

2 x 1 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 
 
 

HYDROIZOLAČNÁ  
SANAČNÁ MALTA 

TECNOCEM 
Suchý / Mokrý 
porézny povrch 
(proti negat.hydrost. 
tlaku) 

Štetec, valček,  Riedenie vodou 10 – 50 %  
stierka, špachtľa  (podľa poréznosti povrchu) 
 
V prípade potreby kombinácia s kremičitým pieskom 0,3 – 0,6 mm
  
  
  

 

2 kg/m2 
  pri hrúbke 1 mm 

 
0,5 kg/m2 iniciačná vrstva 

(veľmi vlhký povrch) 
 

OCHRANNÁ 
GEOTEXTÍLIA 

GEOMAX  
PROTEC 200 3 
Geotextílna membrána 
 
 
 

Položenie Aplikácia na ešte nezatuhnutú –  
a voľné zaťaženie  lepkavú vrstvu hydroizolačnej membrány. 

Všetky spoje prekryť v šírke aspoň 5 cm 
 

1 rolka / 100 – 200 m2 

 

1. Podklad 
2. Hydroizolačná / Sanačná malta 

(Optimálne) 
3. Základný náter 
4. Hydroizolačná vrstva 
5. Geotextílna / Sklovláknitá výstuž 
6. Hydroizolačná vrstva 
7. Ochranná geotextília + Štrkový násyp 

1 
2 

3 4 
5 6 

7 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

ŠTRK ŠTRKOVÝ NÁSYP 
 
 
 

Pri menších plochách stačí násyp štrku priamo na hydroizolačnú membránu. 
Pri väčších sa odporúča použiť geotextílnu membránu 
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RYBNÍKY, JAZIERKA, VODNÉ NÁDRŽE, PRIEHRADY 

RESICON POND SYSTEMS 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 

RESICON POLYUREA WATERPROOFING SYSTEM 
(VYSOKOVÝKONNÁ HYDROIZOLÁCIA APLIKOVANÁ HORÚCIM STRIEKANÍM)  

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze čistej alebo                   

hybridnej polyurei s vrchným ochranným náterom  
odolným proti opotrebovaniu a poveternostným vplyvom 

 Preklenuje trhliny a odoláva stavebným pohybom 
 Hydroizolácia a ochrana vodných nádrží a rezervoárov,   

jazierok, fontán, rybníkov, kanálov, tunelov, vodných stavieb 
a konštrukcií, priehrad a podobne 

 
Kategória: HYDROIZOLÁCIA HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu: 2 Zložková Polyurea (čistá / hybridná) 
Typ povrchu: Betón, poter, kameň, kov, murivo, PVC, asfalt 
Hrúbka systému: 2,3 – 3,7 mm  
Finálna úprava: Vrchný ochranný náter (Optimálne) 
  (produkt môže zostať nechránený, v súlade s normami ETA 16/0148) 
Finálna farba : Podľa farebného odtieňa RAL (vzorkovník)  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný, 
  čistý, suchý 
 
 

 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU          SPÔSOB APLIKÁCIE      SPOTREBA MATERIÁLU 

              

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

1 Pri aplikácii na vertikálny povrch treba dodržať minimálnu hrúbku náteru (1,9 – 2,2 mm) ! 

2 Pri krajoch, hranách, spojoch a/alebo vertikálnom povrchu a podobne možno použiť špeciálnu geotextíliu Geomax 80 (1 rolka / 30 – 100 m2)  

Poznámka: Vystuženie hydroizolačnej vrstvy záleží od požiadaviek na životnosť hydroizolačnej membrány, resp. okrem kritických a oslabených miest                                  
sa nevyžaduje ! 

3 Finálna úprava vrchným ochranným pigmentovaným náterom v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (pridaním PU pigmentovanej pasty + 20 %) ! 

Poznámka: Aplikácia týchto materiálov sa vykonáva len použitím špeciálneho dvojkomponentného striekacieho zariadenia s ohrevom zložiek 

 
 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
HUMIDITY PRIMER 
Suchý / Mierne vlhký 
porézny povrch 

Štetec, valček V jednej vrstve (v prípade potreby 
zriedená vodou vo objeme do 10 %) 

0,35 kg/m2 
 

 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX 
POLYUREA H  
(10 ROKOV) / 
 
RAYSTON POLYUREA 
(25 ROKOV) 
 
 
 
 

Horúce striekanie  V jedinej vrstve 1 
  
 
Rayston Fiber (Optimálne) 2 Vtlačením do hydroizolačnej vrstvy 
netkaná sklovláknitá výstuž počas jej aplikácie. Všetky spoje prekryť                 
(NEVYŽADUJE SA)  v šírke aspoň 5 cm 
 

min. 2 - 3 kg/m2 
min. hrúbka 1,9 mm 

 
1 rolka / 50 – 150 m2 

 
 
 
 

 

HYDROIZOLAČNÁ  
SANAČNÁ MALTA 

TECNOCEM 
Suchý / Mokrý 
porézny povrch 
(v prípade vlhkosti  
podkladu nad 6 %) 

Štetec, valček,  Riedenie vodou 10 – 50 %  
stierka, špachtľa  (podľa poréznosti povrchu) 
 
V prípade potreby kombinácia s kremičitým pieskom 0,3 – 0,6 mm
  
  
  

 

2 kg/m2 
  pri hrúbke 1 mm 

 
0,5 kg/m2 iniciačná vrstva 

(veľmi vlhký povrch) 
 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR / 
IMPERTOP FAST 2K  
 
(PIGMENTOVANÝ) 3  
 
 

Štetec, valček, (striekanie) Vertikálny povrch:  3 vrstvy 
  
 Horizontálny povrch:  2 vrstvy 

3 x 0,15 kg/m2 

 
2 x 0,20 kg/m2 

 

 

1. Podklad 
2. Základný náter 
3. Hydroizolačná vrstva 
4. Vrchný ochranný náter 

(Optimálne) 

1 2 
3 

4 

(OPTIMÁLNE) 
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RYBNÍKY, JAZIERKA, VODNÉ NÁDRŽE, PRIEHRADY 

RESICON POND SYSTEMS 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 

RESICON PLUS SYSTEM 
(S VRCHNÝM OCHRANNÝM NÁTEROM) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém                       

s rýchlovytvrdzujúcim vrchným ochranným náterom  
odolným proti opotrebovaniu a UV žiareniu 

 Hydroizolácia a ochrana vodných nádrží, jazierok, rybníkov, 
fontán, vodných stavieb, kanálov, tunelov, priehrad a pod.  

 Horizontálne i vertikálne plochy, detaily a ukončenia 
 
Kategória: HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu: 1 Zložkový Polyuretán 
Typ povrchu: Betón, poter, kameň, kov, murivo, PVC, asfalt 
Hrúbka systému: 2,1 – 3,5 mm  
Finálna úprava: Vrchný ochranný náter  
   
Finálna farba : Podľa farebného odtieňa RAL (vzorkovník)  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný,  

čistý, suchý 
 
 

 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU          SPÔSOB APLIKÁCIE      SPOTREBA MATERIÁLU 

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 Odporúča sa v odlišnom farebnom odtieni ako prvá vrstva z dôvodu efektívnej kontroly pri prekrývaní nanášaných vrstiev ! 

2 Pri krajoch, hranách, spojoch a/alebo vertikálnom povrchu a podobne možno použiť špeciálnu geotextíliu Geomax 80 (1 rolka / 30 – 100 m2) 

3 Finálna úprava vrchným ochranným pigmentovaným náterom v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (pridaním PU pigmentovanej pasty + 20 %) ! 

 

 

 

 

 
 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
HUMIDITY PRIMER 
Suchý / Mierne vlhký 
porézny povrch 

Štetec, valček V jednej vrstve (v prípade potreby 
zriedená vodou vo objeme do 10 %) 

0,35 kg/m2 
 

 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX / ST / QC 
(10 alebo 25 rokov) 
 
 
 

Štetec, valček, stierka,  Vertikálny povrch:  3 vrstvy 
(striekanie)  
 Horizontálny povrch:  2 vrstvy 1 
 
Rayston Fiber (Optimálne) 2 Vtlačením medzi 1 a 2 vrstvu.  
netkaná sklovláknitá výstuž Všetky spoje prekryť v šírke  aspoň 5 cm 
 
 

3 x 0,7 kg/m2 
 

2 x 1 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 
 

 

HYDROIZOLAČNÁ  
SANAČNÁ MALTA 

TECNOCEM 
Suchý / Mokrý 
porézny povrch 
(proti negat.hydrost. 
tlaku) 

Štetec, valček,  Riedenie vodou 10 – 50 %  
stierka, špachtľa  (podľa poréznosti povrchu) 
 
V prípade potreby kombinácia s kremičitým pieskom 0,3 – 0,6 mm
  
  
  
 

2 kg/m2 
  pri hrúbke 1 mm 

 
0,5 kg/m2 iniciačná vrstva 

(veľmi vlhký povrch) 
 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR / 
IMPERTOP FAST 2K  
 
(PIGMENTOVANÝ  
/ TRANSPARENTNÝ) 3  
 
 

Štetec, valček, (striekanie) Vertikálny povrch:  3 vrstvy  
 
 Horizontálny povrch:  2 vrstvy 
 
 

3 x 0,15 kg/m2 

 
2 x 0,20 kg/m2 

 

1. Podklad 
2. Hydroizolačná / Sanačná malta 

(Optimálne) 
3. Základný náter 
4. Hydroizolačná vrstva 
5. Geotextílna / Sklovláknitá výstuž 
6. Hydroizolačná vrstva 
7. Vrchný ochranný náter 

1 
2 3 

4 
5 

6 
7 

(OPTIMÁLNE) 
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RYBNÍKY, JAZIERKA, VODNÉ NÁDRŽE, PRIEHRADY 

RESICON POND SYSTEMS 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 

RESICON AQUA PLUS SYSTEM 
(ZA STUDENA APLIKOVANÝ JEDNOVRSTVOVÝ SYSTÉM) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Jednoduchý tekutý jednovrstvový hydroizolačný systém na báze                       

bezrozpúšťadlového polyuretánového náteru aplikovaného  
technológiou  Wet-On-Wet a rýchlovytvrdzujúceho vrchného  
ochranného náteru odolného proti opotrebovaniu a UV žiareniu  

 Jazierka, fontány, rybníky, kanály, odtoky, vodné nádrže ... 
 Stabilný pri trvalom kontakte alebo ponore 
 Výborná chemická a mechanická odolnosť 
 
Kategória: HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu: 2 Zložkový Polyuretán 
Typ povrchu: Betón, poter, kameň, kov, murivo, PVC, asfalt 
Hrúbka systému: 2,1 – 3,5 mm  
Finálna úprava: Vrchný ochranný náter (Optimálne) 
  Lesklá / Matná 
Finálna farba : Podľa farebného odtieňa RAL (vzorkovník)  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný,  

čistý, suchý 
 
 

 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU          SPÔSOB APLIKÁCIE      SPOTREBA MATERIÁLU 

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
1 Odporúča sa v odlišnom farebnom odtieni ako prvá vrstva z dôvodu efektívnej kontroly pri prekrývaní nanášaných vrstiev ! 

2  WET ON WET Systém – po nanesení prvej (iniciačnej) vrstvy sa do materiálu vtlačí geotextília a následne nanesie zvyšok náteru bez toho, aby sa muselo 
čakať, kým iniciačná vrstva stuhne (tzv. mokrá vrstva na mokrú vrstvu) 

 Namiesto geotextílie možno použiť ako výstužnú vrstvu Rayston Fiber (1 rolka/50 – 150 m2). 

3 Finálna úprava vrchným ochranným pigmentovaným náterom v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (pridaním PU pigmentovanej pasty + 20 %) ! 

 

 
 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
HUMIDITY PRIMER 
Suchý / Mierne vlhký 
porézny povrch 

Štetec, valček, stierka V jednej vrstve (v prípade potreby 
zriedená vodou vo objeme do 10 %) 

0,35 kg/m2 
 

 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX AQUA 2K 
(25 rokov) 
 
 
 

Štetec, valček, stierka,  Vertikálny povrch: 2 vrstvy 
(striekanie)  
 Horizontálny povrch: 1 vrstva 1 
 
(Optimálne) Geomax 80 2 Vtlačením medzi vrstvy.  
geotextílna výstuž   Všetky spoje prekryť v šírke aspoň 5 cm 
 
 

2 x 1 kg/m2 
 

1 x 2 kg/m2 
 

1 rolka / 30 – 100 m2 

 

HYDROIZOLAČNÁ  
SANAČNÁ MALTA 

TECNOCEM 
Suchý / Mokrý 
porézny povrch 
(proti negat.hydrost. 
tlaku) 

Štetec, valček,  Riedenie vodou 10 – 50 %  
stierka, špachtľa  (podľa poréznosti povrchu) 
 
V prípade potreby kombinácia s kremičitým pieskom 0,3 – 0,6 mm
  
  
  

 

2 kg/m2 
  pri hrúbke 1 mm 

 
0,5 kg/m2 iniciačná vrstva 

(veľmi vlhký povrch) 
 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR / 
IMPERTOP FAST 2K  
 
(PIGMENTOVANÝ  
/ TRANSPARENTNÝ) 3  
 
 

Štetec, valček, (striekanie) Vertikálny povrch:  3 vrstvy 
  

 Horizontálny povrch:  2 vrstvy  
 

3 x 0,15 kg/m2 

 
2 x 0,20 kg/m2 

 

1. Podklad 
2. Základný náter 
3. Hydroizolačná vrstva 
4. Geotextílna / Sklovláknitá výstuž 
5. Hydroizolačná vrstva 
6. Vrchný ochranný náter 

1 2 
3 

4 
5 

6 

(OPTIMÁLNE) 
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RYBNÍKY, JAZIERKA, VODNÉ NÁDRŽE, PRIEHRADY 

RESICON POND SYSTEMS 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 

RESICON FLOATING SYSTEM 
(HYDROIZOLÁCIA ZLOŽITÝCH POVRCHOV POUŽITÍM GEOKOMPOZITU)  

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Rýchlovytvrdzujúci striekaný tekutý hydroizolačný systém na báze čistej  

alebo hybridnej polyurei a špeciálnej geotextílie inštalovanej priamo na daný 
podklad, bez potreby prípravy povrchu alebo ošetrenia tohto podkladu 
– zložité a nie ideálne podklady (aj mokré či vlhké, so sklonom a pod.) 

 Úplná vodotesnosť a ochranu proti vlhkosti vďaka absencii  
spojom - súvisle utesnený celý povrch – žiadne póry a prelepy 

 Jednotlivé vrstvy absolútne priľnuté - zabraňujú prieniku vody  
alebo vlhkosti medzi vrstvy 

 Odolnosť proti chemickým látkam a stavebným pohybom,  
schopnosť preklenúť trhliny, rýchly návrat do prevádzky 

 
Kategória: HYDROIZOLÁCIA HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu: 2 Zložková Polyurea 
Typ povrchu: Murivo, betón, poter, drevo, kov, bitúmen, asfalt, zemina 
Hrúbka systému: 2,5 – 3,2 mm  
Finálna úprava: Vrchný ochranný náter (RAL)  

(Môže zostať bez ochrany) 
Finálna farba : Šedá RAL 7011, Béžová RAL 1001, Tehlová, Modrá RAL 5015  
Podklad systému:  Súdržný a kompaktný, pevný 
    
 
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU        SPÔSOB APLIKÁCIE      SPOTREBA MATERIÁLU 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Odporúča sa len v prípade výskytu negatívneho hydrostatického tlaku v podklade ! 
2 Hydroizolačná membrána sa aplikuje nástrekom ihneď po inštalácii geotextílnej membrány ! 
3  Hydroizolačná membrána môže zostať nechránená alebo ochránená vrchným náterom v požadovanom odtieni RAL ! 

 

Poznámka: Aplikácia týchto materiálov sa vykonáva len použitím špeciálneho dvojkomponentného striekacieho zariadenia s ohrevom zložiek 

 
 
 
 

GEOKOMPOZIT 
GEOTEXTÍLNA 

VÝSTUŽ 

SANÁCIA 
TECNOCEM 1 
Mokré (> 8 %)  
a porézny tvrdý povrch 

Štetec, valček,  V jednej alebo viacerých vrstvách 
stierka, špachtľa  (riedenie vodou v objeme 10 – 50 %)  

V prípade potreby kombinácia  
s kremičitým pieskom 0,3 – 0,6 mm. 

  

2 kg/m2 

pri hrúbke 1 mm 
0,5 kg/m2 iniciačná vrstva 

(veľmi vlhký povrch) 
 

GEOMAX SPRAY 200  
Špeciálna netkaná 
geotextília 
 
 
 

Priložiť na povrch, roztiahnuť, mechanicky ukotviť do podkladu alebo nalepiť 
 
Adhézna verzia 
 
Neadhézna verzia 

1,5 x 30 m / 1 rolka 
 

1,5 x 70 m / 1 rolka 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

RAYSTON POLYUREA / 
FAST / F 
(25 ROKOV) 
 
 
 
 
 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

Horúce striekanie  Horizontálny :      1 vrstva 2 
aj vertikálny povrch:       

 
 

min. 2 – 3 kg/m2 

min. hrúbka 1,9 mm 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR / 
IMPERTOP FAST 2K 3 
(PIGMENTOVANÝ) 
 
 
 
 
 
 

Valček, štetec, (striekanie)  V jednej alebo dvoch vrstvách      
     

 
  
 

0,3 – 0,4 kg/m2 

 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

1 
2 

3 

1. Podklad 
2. Geokompozitná tkanina 
3. Hydroizolačná vrstva 
4. Vrchný ochranný náter (Optimálne) 
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RYBNÍKY, JAZIERKA, VODNÉ NÁDRŽE, PRIEHRADY 

RESICON POND SYSTEMS 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 

RESICON TILED TOP SYSTEM 
(S KERAMICKOU DLAŽBOU NA POVRCHU) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém                        

s finálnou úpravou – dlaždicami (ťažká ochrana)  
položenými priamo na hydroizoláciu 

 Membrána je ochránená a úplne priľnutá k dlaždiciam  
adhéznym mostíkom s kremičitým pieskom 

 Povrchy a okolie záhradných jazierok, fontán a podobne 
 

 
Kategória: HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu: 1 Zložkový Polyuretán 
Typ povrchu: Betón, poter, kameň, staré dlaždice, murivo, asfalt 
Hrúbka systému: 1,8 – 2,4 mm (+ hrúbka dlažby)  
Finálna úprava: Keramická dlažba, obklad  

podľa vlastného výberu 
Finálna farba : Podľa vzorkovníka 
Podklad systému:  Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný, 

vyrovnaný, čistý, suchý 
      

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU         SPÔSOB APLIKÁCIE      SPOTREBA MATERIÁLU 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Základný náter je nutné zvoliť v závislosti od typu podkladu a stavu vlhkosti (konzultovať s dodávateľom alebo výrobcom !) 

2  Odporúča sa v odlišnom farebnom odtieni ako prvá vrstva z dôvodu efektívnej kontroly pri prekrývaní nanášaných vrstiev ! 

3  Pri lokálnych aplikáciách alebo detailoch sa odporúča geotextílna tkanina GEOMAX 80 (1 rolka / 30 – 100 m2) 

 
 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
HUMIDITY PRIMER 1 
Suchý / mierne vlhký 
porézny tvrdý povrch 

Štetec, valček, striekanie V jednej alebo dvoch vrstvách  
(prípadne prvá vrstva zriedená vodou do 10 %) 

  

0,35 kg/m2 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX QC   
(10 až 25 rokov) 
 
 
 

Valček, stierka, štetec Vertikálny povrch:      3 vrstvy 
(striekanie)  
 Horizontálny povrch:      2 vrstvy 2 
 

Rayston Fiber (Optimálne) 3 Vtlačením medzi 1 a 2 vrstvu.  
netkaná sklovláknitá výstuž Všetky spoje prekryť v šírke aspoň 5 cm 
 

  3 x 0,7 kg/m2 
 

2 x 1 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 

HYDROIZOLAČNÁ  
MALTA 

TECNOCEM / 
Vlhký porézny povrch 
Negat. hydrost. tlak 
 
 
RAYSTON LEVEL 503 
Suchý, ne/porézny 
pevný povrch 
 

Štetec, valček,  V jednej alebo viacerých vrstvách 
stierka, špachtľa  (riedenie vodou v objeme 10 – 50 %)  

V prípade potreby kombinácia  
s kremičitým pieskom 0,3 – 0,6 mm. 
 

Valček, stierka, rakľa V jednej vrstve od 3 do 38 mm 
(striekaním) (riedenie vodou v objeme 21 – 22 %, 

t.j. 5,3 – 5,5 l/25 kg) 
  

 

2 kg/m2 

pri hrúbke 1 mm 
0,5 kg/m2 iniciačná vrstva 

(veľmi vlhký povrch) 
 

10,5 kg/m2 
pri hrúbke 6 mm 

ADHÉZNY MOST 
IMPERMAX QC / 
POROSITY SEALER 
 
+ Kremičitý piesok  
(0,3 – 0,8 mm) 
 
 

Valček, štetec Veľmi tenká vrstva pre lepšiu priľnavosť s dlaždicami 
(zriedený riedidlom 10 % Rayston Solvent) 

 
Rozsypaním, štetec Do mokrej vrstvy hydroizolačného náteru.  

Po vyschnutí odstrániť nadbytok piesku 
 
 

0,5 kg/m2 

 
 

3 – 4 kg/m2 
 
 

1 
2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

8
 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

9
 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

LEPIDLO / MALTA 
Lepidlo / Malta 
(flexibilné, CT2 FT) 
 
 

Pri menších plochách stačí naniesť maltu priamo na membránu tak, že sa nanesie ešte jedna tenká  
vrstva Impermax QC a lepkavá vrstva sa posype kremičitým pieskom. 
Pri väčších sa odporúča použiť geotextílnu membránu Geomax Protec 200. 
 
 

7
 

DLAŽDICE Keramická dlažba 
 
 

1. Podklad  2.      Vyrovnávacia / Hydroizolačná malta 
3. Základný náter  4.     Hydroizolačná vrstva  
5. Geotextílna / Sklovláknitá výstuž 6.      Hydroizolačná vrstva 
7. Adhézna vrstva s kremičitým pieskom     8.      Flexibilné lepidlo / malta 
9. Keramická dlažba  
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RYBNÍKY, JAZIERKA, VODNÉ NÁDRŽE, PRIEHRADY 

RESICON POND SYSTEMS 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 

RESICON DECOR STONE SYSTEM 
(S KAMENNÝM KOBERCOM 1,4 / 2 cm) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Kombinovaný hydroizolačno – drenážny a dekoratívny                       

podlahový systém na báze tekutej polyuretánovej membrány 
a príslušného agregátu (kamennou drťou) zmiešaného  
s polyuretánovým spojivom, ochránený vrchným náterom 

 Súvislá, tvrdá, polo -/ porézna odolná povrchová úprava  
 Povrch a okolie záhradných jazierok a fontán 
 Rekreačné plochy, parky; interiér / exteriér 
 
Kategória: HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu: 1 Zložkový Polyuretán 
Typ povrchu: Betón, poter, kameň, staré dlaždice, murivo, asfalt 
Hrúbka systému: 16,3 – 22,3 mm  
Finálna úprava: Protišmyková + Dekoratívna s uložením 

kamenného koberca v hrúbke 1,4 cm / 2 cm 
Finálna farba : Podľa vzorkovníka 
Typ podkladu:  Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný, 
  čistý, suchý      
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU         SPÔSOB APLIKÁCIE      SPOTREBA MATERIÁLU 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Základný náter je nutné zvoliť v závislosti od typu podkladu a stavu vlhkosti (konzultovať s dodávateľom alebo výrobcom !) 
2 Odporúča sa v odlišnom farebnom odtieni ako prvá vrstva z dôvodu efektívnej kontroly pri prekrývaní nanášaných vrstiev ! 
3 Pri lokálnych aplikáciách alebo detailoch sa odporúča geotextílna tkanina GEOMAX 80 (1 rolka / 30 – 100 m2) 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
HUMIDITY PRIMER 1 
Suchý / mierne vlhký 
porézny tvrdý povrch 

Štetec, valček, striekanie V jednej alebo dvoch vrstvách  
(prípadne prvá vrstva zriedená vodou do 10 %) 

  

0,35 kg/m2 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX QC   
(25 ROKOV) 
 
 
 

Valček, stierka, štetec Vertikálny povrch:      3 vrstvy 
(striekanie)  
 Horizontálny povrch:      2 vrstvy 2 
 

Rayston Fiber (Optimálne) 3 Vtlačením medzi 1 a 2 vrstvu.  
netkaná sklovláknitá výstuž Všetky spoje prekryť v šírke aspoň 5 cm 
 

  3 x 0,7 kg/m2 
 

2 x 1 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 

HYDROIZOLAČNÁ  
MALTA 

TECNOCEM / 
Vlhký porézny povrch 
Negat.hydrost.tlak 
 
 
 

Štetec, valček,  V jednej alebo viacerých vrstvách 
stierka, špachtľa  (riedenie vodou v objeme 10 – 50 %)  

V prípade potreby kombinácia  
s kremičitým pieskom 0,3 – 0,6 mm. 
 

  
 

2 kg/m2 

pri hrúbke 1 mm 
0,5 kg/m2 iniciačná vrstva 

(veľmi vlhký povrch) 
 

 

ADHÉZNY MOST 
IMPERMAX QC + 
KREMIČITÝ PIESOK 
(0,3 – 0,8 mm) 
 
 

Valček Veľmi tenká vrstva pre lepšiu priľnavosť  
(zriedený riedidlom 10 % Rayston Solvent) 

Rozsypaním, štetec Do mokrej vrstvy hydroizolačného náteru.  
Po vyschnutí odstrániť nadbytok piesku. 

 

0,5 kg/m2 

 
0,5 – 0,7 kg/m2 

 
 
 
 

1 
2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

(OPTIMÁLNE) 
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(NEVYŽADUJE SA) 
 
 
 
 
 
 

FINÁLNA 
POVRCHOVÁ 

ÚPRAVA 

PAVISTONE 1K 
+ KAMENNÁ DRŤ 
 
+ COLODUR  ECO / 
FLOOR TOP 1K 
 
 

Stierka, oceľové hladidlo  Materiál (spojivo) je zmiešaný s drveným  
agregátom (ideálne 1 – 4 / 4 – 8 mm v pomere  
50 : 50) v objeme 5 – 6 %. 

    
Valček  Tenká vrstva vrchného číreho náteru  

pre elimináciu vypadávania agregátu a ochrany proti UV žiareniu 
      
     
     

         
         
       
 

1,2 (1,7) kg/m2 
24 (34) kg/m2 

 
 

0,1 – 0,2 kg/m2 
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ADHÉZNY NÁTER 
RAYSTON PRIM PU 100 
Špeciálny penetračný náter 
pre kamienkové koberce 
 
 

Štetec, valček, stierka V jednej vrstve  
 
Alternatívou pre adhézny náter môže byť tenká – iniciačná vrstva PU spojiva 

0,2 – 0,25 kg/m2 

 
 
 
 
 
 

1. Podklad 2.      Základný náter 3.     Hydroizolačná vrstva 
4. Geotextílna / Sklovláknitá výstuž 5.     Hydroizolačná vrstva 
6. Adhézny most s kremičitým pieskom 7.     Adhézny náter 
8. Kamenný koberec     9.      Vrchný ochranný náter (číry) 

 
 

http://www.resicon.sk/


 
 

PORTFÓLIO 

HYDROIZOLAČNÉ & STREŠNÉ SYSTÉMY 
Návrh ▪ Projekt ▪ Predaj produktov ▪ Realizácia ▪ Servis 

 
 

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/

