
 RENOVÁCIA A OPRAVA  
METALICKÝCH KRYTÍN  

A PVC POVRCHOV 

• Špecifické hydroizolačné systémy opravy / renovácie striech s metalickým povrchom 

• Ľahké strešné krytiny (trapézový, falcovaný, vlnitý plech, PVC, šindle) 

 • Hydroizolačné membrány – základné antikorózne – vrchné ochranné náterové systémy 

• Cool Roof efekt – odrazivosť slnečného žiarenia a neprehrievanie povrchu strechy 

• Integrovaný tepelno izolačný a hydroizolačný systém v jednom technologickom kroku 

• 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 
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RENOVÁCIA METALICKÝCH A PVC STRIECH 

RESICON PLUS SYSTEM 
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 prelepov. Systém je tak plne 
prispôsobiteľný rôznym tvarom striech a situáciám ohľadne detailov pri 
samotnej aplikácii a nevyžaduje žiadne dodatočné alebo poaplikačné 
úpravy strechy ! Najmä pri hydroizolácii tradičných falcovaných                                  
či trapézových krytín, škridiel a šindľov z vláknitého cementu a pod. 

SYSTÉM RESICON PLUS je špeciálne prispôsobený na nechránené strechy 
alebo strechy s ľahkou krytinou ako je plech, vláknitý cement a pod. 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 a 10/0296 - IMPERMAX 2K). 

TRVANLIVÁ OCHRANA PLOCHÝCH STRIECH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).  
 

VODOTESNOSŤ A ÚČINNOSŤ SYSTÉMOV 

RESICON 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. 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, 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 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., ochranu fasád vystavených silným 
dažďom, brakickému prostrediu, atď. 

Hydroizolačné systémy RESICON nevyžadujú 
vystuženie, avšak v kombinácii s geotextíliou 
alebo sklovláknitou tkaninou zlepšujú svoje 
mechanické vlastnosti (priľnavosť, 
rovnomernosť hrúbky, tixotropiu, zvýšenie 
odolnosti proti statickému vtlačeniu, 
bezšvové zvary a spoje, pochôdznosť a iné 
zaťaženie).  

 

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

• Vynikajúca priľnavosť na betónové, cementové, bitúmenové, 
tehlové povrchy, potery, vláknitý cement, PVC, dlaždice, 
kameň, kov, drevo, geotextílne a sklovláknité výstuže, PUR ...  

• Súvislý, jednoliaty povrch bez spojov a prelepov  
• 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 

• Priepustná pre vodné pary a trvalo elastická aj                                                        
pri extrémnych podmienkach (-30°C / +200°C; ohnutie                      
bez prasknutia alebo zlomenia aj pri teplote – 45°C) 

• Vysoká elasticita a pevnosť – pružná a pevná zároveň  
• 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  
• Tepelná izolácia a hydroizolácia je úplne priľnutá k danému 

povrchu, bez prebytočného zaberania miesta a bez vzniku tzv. 
„mŕtvych zón“ 

• 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 

polyuretánovými vodnobázovými, akrylovými, bitúmenovými 
a PVC membránami 

• Nákladovo efektívny hydroizolačný systém s minimálnym 
prestojom počas aplikácie  

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

• 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). 

• Pigmentovateľné produkty – dekoratívne a atraktívne plochy 
Finálna membrána v požadovanom farebnom odtieni                      
podľa RAL (nestabilná proti UV žiareniu).  

• Systém možno ukončiť vrchným ochranným náterom                       
na báze polyuretánu (zaručenie ochrany proti UV žiareniu, 
COOL ROOF & HEATING REDUCE efekt, a pod.) 

• Hydroizolácia a ochrana plochých i šikmých striech, plôch                   
so zložitou geometriou, vonkajších povrchov alebo ťažko 
dostupných miest, atiík a priľahlých povrchov striech, okolo 
komínov, svetlíkov a pod. 

• Oprava a renovácia existujúcich striech – s ľahkou krytinou 
(plechové falcované / trapézové / vlnité), PVC fólií a membrán, 
s nedostatočnou hydroizolačnou, mechanickou ochranou 
alebo odolnosťou proti poveternostným vplyvom, atď.  

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

o zaručenie ochrany proti UV žiareniu  
o zaručenie ochrany proti poveternostným vplyvom  
o zvýšenie funkčnosti a komfortu celého systému 
o estetický vzhľad – pigmentovateľné produkty 
o zvýšené mechanické vlastnosti a odolnosť 

v porovnaní s bežnými hydroizolačnými systémami 
o trvalá ochrana a vodotesnosť 

BONUS 

• Zvýšenie energetickej úspory celej budovy  
o integrovaný ucelený systém  

(tepelná izolácia + hydroizolácia)  
o kombinácia so špeciálnou povrchovou ochranou 

(odrazivosť slnečného žiarenia, neprehrievanie 
strechy / budovy) 

 
 

 

 
 
 

Súčasný trend v oblasti hydroizolačných technológii určených pre renováciu metalických 
striech a PVC povrchov s ochranou proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu !!!
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VYSOKOÚČINNÁ OCHRANA HYDROIZOLAČNÝCH MEMBRÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESICON PLUS ROOF 

S vrchným ochranným náterom - pigmentovaným  

1. Stály podklad 
2. Pôvodná PVC membrána 
3. Základný náter (V prípade potreby) 
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. 

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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RESICON PLUS ROOF 

S vrchným ochranným náterom – pigmentovaným  

1. Metalická strešná krytina 
2. Základný náter (Nevyžaduje sa) 
3. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
4. Vrchný ochranný náter – podľa požadovanej farby (RAL) 

 

Na zabezpečenie optimálneho 
priľnutia membrány na ošetrovaný 
povrch a tým dosiahnutie finálnych  
požadovaných vlastností tekutej 
hydroizolácie je nutné metalický 
povrch dôkladne pripraviť. Odstrániť 
odlupujúcu hrdzu, prípadne starý 
náter, očistiť a odmastiť od všetkých 
kontaminantov (napr. vysokotlakovou 
vodou) a následne zľahka obrúsiť 
ručne alebo ideálne abrazívnym 
tryskaním podľa normy ISO 8501-1               
až na stupeň Sa 2,5. 

http://www.resicon.sk/
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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 
a elastickú pevnú hydroizolačnú membránu, ktorá je vhodná ako druhá vrstva 
v hydroizolačnom systéme, kde už nie je potrebný vrchný ochranný náter.  

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 účinkov 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 
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RESICON COOL ROOF 

S vrchným ochranným náterom – reflektívnym  

1. Metalická strešná krytina 
2. Základný náter 
3. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

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

 

RESICON COOL ROOF 

S reflektívnou membránou bez vrchného náteru 
 
1. Metalická strešná krytina 
2. Základný náter 
3. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(10 až 25 rokov) 
1. Vrstva hydroizolačnej membrány 
2. Druhá vrstva hydroizolačnej membrány s IMPERMAX A 
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RESICON POLYUREA X5 SYSTEMS  

Jednoduchý alebo vysokovýkonný tekutý hydroizolačný systém na báze 
polyurei, ktorá za vzniku peny zvyšuje svoj objem 3 až 5 násobne a pomáha 
tak vyplniť všetky dutiny, praskliny a vyrovnať všetky výškové rozdiely                     
na rôznych podkladoch. Výsledným efektom je hrubá, súvislá, elastická 
a flexibilná hydroizolačná membrána s dobrými mechanickými vlastnosťami. 
Systém je vhodný pre povrchy, ktoré nie sú vystavené silnému zaťaženiu,                  
ale v kombinácii s vhodným ochranným vrchným náterom dosahuje nízky 
stupeň pretlačenia (P). Produkt môže byť použitý aj ako základná vrstva, t.j. 
podklad aplikáciou hydroizolačného systému na báze striekanej polyurei 
v hrúbke 2 -3 mm, a to so životnosťou až 25 rokov podľa normy ETAG005.  
 
 
 
 

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU RESICON POLYUREA X5  
 Dvojzložková expanzívna Polyurea 
 Po aplikácii vytvára elastomérnu pevnú membránu vo forme peny (Elongácia 125 %) 
 Nenáročná aplikácia použitím striekacieho zariadenia so zahrievaním  
 Aplikácia v jednej vrstve (podľa požiadaviek 5 až 10 mm) 
 Vyplnenie dutín, prasklín a vyrovnanie nerovnomerných a nepravidelných povrchov 

(erodované betónové povrchy, spoje a prechody oceľových a betónových povrchov) 
 Optimálna a nákladovo efektívna hydroizolačná ochrana  
 Ako podklad pri aplikácii hlavnej hydroizolačnej membrány na báze polyurei  
 Rýchla aplikácia – nanášanie podkladovej vrstvy v kombinácii s hlavnou 

hydroizolačnou membránou ihneď po sebe – paralelne !  
 Veľmi rýchle vytvrdzovanie (povrch suchý na dotyk v priebehu niekoľkých sekúnd) 
 Vylepšenie hydroizolačných vlastností a ochrana nových konštrukčných prvkov                     

a štruktúr 
 Obnova a údržba už existujúcich alebo poškodených povrchov 
 Bezrozpúšťadlová technológia – ekologické a nezávadné riešenie pre ľudské zdravie  

a životné prostredie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESICON POLYUREA X5 

Samostatná hydroizolačná membrána  

1. Stály podklad 
2. Základný náter (v prípade potreby) 
3. RAYSTON POLYUREA X5   

(Vyrovnávacia a hydroizolačná membrána) 
4. Vrchný ochranný náter vo farebnom odtieni RAL 

 

RESICON POLYUREA X5 RENEW  

Vyrovnávacia a hydroizolačná membrána (Flexibilná) 
 
1. Stály podklad 
2. Základný náter (v prípade potreby) 
3. RAYSTON POLYUREA X5 

(Vyrovnávacia a hydroizolačná membrána) 
4. IMPERMAX 2K / RAYSTON POLYUREA / 

IMPERMAX POLYUREA H / ALUM 
(Hydroizolačná membrána) 

5. Vrchný ochranný náter vo farebnom odtieni RAL 
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RESICON LEVELING & THERMAL FOAM SYSTEM  

Kombinovaný tekutý, tepelno izolačný / vyrovnávací a hydroizolačný 
systém na báze striekaného polyuretánového materiálu alebo polyurei, 
ktorá za vzniku tvrdej peny s vysokou hustotou zvyšuje násobne svoj 
objem (závisí od zvolenej hrúbky striekanej vrstvy) a pomáha tak vyplniť 
všetky dutiny, praskliny a vyrovnať všetky výškové rozdiely na rôznych 
podkladoch. Výsledkom je hrubá, tvrdá, súvislá, elastická a flexibilná 
hydroizolačná membrána s vynikajúcimi tepelnými a  mechanickými 
vlastnosťami.  
 
Systém RESICON LEVELING & THERMAL FOAM je vhodný pre povrchy, 
ktoré nie sú vystavené silnému zaťaženiu, ale v kombinácii s vhodným 
ochranným vrchným náterom dosahuje nízky stupeň pretlačenia (P). 
Produkt môže byť použitý aj ako základná alebo vyrovnávacia vrstva                       
na povrchoch z betónu, bitúmenu, azbestu a pod., ako podklad                         
pred aplikáciou hydroizolačného systému na báze striekanej polyurei 
v hrúbke 2 -3 mm, a to so životnosťou až 25 rokov podľa normy ETAG005. 

VÝHODY A CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU RESICON LEVELING & THERMAL FOAM 

• Vynikajúca priľnavosť na rôzne typy materiálov ako napr. betón, azbest, bitúmen, kov, cement, tehla a pod.  
• Aplikácia na rôzne typy povrchov (ploché, šikmé, vertikálne, atď.), a to bez dodatočných úprav a ošetrení 
• Materiál zvyšujúci svoj objem okamžite po aplikácii 
• Jednoduchá a veľmi rýchla aplikácia použitím striekacieho zariadenia s ohrevom zložiek 
• Aplikácia v jednej hrubej vrstve podľa individuálnych alebo systémových požiadaviek (variabilná hrúbka) 
• Minimálne prestoje (ak vôbec sú) počas aplikácie celého systému 
• Určené a vhodné systémy na nerovné, drsné, nepravidelné, zdeformované alebo rekonštruované povrchy 
• Extrémne rýchlo vytvrdzujúce materiály, ktoré nevyžadujú základný náter 
• Preklenutie trhlín, vyplnenie dutín a odolnosť proti stavebným pohybom 
• Výsledné membrány dosahujú vysoká tvrdosť a pevnosť v tlaku 
• Produkty so zavretou bunkovou štruktúrou – šetrí sa spotreba materiálu pri následnej aplikácii hydroizolačnej membrány  
• Eliminácia vzniku pľuzgierov, jamiek a defektov počas alebo po aplikácii hydroizolačnej membrány  

(najmä v porovnaní s použitím materiálov s otvorenou štruktúrou) 
• Najúčinnejšie systémové riešenie aplikácie tepelnej izolácie a hydroizolácie v jednom technologickom kroku  

• V kombinácii s vrchným ochranným náterom poskytujú membrány vynikajúcu ochranu proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu 
• Estetický vzhľad povrchov vďaka širokej škále farieb (odtiene RAL) 
• Vhodné riešenia pre ochranu striech, terás, vozoviek, oporných a protihlukových stien a bariér, základov budov a základových dosiek, 

podzemných konštrukcií a armatúr, vodných stavieb a pod. 
• Vylepšenie hydroizolačných vlastností a ochrana nových konštrukčných prvkov a štruktúr, ako aj oprava a údržba už existujúcich plôch  

(napr. zapuzdrenie azbestových alebo bitúmenových povrchov a pod.) 
 

SÚČASNÁ OCHRANA Z HĽADISKA VODOTESNOSTI, AKUSTIKY A TEPELNEJ VÝMENY 
 
 

 

 

 

 

 

 

RESICON LEVELING & THERMAL FOAM  

S vyrovnávacou vrstvou a tepelnou izoláciou  

1. Stály, pevný podklad 
2. Tepelná izolácia / Vyrovnávacia vrstva 

RAYSTON FOAM SPRAY 30-40 alebo 50-60  
/ RAYSTON SPRAY PRIMER 150 

3. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 
(10 až 25 rokov) 

4. Vrchný ochranný náter vo farebnom odtieni RAL 
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OSTATNÉ RIEŠENIA PRE HYDROIZOLÁCIU POVRCHOV (ZVISLÉ A ŠIKMÉ PLOCHY, DETAILY, OPRAVY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESICON AQUA PROTECT SYSTEM 

Tekutý hydroizolačný ochranný systém                  
na báze jednozložkového polyuretánového 
náteru, ktorý schne a vytvrdzuje 
vyparovaním vody, nakoľko je zložený 
z vysokého podielu živice a malého podielu 
vody a minerálnych plnív. 
 
Systém je určený najmä na hydroizoláciu 
betónových alebo oceľových plôch 
s miernym sklonom (šikmé povrchy), avšak 
vďaka svojej vysokej tixotropii (náter 
nesteká) je vhodný aj na ochranu 
vertikálnych konštrukcií. Jeho vysoká 
permeabilita pre vodné pary umožňuje 
stavebným konštrukciám ,,dýchať“, a teda je 
vhodný aj na ochranu stien budov.  
 
Materiál má výbornú priľnavosť na rôzne 
typy povrchov (porézne, neporézne, ...) 
a výborne prelína nerovnomerné podklady, 
takže vo väčšine prípadoch sa ani 
nevyžaduje základný náter inej povahy ako 
samotný materiál (iniciačná vrstva).  
 
V dôsledku svojej chemicko-fyzikálnej 
povahy (vodnobázový) sa nemôže 
výkonnostne rovnať iným polyuretánovým 
materiálom (na báze rozpúšťadiel alebo 
dvojzložkové bezrozpúšťadlové). Avšak na 
rozdiel od akrylových materiálov dosahuje 
výrazne vyššie parametre a výkon:  
 
 Jednozložkový polyuretánový náter  

na báze vodnej disperzie 
 Po aplikácii elastomérna membrána 

podobná gume (Elongácia 200 %) 
 Jednoduchá aplikácia studeným 

spôsobom – valček, štetec, stierka  
 Vysoko tixotropný – nesteká  
 Nevyžaduje základný náter  

(len iniciačná vrstva) 
 V prípade výskytu vlhkého povrchu  

(ak nie je trvalo vlhký / mokrý) nie je 
aplikácia systému ovplyvnená 

 Vysoká odolnosť proti UV žiareniu 
a poveternostným vplyvom 

 Odolný proti širšej škále teplôt ( - 20°C) 
 Vysoko odolný proti škvrnám a špine 
 Protikorózna ochrana betónových 

povrchov (antikarbonizačné vlastnosti) 
 Výrazne lepšie mechanické vlastnosti 

a odolnosť pri trvalom kontakte 
s vodou (avšak nevhodný pre stojatú) 

 Vytvrdzovanie približne do 8 hodín  
 Pigmentovateľný produkt (nevyžaduje 

vrchný náter alebo inú ochranu) 
 Bezrozpúšťadlová vodnobázová 

technológia – ekologické a nezávadné 
riešenie pre ľudské zdravie a životné 
prostredie 

 

ACRYLIC RUBBER WATERPROOFING SYSTEM 

Tekutý hydroizolačný systém na báze 
jednozložkového, vodnobázového akrylového 
náteru ACRIMPER.  

Po aplikácii vzniká polymerizáciou 
elastomérna membrána podobná gume 
(termoplastický materiál vytvrdzujúci 
vyparovaním vody). Vytvára súvislú 
a elastickú hydroizolačnú membránu                        
bez spojov, avšak so slabšími vlastnosťami ako 
polyuretánové materiály či polyurea.  

Tým, že nemá vysokú odolnosť pri trvalom 
styku s vodou (najmä stojatou), je využiteľný 
pri šikmých alebo vertikálnych povrchoch.  

Pre zvýšenie hydroizolačných a mechanických 
vlastností sa odporúča náter vystužiť 
geotextílnou tkaninou. Rovnako tak sa môže 
membrána ochrániť, zlepšiť svoje vlastnosti 
a zvýšiť výkon hydroizolácie použitím 
vrchného náteru (vodnobázový) aplikovaného 
v tenkej vrstve. 
 
 Jednozložkový náter – akrylová guma 
 Výborná priľnavosť na rôzne povrchy  

(aj na vlhké / mokré) 
 Trvalo elastická – pružná a zároveň 

pevná membrána (Elongácia 180 %) 
 Jednoduchá aplikácia studeným 

spôsobom – valček, štetec 
 Tixotropný materiál – nesteká 
 Nevyžaduje základný náter  

(len iniciačná vrstva) 
 Dobrá chemická odolnosť a ochrana 

proti poveternostným vplyvom 
 Odolný proti mrazu – termoplast  
 Protikorózne vlastnosti – ochrana 

betónových povrchov (EN 1504-2) proti 
karbonizácii (veľmi nízka priepustnosť 
pre CO2) 

 Vytvrdzovanie už do 6 hodín  
(pri nízkych teplotách je však výrazne 
problematické a trvá výrazne dlhšie) 

 Pigmentovateľný produkt (nevyžaduje 
vrchný náter alebo inú ochranu) 

 Vysoká odolnosť proti UV žiareniu 
 Bezrozpúšťadlová vodnobázová 

technológia – ekologické a nezávadné 
riešenie pre ľudské zdravie a životné 
prostredie 
 

DETAILY A LOKÁLNE APLIKÁCIE 

Jednou z najväčších predností tekutých 
hydroizolačných materiálov je ich tvárnosť 
a prispôsobivosť k rôznym typom podkladov 
a povrchov (nerovnomerné, nerovné, 
porézne, drsné, tvarovo komplikované, ťažko 
dostupné, vodorovné, šikmé i zvislé, atď.).  

Tixotropné a semitixotropné materiály sú 
využiteľné pri najrôznejších aplikáciách 
hydroizolácie striech, strešných lemov, 
a pod., terás, balkónov,  stien, komínov, 
svetlíkov, armatúr a konzol, schodov, soklov, 
akvakutlúrnych stavieb, mostných detailov, 
bazénov, nádrží, kanálov, rigolov, sprchových 
kútov, kúpeľní, kuchýň a podobne ako 
z hľadiska lokálnych opráv a renovácií 
starých alebo nedokonalých hydroizolačných 
systémov, tak aj z hľadiska chýbajúcej 
ochrany alebo zvýšenia hydroizolačného 
efektu. 

Súčasťou kontinuálnej, resp. celoplošnej 
hydroizolácie objektov a stavieb systémami 
RESICON je realizácia ochrany kritických 
miest, detailov alebo ťažko dostupných 
a oslabených miest, ktoré je možné 
jednoducho hydroizolovať jednozložkovým, 
polyuretánovým náterom (pastou) s vysokou 
viskozitou, ktorý vytvára vysokovýkonnú 
súvislú, elastickú a bezšvovú úplne 
vodotesnú membránu.  

V súčasnosti  úplne nahrádza tradičnú 
hydroizolačnú ochranu na báze bitúmenu. 

 Jednozložkový náter – rozpúšťadlový 
 Vynikajúca priľnavosť a naviazanie                      

na podklad – absolútna vodotesnosť 
 Vysoko elastická membrána schopná 

odolávať stavebným pohybom 
(Elongácia 421 %) 

 Jednoduchá aplikácia studeným 
spôsobom – valček, štetec, špachtľa  

 Nevyžaduje vystuženie (len kritické 
miesta a prestupy) 

 Vysoko tixotropný materiál – nesteká 
 Ochrana proti poveternostným vplyvom 
 Neemulgovateľný s vodou 
 Odoláva stálemu kontaktu s vodou 
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RESICON AQUA PROTECT SYSTEM 

Hydroizolácia vodnobázovým polyuretánom 
aplikovaným za studena  
1. Stály pevný podklad 
2. (Optimálne) Sanácia povrchu 
3. Základný náter (Nevyžaduje sa) 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA  
5. (Optimálne) Vrchný ochranný náter (podľa RAL) 

 

Odporúča sa vodnobázový alifatický polyuretánový náter. 

 

RESICON ACRYLIC RUBBER WATERPROOFING SYSTEM 

Hydroizolácia vodnobázovým akrylovým náterom                  
aplikovaným za studena  
1. Stály pevný podklad 
2. (Optimálne) Sanácia povrchu 
3. Základný náter (Nevyžaduje sa) 
4. ACRIMPER 

(Hydroizolačná membrána) 
5. (Optimálne) Vrchný ochranný náter (podľa RAL) 

 

RESICON DETAILS 

Hydroizolácia detailov a ukončovacie práce  
1. Stály pevný podklad 
2. Základný náter 

(Vystuženie sa zväčša nevyžaduje) 
3. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA  
4. (Optimálne) Vrchný ochranný náter  

 
Transparentný alebo pigmentovaný 
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RESICON PLUS SYSTEM 
(S VRCHNÝM OCHRANNÝM NÁTEROM - PIGMENTOVANÝM)  

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém s vrchným  

ochranným náterom odolným proti opotrebovaniu a UV žiareniu 
 Systém prispôsobený na strechy s ľahkou krytinou 

alebo slabou ochranou pri vystavení poveternostným  
vplyvom (metalické povrchy, PVC a pod.) alebo  
na renováciu striech - Hydroizolácia zapuzdrením 

 Hydroizolačná ochrana aj estetický vzhľad (rôzna RAL) 
 
Kategória:    HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu:  1 zložkový Polyuretán 
Priľnavosť:    Metalická strešná krytina, PVC 
Hrúbka systému: 1,6 – 2,2 mm  
Finálna úprava:  Vrchný ochranný náter / Protišmyková 
        Lesklá / Matná 
Finálna farba :  Podľa farebného odtieňa RAL (vzorkovník)  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, vyrovnaný,  

čistý, odmastený a suchý 
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                    SPÔSOB APLIKÁCIE                    SPOTREBA MATERIÁLU 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 V prípade potreby použiť antikorózny základný náter PU ZN PRIMER v spotrebe 0,3 – 0,5 kg/m2 pri hrúbke suchej vrstvy 80 – 150 µm ! 
2 Odporúča sa v odlišnom farebnom odtieni ako prvá vrstva z dôvodu efektívnej kontroly pri prekrývaní nanášaných vrstiev ! 

3 Pri lokálnych aplikáciách alebo detailoch, pri krajoch, hranách, spojoch a/alebo vertikálnom povrchu sa odporúča geotextília GEOMAX 80 (1 rolka/30–100 m2). 
Vystuženie hydroizolačnej vrstvy záleží od požiadaviek na životnosť hydroizolačnej membrány, resp. okrem kritických a oslabených miest sa nevyžaduje !  

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

5 V prípade protišmykovej povrchovej úpravy sa do poslednej vrstvy mieša protišmykové aditívum podľa požadovanej drsnosti a vzhľadu  

(jemné v objeme cca 5% alebo hrubé v objeme cca 15%). V prípade požiadavky na matný vzhľad sa do poslednej transparentnej vrstvy vrchného náteru pridá 
Matting Additive (+ 20 %) 

 

ZÁKLADNÝ NÁTER 

POŠKODENÁ 
STREŠNÁ KRYTINA 

PU PRIMER 1 
Na neporézne / metalické 
suché tvrdé povrchy 
 

Štetec, valček, (striekanie) Jedna vrstva (v prípade potreby zriedený 
riedidlom Rayston Solvent v objeme 10 %) 

 

0,05 – 0,10 kg/m2 

 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX / 
LY / ST / QC  
(10 alebo 25 rokov) 
 
 
 

Štetec, valček, ozubené,  Vertikálny povrch:       3 vrstvy 
hladidlo, (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 kg/m2 
 

 
1 rolka / 50 – 150 m2 

 
 

 

Metalická strešná 
krytina / PVC 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR / 
IMPERTRANS / 
IMPERTOP FAST 2K  
 
(PIGMENTOVANÝ) 4 
 

Štetec, valček, (striekanie) Vertikálny povrch:       3 vrstvy  
 
 
 Horizontálny povrch:  2 vrstvy 5 
 

3 x 0,15 kg/m2 

 
 

2 x 0,15 kg/m2 

 
 

1. Konštrukcia 
2. Pôvodná strešná krytina 
3. Základný náter 
4. Hydroizolačná vrstva 
5. Hydroizolačná vrstva 
6. Vrchný ochranný náter  

1 
2 

3 
4 5 

6 
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RENOVÁCIA METALICKÝCH A PVC STRIECH 

RESICON PLUS SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

RESICON PLUS SYSTEM 
(S VRCHNÝM OCHRANNÝM NÁTEROM - PIGMENTOVANÝM)  

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém s vrchným  

ochranným náterom odolným proti opotrebovaniu a UV žiareniu 
 Systém prispôsobený na strechy s ľahkou krytinou 

alebo slabou ochranou pri vystavení poveternostným  
vplyvom (metalické povrchy, PVC a pod.) alebo  
na renováciu striech - Hydroizolácia zapuzdrením 

 Hydroizolačná ochrana aj estetický vzhľad (rôzna RAL) 
 
Kategória:    HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu:  2 zložkový Polyuretán / Polyurea 
Priľnavosť:    Metalická strešná krytina, PVC 
Hrúbka systému: 1,9 – 2,2 mm  
Finálna úprava:  Vrchný ochranný náter / Protišmyková 
        Lesklá / Matná 
Finálna farba :  Podľa farebného odtieňa RAL (vzorkovník)  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, vyrovnaný,  

čistý, odmastený a suchý 
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                    SPÔSOB APLIKÁCIE                    SPOTREBA MATERIÁLU 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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). Technika nanášania náteru v jednej hrubej vrstve. 
1 V prípade potreby použiť antikorózny základný náter PU ZN PRIMER v spotrebe 0,3 – 0,5 kg/m2 pri hrúbke suchej vrstvy 80 – 150 µm ! 
2 Odporúča sa v odlišnom farebnom odtieni ako prvá vrstva z dôvodu efektívnej kontroly pri prekrývaní nanášaných vrstiev ! 
3 Pri lokálnych aplikáciách alebo detailoch, pri krajoch, hranách, spojoch a/alebo vertikálnom povrchu sa odporúča geotextília GEOMAX 80 (1 rolka/30–100 m2). 

Vystuženie hydroizolačnej vrstvy záleží od požiadaviek na životnosť hydroizolačnej membrány, resp. okrem kritických a oslabených miest sa nevyžaduje !  
4 Finálna úprava vrchným ochranným pigmentovaným náterom v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (pridaním PU pigmentovanej pasty + 20 %) ! 
5 V prípade protišmykovej povrchovej úpravy sa do poslednej vrstvy mieša protišmykové aditívum podľa požadovanej drsnosti a vzhľadu  

(jemné v objeme cca 5% alebo hrubé v objeme cca 15%) 

Poznámka: Pri aplikácii Impermax 2K M sa odporúča použiť výstužnú vrstvu s Geomax 80 a ako vrchný náter vodnobázový IMPERTRANS ECO ! 
 

ZÁKLADNÝ NÁTER 

POŠKODENÁ 
STREŠNÁ KRYTINA 

PU PRIMER 1 
Na neporézne / metalické 
suché tvrdé povrchy 
 

Štetec, valček, (striekanie) Jedna vrstva (v prípade potreby zriedený 
riedidlom Rayston Solvent v objeme 10 %) 

 

0,05 – 0,10 kg/m2 

 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX AQUA 2K / 
IMPERMAX 2K M / 
(WET-ON-WET SYSTEM)  
 
IMPERMAX  
COLD POLYUREA 
 
(10 až 25 rokov) 
 
 

Valček, ozubené hladidlo,  Vertikálny povrch:        3 vrstvy 
(striekanie)  
 Horizontálny povrch:       2 vrstvy 2 
 
Impermax Cold Polyurea možno naniesť  naraz v jednej vrstve pri spotrebe 2 kg/m2! 
 

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 kg/m2 
 
 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 
 

 

Metalická strešná 
krytina / PVC 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR / 
IMPERTRANS / 
IMPERTOP FAST 2K  
 
(PIGMENTOVANÝ) 4 
 

Štetec, valček, (striekanie) Vertikálny povrch:        3 vrstvy  
 
 
 Horizontálny povrch:   2 vrstvy 5 
 

3 x 0,15 kg/m2 

 
 

2 x 0,15 kg/m2 

 
 

1. Konštrukcia 
2. Pôvodná strešná krytina 
3. Základný náter 
4. Hydroizolačná vrstva 
5. Hydroizolačná vrstva 
6. Vrchný ochranný náter  

1 
2 

3 
4 5 

6 
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RENOVÁCIA METALICKÝCH A PVC STRIECH 

RESICON PLUS SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

RESICON PLUS SYSTEM 
(S VRCHNÝM OCHRANNÝM NÁTEROM - PIGMENTOVANÝM)  

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém s vrchným  

ochranným náterom odolným proti opotrebovaniu a UV žiareniu 
 Systém prispôsobený na strechy s ľahkou krytinou 

alebo slabou ochranou pri vystavení poveternostným  
vplyvom (metalické povrchy, PVC a pod.) alebo  
na renováciu striech - Hydroizolácia zapuzdrením 

 Hydroizolačná ochrana aj estetický vzhľad (rôzna RAL) 
 
Kategória:    HYDROIZOLÁCIA HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu:  2 zložkový Polyuretán / Polyurea 
Priľnavosť:    Metalická strešná krytina, PVC 
Hrúbka systému: 1,9 – 2,2 mm  
Finálna úprava:  Vrchný ochranný náter / Protišmyková 
        Lesklá / Matná 
Finálna farba :  Podľa farebného odtieňa RAL (vzorkovník)  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, vyrovnaný,  

čistý, odmastený a suchý 
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                    SPÔSOB APLIKÁCIE                    SPOTREBA MATERIÁLU 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 V prípade potreby použiť antikorózny základný náter PU ZN PRIMER v spotrebe 0,3 – 0,5 kg/m2 pri hrúbke suchej vrstvy 80 – 150 µm !  

V prípade potreby (efektívnejšia aplikácia) možno ako základný náter použiť POLYUREA PRIMER aplikovaný v jednej vrstve v spotrebe 0,3 – 0,4 kg/m2 
2 Pri aplikácii hydroizolačných membrán horúcim striekaním sa výstuž nevyžaduje ! Vystuženie hydroizolačnej vrstvy záleží od požiadaviek na životnosť 

hydroizolačnej membrány, resp. okrem oslabených a kritických miest sa nevyžaduje ! 
Pri lokálnych aplikáciách alebo detailoch, pri krajoch, hranách, spojoch a/alebo vertikálnom povrchu sa odporúča geotextília GEOMAX 80 (1 rolka/30–100 m2)  

3 Finálna úprava vrchným ochranným pigmentovaným náterom v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (pridaním PU pigmentovanej pasty + 20 %) ! 
4 V prípade požiadavky na matný vzhľad sa do poslednej transparentnej vrstvy vrchného náteru pridá Matting Additive (+ 20 %) 

Poznámka: Aplikácia týchto materiálov sa vykonáva len použitím špeciálneho dvojkomponentného striekacieho zariadenia s ohrevom zložiek                                      
podľa požiadaviek (Technický list produktu) 

 

ZÁKLADNÝ NÁTER 

POŠKODENÁ 
STREŠNÁ KRYTINA 

PU PRIMER 1 
Na neporézne / metalické 
suché tvrdé povrchy 
 

Štetec, valček, (striekanie) Jedna vrstva (v prípade potreby zriedený 
riedidlom Rayston Solvent v objeme 10 %) 

 

0,05 – 0,10 kg/m2 

 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

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

Horúce striekanie   Vertikálny povrch:        1 vrstva 
  
 Horizontálny povrch:       1 vrstva 
 

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

1 x 2 – 2,2 kg/m2 
 

1 x 2 – 3 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 

 

 

Metalická strešná 
krytina / PVC 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

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

Štetec, valček, (striekanie) Vertikálny povrch:        3 vrstvy  
 
 
 Horizontálny povrch:   2 vrstvy 4 
 

3 x 0,15 kg/m2 

 
 

2 x 0,15 kg/m2 

 
 

1. Konštrukcia 
2. Pôvodná strešná krytina 
3. Základný náter 
4. Hydroizolačná vrstva 
5. Hydroizolačná vrstva 
6. Vrchný ochranný náter  

1 
2 

3 
4 5 

6 
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RENOVÁCIA METALICKÝCH A PVC STRIECH 

RESICON PLUS SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

RESICON COOL ROOF SYSTEM 
(S VRCHNÝM REFLEKTÍVNYM NÁTEROM - PIGMENTOVANÝM) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém s vrchným  

reflektívnym náterom odolným proti opotrebovaniu a UV žiareniu 
 Systém prispôsobený na strechy s ľahkou krytinou 

alebo slabou ochranou pri vystavení poveternostným  
vplyvom (metalické povrchy, PVC a pod.) alebo  
na renováciu striech - Hydroizolácia zapuzdrením 

 Znižuje prehrievanie plôch – odráža UV žiarenie a teplo 
 
Kategória:    HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu:  1 zložkový Polyuretán 
Priľnavosť:    Metalická strešná krytina, PVC 
Hrúbka systému: 1,6 – 2,2 mm  
Finálna úprava:  Vrchný ochranný náter / Reflektívna 
Finálna farba :  Biela  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, vyrovnaný,  

čistý, odmastený a suchý 
 
 

 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                    SPÔSOB APLIKÁCIE                         SPOTREBA MATERIÁLU 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 V prípade potreby použiť antikorózny základný náter PU ZN PRIMER v spotrebe 0,3 – 0,5 kg/m2 pri hrúbke suchej vrstvy 80 – 150 µm ! 
2 Odporúča sa v odlišnom farebnom odtieni ako prvá vrstva z dôvodu efektívnej kontroly pri prekrývaní nanášaných vrstiev ! 

3 Pri lokálnych aplikáciách alebo detailoch, pri krajoch, hranách, spojoch a/alebo vertikálnom povrchu sa odporúča geotextília GEOMAX 80 (1 rolka/30–100 m2). 
Vystuženie hydroizolačnej vrstvy záleží od požiadaviek na životnosť hydroizolačnej membrány, resp. okrem kritických a oslabených miest sa nevyžaduje ! 

4 Finálna úprava vrchným reflektívnym náterom v bielej farbe (pridaním PU pigmentovanej pasty + 20 %) ! 

 

 

 
 

POŠKODENÁ 
STREŠNÁ KRYTINA 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
PU PRIMER 1 
Na neporézne / metalické 
suché tvrdé povrchy 
 
 

Štetec, valček, (striekanie) Jedna vrstva (v prípade potreby zriedený 
riedidlom Rayston Solvent v objeme 10 %) 

 

0,05 – 0,10 kg/m2 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX /  
LY / ST / QC  
(10 alebo 25 rokov) 
 
 
 
 

Štetec, valček, ozubené  Vertikálny povrch:       3 vrstvy 
hladidlo, (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 kg/m2 
 
1 rolka / 50 – 150 m2 

 

 

Metalická strešná 
krytina / PVC 
 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR / 
IMPERTRANS  
 
(BIELA FARBA) 4 
 

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

3 x 0,15 kg/m2 

 
 

2 x 0,15 kg/m2 

 
 

1. Pôvodná strešná krytina 
2. Základný náter 
3. Hydroizolačná vrstva 
4. Hydroizolačná vrstva 
5. Vrchný ochranný reflektívny 

náter v bielej farbe 

1 
2 3 

4 

5 
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RENOVÁCIA METALICKÝCH A PVC STRIECH 

RESICON PLUS SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

RESICON COOL ROOF SYSTEM 
(S VRCHNÝM REFLEKTÍVNYM NÁTEROM - PIGMENTOVANÝM) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém s vrchným  

reflektívnym náterom odolným proti opotrebovaniu a UV žiareniu 
 Systém prispôsobený na strechy s ľahkou krytinou 

alebo slabou ochranou pri vystavení poveternostným  
vplyvom (metalická strešná krytina, PVC a pod.) alebo  
na renováciu striech - Hydroizolácia zapuzdrením 

 Znižuje prehrievanie plôch – odráža UV žiarenie a teplo 
 
Kategória:    HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu:  2 zložkový Polyuretán / Polyurea 
Priľnavosť:    Metalická strešná krytina, PVC 
Hrúbka systému: 1,9 – 2,2 mm  
Finálna úprava:  Vrchný ochranný náter / Reflektívna 
Finálna farba :  Biela  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, vyrovnaný,  

čistý, odmastený a suchý 
 
 

 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                    SPÔSOB APLIKÁCIE                         SPOTREBA MATERIÁLU 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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). Technika nanášania náteru v jednej hrubej vrstve. 
1 V prípade potreby použiť antikorózny základný náter PU ZN PRIMER v spotrebe 0,3 – 0,5 kg/m2 pri hrúbke suchej vrstvy 80 – 150 µm ! 
2 Odporúča sa v odlišnom farebnom odtieni ako prvá vrstva z dôvodu efektívnej kontroly pri prekrývaní nanášaných vrstiev ! 
3 Pri lokálnych aplikáciách alebo detailoch, pri krajoch, hranách, spojoch a/alebo vertikálnom povrchu sa odporúča geotextília GEOMAX 80 (1 rolka/30–100 m2). 

Vystuženie hydroizolačnej vrstvy záleží od požiadaviek na životnosť hydroizolačnej membrány, resp. okrem kritických a oslabených miest sa nevyžaduje ! 
4 Finálna úprava vrchným reflektívnym náterom v bielej farbe (pridaním PU pigmentovanej pasty + 20 %) ! 

Poznámka: Pri aplikácii Impermax 2K M sa odporúča použiť výstužnú vrstvu s Geomax 80 a ako vrchný náter vodnobázový IMPERTRANS ECO ! 
 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
PU PRIMER 1 
Na neporézne / metalické 
suché tvrdé povrchy 
 
 

Štetec, valček, (striekanie) Jedna vrstva (v prípade potreby zriedený 
riedidlom Rayston Solvent v objeme 10 %) 

 

 

0,05 – 0,10 kg/m2 

 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX AQUA 2K / 
IMPERMAX 2K M / 
(WET-ON-WET SYSTEM)  
 
IMPERMAX  
COLD POLYUREA 
 
(10 až 25 rokov) 
 
 

Valček, ozubené hladidlo,  Vertikálny povrch:       3 vrstvy 
(striekanie)  
 Horizontálny povrch:  2 vrstvy 2 
 
Impermax Cold Polyurea možno naniesť  naraz v jednej vrstve pri spotrebe 2 kg/m2! 
 

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 kg/m2 
 
 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 

 

Metalická strešná 
krytina / PVC 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR / 
IMPERTRANS  
 
(BIELA FARBA) 4 
 

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

3 x 0,15 kg/m2 

 
 

2 x 0,15 kg/m2 

 
 

1. Pôvodná strešná krytina 
2. Základný náter 
3. Hydroizolačná vrstva 
4. Hydroizolačná vrstva 
5. Vrchný ochranný reflektívny 

náter v bielej farbe 

1 
2 3 

4 
5 

POŠKODENÁ 
STREŠNÁ KRYTINA 

http://www.resicon.sk/
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RENOVÁCIA METALICKÝCH A PVC STRIECH 

RESICON PLUS SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

RESICON COOL ROOF SYSTEM 
(S VRCHNÝM REFLEKTÍVNYM NÁTEROM - PIGMENTOVANÝM) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém s vrchným  

reflektívnym náterom odolným proti opotrebovaniu a UV žiareniu 
 Systém prispôsobený na strechy s ľahkou krytinou 

alebo slabou ochranou pri vystavení poveternostným  
vplyvom (metalická strešná krytina, PVC a pod.) alebo  
na renováciu striech - Hydroizolácia zapuzdrením 

 Znižuje prehrievanie plôch – odráža UV žiarenie a teplo 
 
Kategória:    HYDROIZOLÁCIA HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu:  2 zložkový Polyuretán / Polyurea 
Priľnavosť:    Metalická strešná krytina, PVC 
Hrúbka systému: 1,9 – 2,2 mm  
Finálna úprava:  Vrchný ochranný náter / Reflektívna 
Finálna farba :  Biela  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, vyrovnaný,  

čistý, odmastený a suchý 
 
 

 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                    SPÔSOB APLIKÁCIE                         SPOTREBA MATERIÁLU 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 V prípade potreby použiť antikorózny základný náter PU ZN PRIMER v spotrebe 0,3 – 0,5 kg/m2 pri hrúbke suchej vrstvy 80 – 150 µm !  

V prípade potreby (efektívnejšia aplikácia) možno ako základný náter použiť POLYUREA PRIMER aplikovaný v jednej vrstve v spotrebe 0,3 – 0,4 kg/m2  

2 Pri aplikácii hydroizolačných membrán horúcim striekaním sa výstuž nevyžaduje ! Vystuženie hydroizolačnej vrstvy záleží od požiadaviek na životnosť 

hydroizolačnej membrány, resp. okrem oslabených a kritických miest sa nevyžaduje ! 

Pri lokálnych aplikáciách alebo detailoch, pri krajoch, hranách, spojoch a/alebo vertikálnom povrchu sa odporúča geotextília GEOMAX 80 (1 rolka/30–100 m2) 
3 Finálna úprava vrchným reflektívnym náterom v bielej farbe (pridaním PU pigmentovanej pasty + 20 %) ! 

Poznámka: Aplikácia týchto materiálov sa vykonáva len použitím špeciálneho dvojkomponentného striekacieho zariadenia s ohrevom zložiek                                      
podľa požiadaviek (Technický list produktu) 

 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
PU PRIMER 1 
Na neporézne / metalické 
suché tvrdé povrchy 
 
 

Štetec, valček, (striekanie) Jedna vrstva (v prípade potreby zriedený 
riedidlom Rayston Solvent v objeme 10 %) 

 

 

0,05 – 0,10 kg/m2 

 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

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

Horúce striekanie   Vertikálny povrch:          1 vrstva 
  
 Horizontálny povrch:        1 vrstva 
 

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

1 x 2 – 2,2 kg/m2 
 

1 x 2 – 3 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 

 

 

 

Metalická strešná 
krytina / PVC 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR / 
IMPERTRANS  
 
(BIELA FARBA) 3 
 

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

3 x 0,15 kg/m2 

 
 

2 x 0,15 kg/m2 

 
 

1. Pôvodná strešná krytina 
2. Základný náter 
3. Hydroizolačná vrstva 
4. Hydroizolačná vrstva 
5. Vrchný ochranný reflektívny 

náter v bielej farbe 

2 

3 4 
5 

6 

POŠKODENÁ 
STREŠNÁ KRYTINA 

http://www.resicon.sk/
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RENOVÁCIA METALICKÝCH A PVC STRIECH 

RESICON PLUS SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

RESICON COOL ROOF SYSTEM 
(S REFLEKTÍVNOU MEMBRÁNOU – BEZ VRCHNÉHO NÁTERU)  

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Jednoduchý tekutý hydroizolačný – reflektívny systém  

odolný proti opotrebovaniu a UV žiareniu 
 Systém prispôsobený na strechy s ľahkou krytinou 

alebo slabou ochranou pri vystavení poveternostným  
vplyvom (metalická strešná krytina, PVC a pod.) alebo  
na renováciu striech - Hydroizolácia zapuzdrením 

 Znižuje prehrievanie plôch – odráža UV žiarenie a teplo 
 
Kategória:    HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu:  1 zložkový Polyuretán  
Priľnavosť:    Metalická strešná krytina / PVC 
Hrúbka systému: 2 – 2,5 mm  
Finálna úprava:  Reflektívna hydroizolačná membrána 
        COOL ROOF systém 
Finálna farba :  Biela membrána  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, vyrovnaný,  

čistý, odmastený a suchý 
 
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                    SPÔSOB APLIKÁCIE                      SPOTREBA MATERIÁLU 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 V prípade potreby použiť antikorózny základný náter PU ZN PRIMER v spotrebe 0,3 – 0,5 kg/m2 pri hrúbke suchej vrstvy 80 – 150 µm ! 

2 Pri lokálnych aplikáciách alebo detailoch, pri krajoch, hranách, spojoch a/alebo vertikálnom povrchu sa odporúča geotextília GEOMAX 80 (1 rolka/30–100 m2) 

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

3 Finálna úprava reflektívnym náterom v bielej farbe IMPERMAX A ako druhej hydroizolačnej vrstvy, kde nie je potrebný vrchný náter !!!  
 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
PU PRIMER 1 
Na neporézne / metalické 
suché tvrdé povrchy 
 
 

Štetec, valček, (striekanie) Jedna vrstva (v prípade potreby zriedený 
riedidlom Rayston Solvent v objeme 10 %) 

 

0,05 – 0,10 kg/m2 

 

IMPERMAX /  
LY / ST / QC  
(10 alebo 25 rokov) 
 
 
 
 
 

Valček, ozubené hladidlo,  Vertikálny povrch:       2 vrstvy 
(striekanie)  
 Horizontálny povrch:  1 vrstva 
 
Impermax Cold Polyurea možno naniesť naraz v jednej vrstve pri spotrebe 2 kg/m2! 
 

 

2 x 0,7 kg/m2 
 

1 – 1,5 kg/m2 
 

 
 
 

 

Metalická strešná 
krytina / PVC 

HYDROIZOLAČNÁ 
REFLEKTÍVNA 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX A 
 
(BIELA FARBA) 3 
 

Štetec, valček, (striekanie) Vertikálny povrch:        2 vrstvy  
 
 
 Horizontálny povrch:   1 vrstva  
 

2 x 0,25 – 0,5 kg/m2 

 
 

0,5 – 1 kg/m2 

 
 

RAYSTON FIBER  
(SKLOVLÁKNITÁ VÝSTUŽ)  
ALEBO  

GEOMAX 80 2 
(GEOTEXTÍLNA VÝSTUŽ) 
 

Vtlačením do mokrej hydroizolačnej vrstvy 

Všetky spoje prekryť v šírke aspoň 5 cm 

 

1 rolka / 50 – 150 m2 

 
 

1 rolka / 30 – 100 m2 
 

OPTIMÁLNE 
 

1. Pôvodná strešná krytina 
2. Základný náter 
3. Hydroizolačná vrstva 
4. Hydroizolačná vrstva – 

reflektívna membrána 

1 
2 3 

4 

5 

POŠKODENÁ 
STREŠNÁ KRYTINA 

http://www.resicon.sk/
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RENOVÁCIA METALICKÝCH A PVC STRIECH 

RESICON PLUS SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

RESICON COOL ROOF SYSTEM 
(S REFLEKTÍVNOU MEMBRÁNOU – BEZ VRCHNÉHO NÁTERU)  

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Jednoduchý tekutý hydroizolačný – reflektívny systém  

odolný proti opotrebovaniu a UV žiareniu 
 Systém prispôsobený na strechy s ľahkou krytinou 

alebo slabou ochranou pri vystavení poveternostným  
vplyvom (metalická strešná krytina, PVC a pod.) alebo  
na renováciu striech - Hydroizolácia zapuzdrením 

 Znižuje prehrievanie plôch – odráža UV žiarenie a teplo 
 
Kategória:    HYDROIZOLÁCIA HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu:  2 zložkový Polyuretán / Polyurea 
Priľnavosť:    Metalická strešná krytina / PVC 
Hrúbka systému: 2 – 2,5 mm  
Finálna úprava:  Reflektívna hydroizolačná membrána 
        COOL ROOF systém 
Finálna farba :  Biela membrána  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, vyrovnaný,  

čistý, odmastený a suchý 
 
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                    SPÔSOB APLIKÁCIE                      SPOTREBA MATERIÁLU 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 V prípade potreby použiť antikorózny základný náter PU ZN PRIMER v spotrebe 0,3 – 0,5 kg/m2 pri hrúbke suchej vrstvy 80 – 150 µm ! 

2 Pri lokálnych aplikáciách alebo detailoch, pri krajoch, hranách, spojoch a/alebo vertikálnom povrchu sa odporúča geotextília GEOMAX 80 (1 rolka/30–100 m2) 

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

3 Finálna úprava reflektívnym náterom v bielej farbe IMPERMAX A ako druhej hydroizolačnej vrstvy, kde nie je potrebný vrchný náter !!!  
 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
PU PRIMER 1 
Na neporézne / metalické 
suché tvrdé povrchy 
 
 

Štetec, valček, (striekanie) Jedna vrstva (v prípade potreby zriedený 
riedidlom Rayston Solvent v objeme 10 %) 

 

0,05 – 0,10 kg/m2 

 

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

Horúce striekanie   Vertikálny povrch:           1 vrstva 
  
 Horizontálny povrch:         1 vrstva 
 
Pri aplikácii hydroizolačných membrán horúcim striekaním sa výstuž nevyžaduje ! 
Vystuženie hydroizolačnej vrstvy záleží od požiadaviek na životnosť hydroizolačnej  

          
 

1 x 2 – 2,2 kg/m2 
 

1 x 2 – 3 kg/m2 
 
 

 

Metalická strešná 
krytina / PVC 

HYDROIZOLAČNÁ 
REFLEKTÍVNA 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX A 
 
(BIELA FARBA) 3 
 

Štetec, valček, (striekanie) Vertikálny povrch:        2 vrstvy  
 
 
 Horizontálny povrch:   1 vrstva  
 

2 x 0,25 – 0,5 kg/m2 

 
 

0,5 – 1 kg/m2 

 
 

RAYSTON FIBER  
(SKLOVLÁKNITÁ VÝSTUŽ)  
ALEBO  

GEOMAX 80 2 
(GEOTEXTÍLNA VÝSTUŽ) 
 

Vtlačením do mokrej hydroizolačnej vrstvy počas jej aplikácie 

Všetky spoje prekryť v šírke aspoň 5 cm 

 

1 rolka / 50 – 150 m2 

 
 

1 rolka / 30 – 100 m2 
 

OPTIMÁLNE 
 

1. Pôvodná strešná krytina 
2. Základný náter 
3. Hydroizolačná vrstva 
4. Hydroizolačná vrstva – 

reflektívna membrána 

1 
2 3 

4 

5 

POŠKODENÁ 
STREŠNÁ KRYTINA 

http://www.resicon.sk/
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RENOVÁCIA METALICKÝCH A PVC STRIECH 

RESICON PLUS SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

RESICON POLYUREA X5 SYSTEM 
(NÍZKONÁKLADOVÁ HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA ) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze expanzívnej  

polyurei s vrchným ochranným náterom 
 Aplikačne a nákladovo efektívna ochrana ľahkých striech  

proti poveternostným vplyvom, opotrebovaniu a UV žiareniu 
 Aplikácia na širokú škálu rôznych materiálov a typov povrchov  

(ploché, šikmé vertikálne, atď.), najmä nepravidelných  
a drsných, a to bez dodatočných úprav a ošetrení 

 Preklenutie trhlín, vyplnenie dutín a odolnosť  
proti stavebným pohybom  

 Vylepšenie hydroizolačných vlastností a ochrana nových  
konštrukčných prvkov a štruktúr, ako aj oprava a údržba  
už existujúcich plôch  
(napr. zapuzdrenie azbestových alebo bitúmenových povrchov) 

 
Kategória:    HYDROIZOLÁCIA HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu:  2 zložková Polyurea vo forme pevnej peny 
Priľnavosť:    Metalická strešná krytina, PVC 
Hrúbka systému: 5 – 10 mm  
Finálna úprava:  Vrchný ochranný náter  
        Lesklá / Matná 
Finálna farba :  Podľa farebného odtieňa RAL (vzorkovník)  
Podklad systému: Súdržný, pevný, drsný alebo flexibilný,  

nerovnomerný, nepravidelný, čistý, odmastený, suchý 
 

 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                    SPÔSOB APLIKÁCIE                     SPOTREBA MATERIÁLU 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 Rayston Polyurea X5 je možné naniesť na podklad aj bez nutnosti použitia základného náteru (na neporéznych, zvrásnených a pod.) ! V prípade potreby 
použiť antikorózny základný náter PU ZN PRIMER v spotrebe 0,3 – 0,5 kg/m2 pri hrúbke suchej vrstvy 80 – 150 µm ! 

2 Odporúča sa naniesť najskôr veľmi tenkú iniciačnú vrstvu a po vytvorení prvej peny naniesť vyrovnávaciu hydroizolačnú vrstvu v požadovanej hrúbke  

(5 až 10 mm). Výsledkom je tvrdý, homogénny a súvislý vyrovnaný podklad ! 
3  Finálna úprava vrchným ochranným pigmentovaným náterom v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (pridaním PU pigmentovanej pasty + 20 %) ! 

V prípade požiadavky na COOL ROOF systém, je nutné použiť vrchný ochranný náter v bielej farbe ! 
 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
PU PRIMER 1 
Na neporézne / metalické 
suché tvrdé povrchy 
 
 
 

Štetec, valček, (striekanie) Jedna vrstva (v prípade potreby zriedený 
riedidlom Rayston Solvent v objeme 10 %) 

 

 

0,05 – 0,10 kg/m2 

 

 

 HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

RAYSTON  
POLYUREA X5 
(EXPANZIA 3-5 KRÁT) 
 

Horúce striekanie  Vertikálny povrch:       1 vrstva 
  
 Horizontálny povrch:  1 vrstva 2 
 
Rayston Polyurea X5 možno naniesť bez predchádzajúceho ošetrenia 
základným náterom ! 
 

 

1 kg/m2 
 

1 kg/m2 
 

pri hrúbke cca 5 mm 
 

 

Metalická strešná 
krytina / PVC 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR / 
IMPERTRANS  
 
(PIGMENTOVANÝ) 3 
 

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

2 x 0,15 kg/m2 

 
 

2 x 0,15 kg/m2 

 
 

1 
2 

3 

1. Pôvodný povrch 
2. Hydroizolačná vrstva – RAYSTON POLYUREA X5 
3. Vrchný ochranný náter v požadovanom RAL 

POŠKODENÁ 
STREŠNÁ KRYTINA 

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 

         

RENOVÁCIA METALICKÝCH A PVC STRIECH 

RESICON PLUS SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

RESICON POLYUREA X5 RENEW SYSTEM 
(VYROVNÁVACIA A HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA - FLEXIBILNÁ) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Vysokovýkonný, dvojvrstvový tekutý hydroizolačný systém s vrchným  

ochranným náterom odolným proti opotrebovaniu a UV žiareniu 
 Viacvrstvový hydroizolačný systém s certifikátom záruky na 25 rokov  
 Podkladová – vyrovnávacia (flexibilná) a hydroizolačná vrstva  
 Rýchla paralelná aplikácia materiálov a rýchle vytvrdzovanie  
 Aplikácia na širokú škálu rôznych materiálov a typov povrchov  

(ploché, šikmé vertikálne, atď.), najmä nepravidelných  
a drsných, a to bez dodatočných úprav a ošetrení 

 Preklenutie trhlín, vyplnenie dutín a odolnosť  
proti stavebným pohybom  

 Vylepšenie hydroizolačných vlastností a ochrana nových  
konštrukčných prvkov a štruktúr, ako aj oprava a údržba  
už existujúcich plôch  
(napr. zapuzdrenie azbestových alebo bitúmenových povrchov) 

 
Kategória:    HYDROIZOLÁCIA HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu:  2 zložková Polyurea (expanzívna pena + membrána) 
Priľnavosť:    Metalická strešná krytina, PVC 
Hrúbka systému: 7 – 12 mm  
Finálna úprava:  Vrchný ochranný náter  
        Lesklá / Matná 
Finálna farba :  Podľa farebného odtieňa RAL (vzorkovník)  
Podklad systému: Súdržný, pevný, drsný alebo flexibilný,  

nerovnomerný, nepravidelný, čistý, odmastený, suchý 
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                    SPÔSOB APLIKÁCIE                    SPOTREBA MATERIÁLU 

 

            

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

1 Odporúča sa naniesť najskôr veľmi tenkú iniciačnú vrstvu a po vytvorení prvej peny naniesť vyrovnávaciu hydroizolačnú vrstvu v požadovanej hrúbke                 
(5 až 10 mm). Výsledkom je tvrdý, homogénny a súvislý vyrovnaný podklad ! V prípade potreby použiť antikorózny základný náter PU ZN PRIMER v spotrebe 
0,3 – 0,5 kg/m2 pri hrúbke suchej vrstvy 80 – 150 µm ! 

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

ZÁKLADNÝ NÁTER 
PU PRIMER 1 
Na neporézne / metalické 
suché tvrdé povrchy 
 
 
 

Štetec, valček, (striekanie) Jedna vrstva (v prípade potreby zriedený 
riedidlom Rayston Solvent v objeme 10 %) 

 

 

0,05 – 0,10 kg/m2 

 

 

 PODKLADOVÁ 
HYDROIZOLAČNÁ 

MEMBRÁNA 

RAYSTON  
POLYUREA X5 
(EXPANZIA 3-5 KRÁT) 
 

Horúce striekanie  Vertikálny povrch:       1 vrstva 
  
 Horizontálny povrch:  1 vrstva 1 
 
Rayston Polyurea X5 možno naniesť aj bez nutnosti použitia základného 
náteru (neporézne, zvrásnené povrchy, atď.) ! 
 

 

1 – 2 kg/m2 
 

1 – 2 kg/m2 
 

pri hrúbke  
cca 5 až 10 mm 

 

 

Metalická strešná 
krytina / PVC 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR / 
IMPERTRANS  
 
(PIGMENTOVANÝ) 2 
 

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

2 x 0,15 kg/m2 

 
 

2 x 0,15 kg/m2 

 
 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

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

Horúce striekanie   Vertikálny povrch:       1 vrstva 
  
 Horizontálny povrch:  1 vrstva 1 
 

Hydroizolačná membrána sa nanáša v intervale do 1 hodiny po aplikácii  
vyrovnávacej vrstvy. Obe aplikácie sa vykonávajú paralelne za sebou ! 

2 – 3 kg/m2 
 

2 – 3 kg/m2 
 

pri hrúbke cca 2,2 mm 
 

 

1 
2 

3 

4 

1. Pôvodný povrch 
2. Hydroizolačná vrstva – RAYSTON POLYUREA X5 
3. Hydroizolačná vrstva na báze polyurei   

(Hybridná alebo čistá) 
4. Vrchný ochranný náter v požadovanom RAL 

POŠKODENÁ 
STREŠNÁ KRYTINA 

http://www.resicon.sk/
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RENOVÁCIA METALICKÝCH A PVC STRIECH 

RESICON PLUS SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

        RESICON LEVELING & THERMAL FOAM SYSTEM 
      (S VYROVNÁVACOU VRSTVOU / TEPELNOU IZOLÁCIOU) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Vysokovýkonný, kombinovaný tekutý tepelno izolačný / vyrovnávací  

a hydroizolačný systém na báze striekaného polyuretánového materiálu  
alebo polyurei, ktorá za vzniku tvrdej peny s vysokou hustotou zvyšuje  
násobne svoj objem a pomáha tak vyplniť všetky dutiny, praskliny  
a vyrovnať všetky výškové rozdiely na rôznych podkladoch  

 Výsledkom je hrubá, tvrdá, pevná, súvislá hydroizolačná 
membrána s vynikajúcimi tepelnými a mechanickými 
vlastnosťami a odolnosťou proti poveternostným vplyvom 

 Môže byť ako základná alebo vyrovnávacia vrstva (betón,  
bitúmen, atď.), podklad pred hydroizolačným systémom 
na báze striekanej polyurei so životnosťou až 25 rokov (ETAG005) 

 Najúčinnejšie systémové riešenie aplikácie tepelnej izolácie  
a hydroizolácie v jednom technologickom kroku 

 
Kategória:    HYDROIZOLÁCIA HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu:  2 zložkový PU (PUR) / Polyurea  
Priľnavosť:    Metalická strešná krytina 
Hrúbka systému: 1,5 – 3,5 cm (+ hrúbka tepelnej izolácie)   
Finálna úprava:  Vrchný ochranný náter  
        Lesklá / Matná 
Finálna farba :  Podľa farebného odtieňa RAL (vzorkovník)  
Podklad systému: Súdržný, pevný, drsný, tvrdý alebo flexibilný,  

nerovnomerný, nepravidelný, čistý, odmastený, suchý 
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                    SPÔSOB APLIKÁCIE                    SPOTREBA MATERIÁLU 

 

            

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
1 Hydroizolačná membrána sa nanáša v intervale do 1 hodiny po aplikácii vyrovnávacej vrstvy. Obe aplikácie sa vykonávajú paralelne za sebou !  

V prípade potreby použiť antikorózny základný náter PU ZN PRIMER v spotrebe 0,3 – 0,5 kg/m2 pri hrúbke suchej vrstvy 80 – 150 µm ! 
2 Finálna úprava vrchným ochranným pigmentovaným náterom v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (pridaním PU pigmentovanej pasty + 20 %) ! 

V prípade požiadavky na COOL ROOF systém, je nutné použiť vrchný ochranný náter v bielej farbe ! 
 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
PU PRIMER 1 
Na neporézne / metalické 
suché tvrdé povrchy 
 
 
 

Štetec, valček, (striekanie) Jedna vrstva (v prípade potreby zriedený 
riedidlom Rayston Solvent v objeme 10 %) 

 

 

0,05 – 0,10 kg/m2 

 

 

 TEPELNÁ IZOLÁCIA / 
VYROVNÁVACIA 

VRSTVA  

RAYSTON SPRAY FOAM  
 
ALEBO 
 
RAYSTON SPRAY 
PRIMER 150 
 

Horúce striekanie  Horizontálny         1 vrstva 1 
aj vertikálny povrch:       

  
Materiály možno naniesť aj bez nutnosti použitia základného náteru  
(neporézne, zvrásnené povrchy, atď.). Odporúča sa najskôr tenká  
iniciačná vrstva a po vytvorení prvej peny naniesť vyrovnávaciu zvyšok. 
 

30 – 40 (50 – 60) kg/m3 
 
 
 

1 – 1,5 kg/m2 
pri hrúbke cca 1 cm 

 

 

Metalická strešná 
krytina / PVC 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR / 
IMPERTRANS  
 
(PIGMENTOVANÝ) 2 
 

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

2 x 0,15 kg/m2 

 
 

2 x 0,15 kg/m2 

 
 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

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

Horúce striekanie   Vertikálny povrch:       1 vrstva 
  
 Horizontálny povrch:  1 vrstva 1 
 

 

2 – 3 kg/m2 
 

2 – 3 kg/m2 
 

pri hrúbke cca 2,2 mm 
 

 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

1. Pôvodný povrch 
2. Tepelná izolácia / Vyrovnávacia vrstva  
3. – PIR, PUR, Rayston Spray Primer 150 
4. Hydroizolačná vrstva na báze polyurei   

(Hybridná alebo čistá) 
5. Vrchný ochranný náter v požadovanom RAL 

1 
2 

3 
4 

POŠKODENÁ 
STREŠNÁ KRYTINA 

http://www.resicon.sk/
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RENOVÁCIA METALICKÝCH A PVC STRIECH 

RESICON PLUS SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

RESICON AQUA PROTECT SYSTEM 
(HYDROIZOLÁCIA VERTIKÁLNYCH POVRCHOV VODNOBÁZOVÝM POLYURETÁNOM) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze vodnobázového                      

polyuretánového a vrchného ochranného náteru odolného 
proti poveternostným vplyvom, opotrebovaniu, UV žiareniu 

 Betónové a oceľové konštrukcie, steny, podpery, armatúry, 
bariéry, oporné múry, ploty, atiky a pod.  

 Šikmé a vertikálne povrchy, detailné práce a lokálne aplikácie 
 
Kategória:    HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu:  1 zložkový Polyuretán 
Priľnavosť:    Betón, poter, kameň, kov, murivo, PVC, drevo, 

asfalt, bitúmen, polystyrén, PIR, PUR 
Hrúbka systému: 2,1 – 3,5 mm  
Finálna úprava:  Vrchný ochranný náter  
        Lesklá / Matná 
Finálna farba :  Podľa farebného odtieňa RAL (vzorkovník)  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný,  

vyrovnaný, čistý, odmastený, suchý 
 
 

 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                    SPÔSOB APLIKÁCIE                     SPOTREBA MATERIÁLU 

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 Nevyžaduje základný náter, nanesie sa len tenká iniciačná vrstva hydroizolačného náteru a následne sa aplikuje zvyšok podľa požadovanej hrúbky ! 

V prípade potreby použiť antikorózny základný náter PU ZN PRIMER v spotrebe 0,3 – 0,5 kg/m2 pri hrúbke suchej vrstvy 80 – 150 µm ! 
2 Odporúča sa aplikácia viacerých vrstiev v dôsledku zabezpečenia optimálnej hrúbky membrány (niekoľko krát po sebe) !                                                              

3 Pri lokálnych aplikáciách alebo detailoch, pri krajoch, hranách, spojoch a/alebo vertikálnom povrchu sa odporúča geotextília GEOMAX 80 (1 rolka/30–100 m2) 
Vystuženie hydroizolačnej vrstvy záleží od požiadaviek na životnosť hydroizolačnej membrány, resp. okrem kritických miest sa nevyžaduje !  

4 Finálna úprava vrchným ochranným pigmentovaným náterom v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (pridaním PU/PUW pigmentovanej pasty + 20 %)  
5  V prípade požiadavky na matný vzhľad, treba druhú vrstvu vrchného náteru aplikovať v transparentnej forme, do ktorej sa pridá Matting Additive                  

(100/40 hm. Náter/Add) 

Poznámka: IMPERMAX AQUA je vhodný na šikmé či vertikálne plochy a povrchy vďaka vysokej tixotropii materiálu                       
(nie je vhodný pre trvalý kontakt s vodou, najmä stojatou) 

 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
HUMIDITY PRIMER 1 
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 AQUA 
 
 
 
 

Valček, štetec Minimálne v 2 vrstvách 2 
 

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

2 x 1 – 1,2 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 

IMPERTRANS / 
IMPERTOP FAST 2K 
 
(PIGMENTOVANÝ) 4  
 
 

Štetec, valček, (striekanie) V jednej alebo dvoch vrstvách   
  
 

0,3 – 0,4 kg/m2 

 
 
 

 

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

1 
2 

3 

4 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

http://www.resicon.sk/
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RENOVÁCIA METALICKÝCH A PVC STRIECH 

RESICON PLUS SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

RESICON ACRYLIC RUBBER WATERPROOFING SYSTEM  
(HYDROIZOLÁCIA VODNOBÁZOVOU AKRYLOVOU GUMOU) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze                      

vodnobázového akrylového a vrchného ochranného náteru  
odolného proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu 

 Betónové a oceľové konštrukcie, steny, podpery, armatúry, 
bariéry, oporné múry, ploty, atiky a pod.  

 Šikmé a vertikálne povrchy, detailné práce a lokálne aplikácie 
 
Kategória:    HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu:  1 zložková Akryl-gumová disperzia  
Priľnavosť:    Betón, poter, kameň, kov, murivo, PVC, drevo, 

asfalt, bitúmen, polystyrén, PIR, PUR 
Hrúbka systému: 2,1 – 3,5 mm  
Finálna úprava:  Vrchný ochranný náter  
        Lesklá / Matná 
Finálna farba :  Podľa farebného odtieňa RAL (vzorkovník)  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný,  

vyrovnaný, čistý, odmastený, suchý 
 
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                    SPÔSOB APLIKÁCIE                     SPOTREBA MATERIÁLU 

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 Nevyžaduje základný náter, nanesie sa len tenká iniciačná vrstva hydroizolačného náteru a následne sa aplikuje zvyšok podľa požadovanej hrúbky ! 

V prípade potreby použiť antikorózny základný náter PU ZN PRIMER v spotrebe 0,3 – 0,5 kg/m2 pri hrúbke suchej vrstvy 80 – 150 µm ! 
2 Odporúča sa aplikácia viacerých vrstiev v dôsledku zabezpečenia optimálnej hrúbky membrány (niekoľko krát po sebe) !                                                              

3 Pri lokálnych aplikáciách alebo detailoch, pri krajoch, hranách, spojoch a/alebo vertikálnom povrchu sa odporúča geotextília GEOMAX 80 (1 rolka/30–100 m2) 
Vystuženie hydroizolačnej vrstvy záleží od požiadaviek na životnosť hydroizolačnej membrány, resp. okrem kritických miest sa nevyžaduje !  

4 Finálna úprava vrchným ochranným pigmentovaným náterom v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (pridaním PU/PUW pigmentovanej pasty + 20 %)  
5  V prípade požiadavky na matný vzhľad, treba druhú vrstvu vrchného náteru aplikovať v transparentnej forme, do ktorej sa pridá Matting Additive                  

(100/40 hm. Náter/Add) 

Poznámka: ACRIMPER je vhodný na šikmé či vertikálne plochy a povrchy vďaka vysokej tixotropii materiálu  

(nie je vhodný pre trvalý kontakt s vodou, najmä stojatou) 

 
 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
HUMIDITY PRIMER 1 
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 

ACRIMPER 
 
 
 
 

Valček, štetec Minimálne v 2 vrstvách 2 
 

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

2 x 1 – 1,2 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 

IMPERTRANS / 
IMPERTOP FAST 2K 
 
(PIGMENTOVANÝ) 4  
 
 

Štetec, valček, (striekanie) V jednej alebo dvoch vrstvách   
  
 

0,3 – 0,4 kg/m2 

 
 
 

 

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

1 
2 

3 

4 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

(OPTIMÁLNE) 
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RENOVÁCIA METALICKÝCH A PVC STRIECH 

RESICON PLUS SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

RESICON DETAILS SYSTEM 
(DETAILNÉ A UKONČOVACIE PRÁCE, LOKÁLNE OPRAVY) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze                       

vysoko tixotropného polyuretánového náteru (pasty),  
vysoko odolného proti vode a počasiu  

 Náhrada za bitúmenové produkty, odolný proti stavebným 
pohybom a únave materiálov, stálemu kontaktu s vodou  

 Horizontálne i vertikálne plochy, detaily, ukončenia, opravy 
 
Kategória:    HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu:  1 zložkový Polyuretán 
Priľnavosť:    Betón, poter, kameň, kov, murivo, PVC, drevo, 

asfalt, bitúmen, polystyrén, PIR, PUR 
Hrúbka systému: 2,2 – 2,5 mm  
Finálna úprava:  Bez úpravy, prípadne Vrchný ochranný náter  
        Lesklá / Matná 
Finálna farba :  Podľa farebného odtieňa RAL (vzorkovník)  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, súvislý, pravidelný,  

čistý, odmastený, suchý 
 
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                    SPÔSOB APLIKÁCIE                     SPOTREBA MATERIÁLU 

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 V prípade potreby použiť antikorózny základný náter PU ZN PRIMER v spotrebe 0,3 – 0,5 kg/m2 pri hrúbke suchej vrstvy 80 – 150 µm ! 

1 Odporúča sa v odlišnom farebnom odtieni ako prvá vrstva z dôvodu efektívnej kontroly pri prekrývaní nanášaných vrstiev ! 
2 Väčšinou nevyžaduje vystuženie. Odporúča sa len pri detailoch, kritických miestach a hranách, rohoch, spojoch a pod.  

3 Vrchný ochranný náter sa nevyžaduje, avšak odporúča z dôvodu vyššej ochrany proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu (Impermax Tixo je dostupný 
v základných RAL farebných odtieňoch). V prípade použitia vrchného náteru na ochranu proti UV žiareniu treba pridať do transparentnej vrstvy pigment                   
(+ 20 % PU/PUW pasty) 

4 V prípade požiadavky na matný vzhľad sa do poslednej transparentnej vrstvy vrchného náteru pridá Matting Additive (100/40 hm. Náter/Add) 

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 TIXO 
 
 
 

Štetec, valček, špachtľa,  V niekoľkých vrstvách 1  
  
Geomax 80 (Optimálne) 2 Vtlačením do hydroizolačnej vrstvy  
geotextílna výstuž  počas jej aplikácie.  
(NEVYŽADUJE SA) Všetky spoje prekryť v šírke  aspoň 5 cm 
 
 
 
 

min. 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 

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

Štetec, valček, (striekanie) Vertikálny povrch:  2 vrstvy (pigmentovaný) 
 
          1 vrstva (transparentný)  
 
 Horizontálny povrch: 1 vrstva (pigmentovaný) 
 
          1 vrstva (transparentný) 4 

2 x 0,15 kg/m2 

 
1 x 0,20 kg/m2 

 

1 x 0,25 kg/m2 

 
1 x 0,25 kg/m2 

 

1. Podklad 
2. Základný náter 
3. Hydroizolačná vrstva 
4. Hydroizolačná vrstva 
5. (Optimálne) Vrchný ochranný náter 

2 

3 

4 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

1 
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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/



