
 ZLOŽITÉ PLOCHÉ STRECHY 
STRAT SYSTEM 

  • Komplexné viazaný systém konsolidácie strešného podkladu, integrácie tepelnej izolácie a hydroizolácie 

• Vytvorenie strešného plášťa priamo na podklade strešnej konštrukcie – úplne priľnutý systém 

• Zložité povrchy plochých či šikmých striech (flexibilné, nerovnomerné, nesúvislé, poškodené) 

• Nevytváranie mŕtvych zón, eliminácia tepelných mostov, odtrhnutia vodotesných vrstiev 

• Absolútne oddelené vrstvy tepelnej a hydroizolačnej ochrany – dlhá životnosť a funkcia  

• Ekologické a environmentálne riešenie • Energetická účinnosť budov 
 

! Súčasný trend v oblasti hydroizolácie a ochrany plochých striech ! 
 

NOVOSTAVB Y – RE KONŠTRUKCIE  -  ÚDRŽB A  
 

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY 

 

• Tekuté izolácie na báze vysokovýkonných     

   polyuretánov a polyurei 

• Bez mechanického kotvenia 

• Súvislé jednoliate membrány   

• Aplikácia za studena aj horúcim striekaním 

 
 Explore Liquid Waterproofing 



 

 

 
 

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

         

PLOCHÉ STRECHY 

RESICON STRAT SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 

2 

 

 

   

Jednozložkový produkt aplikovaný 
studeným spôsobom 

Dvojzložkový produkt aplikovaný 
studeným spôsobom 

Dvojzložkový produkt aplikovaný 
horúcim striekaním 

 

Vlastnosti a použiteľnosť týchto systémov sú zakotvené v certifikátoch ETA (Európske Technické Osvedčenie) ako systémy navrhnuté a určené                     
pre Tekutú hydroizoláciu betónových povrchov (CE značka) so životnosťou na 10 až 25 rokov. Certifikácia je platná v rámci celého Európskeho 

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

 

 

  

SYMBOLY A VYSVETLIVKY 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

Produkt bez obsahu 
rozpúšťadiel a/alebo nízkym 

obsahom VOC 
100 % čistá polyurea 100 % čistá elastomérna 

membrána, bez plnív 
Produkt schválený pre 
kontakt s pitnou vodou 

 
 

 
 
 

 
   

Produkt s vysokou alebo 
veľmi vysokou elasticitou                        

(vysoká elongácia) 

Produkt odolný proti 
plynnému radónu 

Produkt vhodný ako ochrana 
proti karbonizácii 

Produkt so zvýšenou 
odolnosťou proti chemickým 

látkam 

 
   

Produkt s úspornými 
nákladmi v rámci svojej 

kategórie 
Vysoko výkonný produkt Rýchlo alebo veľmi rýchlo 

vytvrdzujúci produkt 
Extra rýchlo vytvrdzujúci 

produkt 

 
 
 
 

   

 

Produkt a/alebo systém 
vhodný pre mostovky, 

mosty, vozovky 

Produkt schválený pre 
kontakt s potravinami 

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

prehrievanie budov 

Produkt a/alebo systém 
nezaťažujúci životné 

prostredie 

 
 

http://www.resicon.sk/


 

 

 
 

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

         

PLOCHÉ STRECHY 

RESICON STRAT SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 

3 

 
 

RESICON STRAT SYSTEM  

Integrovaný a komplexný systém vodotesnej ochrany a tepelnej izolácie 
strešného plášťa, ktorý zahŕňa konsolidáciu, úpravu podkladu alebo 
povrchu, zhotovenie tepelnoizolačnej vrstvy, zhotovenie hydroizolačnej 
membrány a povrchovú úpravu či finálnu ochranu celého systému.  

RESICON STRAT systém je určený pre nové povrchy, kde je podklad 
značne nerovnomerný, nehomogénny, veľmi flexibilný, nesúvislý, resp. sú 
tam prítomné trhliny, medzery, spoje, prechody a pod. (napr. drevené 
povrchy / OSB, polystyrénové izolačné/spádové dosky, PIR / PUR 
izolačné/spádové dosky), ako aj pre renovačné a rekonštrukčné práce, 
kde okrem vyššie spomenutých príkladov môže byť povrch značne 
opotrebovaný alebo úplne nefunkčný (odtrhnuté, roztrhnuté alebo veľmi 
poškodené či „vychodené“ membrány na báze PVC či EPDM a pod.). 

Tento systém umožňuje aplikáciu tekutej hydroizolácie na báze polyuretánov či polyurei na tepelnú izoláciu či iný flexibilný alebo 
nehomogénny povrch použitím separačných vrstiev – membrán, ktoré zároveň chránia tepelnú izoláciu pred poškodením a tiež zvyšujú 
hydroizolačný efekt, čím sa vytvorí samostatná nepriepustná vrstva tepelnej izolácie (parotesná zábrana naspodku a hydroizolačná na vrchu), 
pričom táto vrstva zostáva úplne priľnutá k celému systému strešného plášťa. Takto vytvorený systém poskytuje efektívne a ucelené riešenie       
pre spoľahlivú a dlhodobú ochranu striech a ostatných povrchov z hľadiska funkčnosti a životnosti vrstiev strešného plášťa.  

SYSTÉM RESICON STRAT je dokonale viazaný integrovaný systém tepelnej izolácie a hydroizolácie, ktorý zabraňuje pretečeniu vody medzi 
jednotlivými vrstvami systému, tepelným stratám a umožňuje dosiahnutie trvalo udržateľných – stabilných budov s vysokou energetickou 
úsporou. Nakoľko systém nevyžaduje mechanické kotvenie, prekrývanie ani zváranie či tavenie, stáva sa plne kontinuálnou vodotesnou 
ochranou aj v oslabených – kritických miestach strechy a eliminuje vznik tepelných mostov. Navyše je celý systém strešného plášťa chránený 
finálnou úpravou použitím vrchného ochranného náteru, ktorý poskytuje nielen mechanickú odolnosť a ochranu proti poveternostným 
vplyvom, UV žiareniu, ale aj estetický vzhľad celého systému. Predstavuje ideálny podklad pre zelené strechy ,,GREEN ROOF“, či základ                            
pre finálnu povrchovú úpravu s účinkami ,,COOL ROOF" (zvýšenie energetickej účinnosti budov v podobe odrazu slnečného svetla a tepla). 
Strešný plášť možno ochrániť aj s drenážnym systémom v podobe ťažkej ochrany štrkovým násypom, resp. pochôdznou vrstvou pokládkou 
dlaždíc.  

TRVANLIVÁ OCHRANA PLOCHÝCH STRIECH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODOTESNOSŤ A ÚČINNOSŤ SYSTÉMOV 

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

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

Tekutá forma hydroizolačných membrán 
umožňuje prispôsobiť sa akémukoľvek tvaru 
alebo typu podkladu či povrchu a ponúka 
slobodu pri navrhovaní objektov.  

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

JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA MATERIÁLOV 

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

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

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

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

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

ODOLNOSŤ HYDROIZOLAČNÝCH MEMBRÁN 

Systémy RESICON STRAT 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 – 617 %).  

Poskytujú účinnú vodotesnú, protikoróznu 
alebo antikarbonizačnú, a chemickú ochranu 
stavieb, stavebných častí a konštrukcií 
(najmä betónové povrchy v súlade s EN –  
1504 – 2) proti poveternostným, 
atmosférickým a biologickým vplyvom, 
agresívnym látkam (rozpustné soli, plyny, 
roztoky chemických látok a pod.), teplotným 
výkyvom, silným dažďom, UV žiareniu. 
Zároveň vysoko odolávajú prerastaniu 
koreňmi, prepichnutiu, statickému vtlačeniu 
či pochôdznosti, usadzovaniu nečistôt 
a zefektívňujú odvádzanie vody z povrchu – 
hladké a neporézne membrány. 

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

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

 Súvislý, jednoliaty homogénny povrch bez spojov a presahov  
 Plne poddajné systémy (samonivelačné, mierne i vysoko 

tixotropné materiály prispôsobujúce sa akémukoľvek tvaru 
a povahe povrchu) na horizontálne, šikmé i vertikálne povrchy 
a ťažko dostupné miesta - poskytujú nadmernú slobodu                    
pri navrhovaní objektov 

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

 Hydroizolačná membrána je plne naviazaná na podklad  
 Eliminované riziko odtrhnutia vrstiev v systéme náterov  
 Nevyžaduje vystuženie s výnimkou kritických / oslabených 

miest (hrany, rohy, spoje, strešné prvky), prípadne v situácii 
s nepravidelným podkladom alebo pri potrebe zvýšenia 
mechanickej odolnosti 

 Schopnosť premostenia trhlín, resp. prevencia ich vzniku  
 Odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom, praskaniu, 

únave konštrukčných materiálov, prerastaniu koreňmi  
 Vynikajúca odolnosť proti atmosférickým, poveternostným 

vplyvom, trvalému kontaktu či ponoru vo vode  
 Voda nemôže pretekať medzi jednotlivými vrstvami systému  

Trvalá a úplná vodotesnosť systému ! 
 Výborná odolnosť proti chemickým a agresívnym látkam  
 Účinná ochrana proti usadzovaniu nečistôt – neporézne  
 Variabilné možnosti aplikácie (nanášanie valčekom, štetcom, 

hladidlom, striekaním za studena alebo so zahrievaním) 

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

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

 Nákladovo efektívny hydroizolačný systém s minimálnym 
prestojom počas aplikácie  

 Ekologické a nezávadné riešenia hydroizolácie a povrchovej 
úpravy – vodnobázové alebo bezrozpúšťadlové materiály 

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

 Hydroizolácia plochých, šikmých i vertikálnych povrchov, 
plôch so zložitou geometriou, ťažko dostupných miest a pod. 

 Hydroizolácia striech, balkónov, terás, prístreškov 
 Oprava a renovácia existujúcich striech – opotrebované, 

poškodené, nefunkčné alebo chýbajúce vrstvy izolácií 
 Hydroizolácia zelených, solárnych a energetických striech 

 
Zvýšenie energetickej úspory celej budovy  

 integrovaný ucelený systém  
(tepelná izolácia + hydroizolácia)  

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

 

VYSOKOÚČINNÁ OCHRANA HYDROIZOLAČNÝCH MEMBRÁN 

VYSOKO ODOLNÉ VRCHNÉ NÁTERY 

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

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

Vyznačujú sa vynikajúcimi mechanickými a hydroizolačnými 
vlastnosťami (prípadne protikoróznymi) a odolnosťou proti 
opotrebovaniu, poškriabaniu, oteru. Navyše poskytujú výbornú 
ochranu pred chemickými a biologickými vplyvmi prostredia 
(dezinfekčné prostriedky, roztoky kyselín, zásad, chlórová alebo 
slaná voda, uhľovodíky, CO2, radón a ďalšie plyny, rozpustné soli, 
exkrementy zvierat,  zakorenenie rastlín a pod.).  

Vďaka svojej alifatickej povahe extrémne odolávajú účinkom UV 
žiarenia, nestrácajú farebnosť ani lesk a ponúkajú tak dlho trvajúci 
estetický efekt ako aj spoľahlivú ochranu ostatných vrstiev 
hydroizolačného systému.  

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).  

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

Výsledná povrchová úprava je absolútne neporézna a v prípade 
ponechania hladkého povrchu vysoko odoláva usadzovaniu 
nečistôt a biologického materiálu, čím sa tieto plochy ľahko čistia     
a udržujú. Rovnako tým zefektívňujú prietok / odvádzanie vody               
do drenážneho systému, odtoku, a pod.  

Vrchné nátery spĺňajú požiadavky na nešmykľavé / protišmykové 
vlastnosti, napr. Colodur (DIN 51130 - Giordano Bruno Laboratory).  

POZN.: Hydroizolačné membrány taktiež poskytujú vysoký stupeň 
protišmykových vlastností, a to aj bez použitia povrchovej úpravy !  

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

 

http://www.resicon.sk/
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TRVALO UDRŽAŤEĽNÝ SYSTÉM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTREBA ENERGIÍ A RAST VÝDAVKOV 
V DÔSLEDKU HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA 

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

SPOTREBA ENERGIE BY NEMALA 
PREVYŠOVAŤ ENERGIU VYUŽITEĽNÚ 

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

Jedinou otázkou zostáva, ako sa tento 
prechod uskutoční. 

INOVÁCIA A ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ   

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

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

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

TEPELNÉ STRATY 

HODNOTY 

 
 Nedetekovateľné 

 
 
Slabá 

 
 
Stredná 

 
 
Vysoká  

 
 
Veľmi vysoká 

 
 
Nadmerne vysoká 

 
 

http://www.resicon.sk/


 

 

 
 

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

         

PLOCHÉ STRECHY 

RESICON STRAT SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 

6 

 
 

ENERGETICKY UDRŽATEĽNÉ BUDOVY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVÝŠENIE 
KLIMATICKÉHO KOMFORTU 

ZNÍŽENIE 
SPOTREBY ENERGIE 

ZNÍŽENIE  
  EMISIÍ CO2 

ZNÍŽENIE  
ENERGETICKÝCH 

VÝDAVKOV 

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

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

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

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

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

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

RESICON STRAT ROOF SYSTEM 

Integrácia tepelnej izolácie a hydroizolácie 

1. Stály pevný podklad 
2. Adhézny náter 
3. Parotesná zábrana 
4. Adhézny náter 

Tepelná izolácia / Spádové dosky 
(PUR pena, PIR dosky, polystyrén XPS, EPS) 

5. Adhézny náter 
6. Separačná ochranná membrána 
7. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

RESICON 
8. Sklovláknitá / Geotextílna výstuž 
9. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA  

RESICON 
10. Vrchný ochranný náter  

(v požadovanom farebnom odtieni podľa RAL) 

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

 Dekoratívny farebný piesok s vrchným  
transparentným ochranným náterom 

 Dekoratívne farebné čipsy s transparentným 
vrchným ochranným náterom 

 Reflektívnym bielym vrchným ochranným náterom 
 Štrkovým násypom  
 Ekologickým substrátom a zeleňou 
 Kamienkovým kobercom alebo dlaždicami 

http://www.resicon.sk/
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP IMPLEMENTÁCIE TEKUTEJ HYDROIZOLÁCIE APLIKOVANEJ ZA STUDENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRÍPRAVA POVRCHU 

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

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

2. PENETRÁCIA – VYTVORENIE ADHÉZNEHO MOSTÍKA 

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

3. PAROTESNÁ ZÁBRANA 

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

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

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

4. TEPELNÁ IZOLÁCIA (PIR DOSKY / PU PENA) 

Tepelnoizolačná vrstva musí mať dostatočnú požadovanú hrúbku. 

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

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

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

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

1 

1 

2 

3 

4 

http://www.resicon.sk/
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5. SEPARAČNÁ VRSTVA 

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

6. OŠETRENIE KRITICKÝCH MIEST A DETAILOV STRECHY 

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

7. TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA – STUDENÁ APLIKÁCIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA VRCHNÝM OCHRANNÝM NÁTEROM 

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

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

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

Tekutá hydroizolácia + tepelná izolácia + Cool Roof efekt 

= 

energetická udržateľnosť budov 
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RESICON STRAT SYSTEM 
(TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA ZLOŽITÝCH POVRCHOV)  

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Vrstvený hydroizolačný systém s podkladovou konsolidačnou vrstvou 
 Úprava a homogenizácia podkladu pre tekutú hydroizolačnú membránu 

použitím separačnej tenkej vrstvy – bitúmenového oxidovaného pásu 
 Inštalácia za studena priamo na pôvodný podklad / povrch nalepením 

(samolepiaci pás) alebo pomocou adhézneho náteru 
 Nevyžaduje základný náter pri vhodnom type bitúmen.pásu 
 Premostenie trhlín, medzier, spojov a prechodov 
 Odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom, únave 

materiálov, mechanickému namáhaniu (EOTA TR-8 test) 
 Vhodný na nerovnomerný, nehomogénny, nesúvislý 

alebo veľmi flexibilný povrch (drevo/OSB, XPS/EPS dosky,  
PIR/PUR dosky ...), značne opotrebovaný alebo úplne nefunkčný  
(roz/odtrhnuté, poškodené membrány na báze PVC či EPDM a pod.) 

 Úplne priľnutá, homogénna, súvislá, flexibilná membrána bez spojov  
 Eliminácia dodatočných úprav, nevytváranie tzv. ,,mŕtvych zón“ 

 
Kategória:     HYDROIZOLÁCIA ZA STUDENOU / HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu:   Polyuretán / Polyurea 
Typ povrchu:    Betón, poter, dlaždice, drevo/OSB, PVC, EPDM, XPS/EPS, PUR/PIR 
Hrúbka systému:  1,9 – 2,7 mm (+ Hrúbka separačnej membrány; cca 1,5 – 3 mm)  
Finálna úprava:   (Optimálne) Vrchný ochranný náter   
Finálna farba :   Podľa vzorkovníka RAL 
Podklad systému :  Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný, 

vyrovnaný, čistý, suchý, bezprašný, bez mastnoty 
 
   

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                   SPÔSOB APLIKÁCIE                    SPOTREBA MATERIÁLU 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podrobný technologický a aplikačný postup zhotovenia hydroizolačnej membrány závisí od typu materiálu, spôsobu aplikácie a vhodného systémového riešenia 
(pozri systémy RESICON BASIC, RESICON PLUS, RESICON COOL ROOF, RESICON GREEN ROOF, RESICON DECOR určené pre ploché strechy !) 

1 V prípade aplikácie hydroizolačnej membrány horúcim striekaním a technikou WET-On-WET sa nanáša len jedna hrubá súvislá hydroizolačná vrstva ! 
2 Vystuženie hydroizolačnej vrstvy záleží od požiadaviek na životnosť hydroizolačnej membrány, resp. okrem oslabených a kritických miest sa nevyžaduje !  

Pri krajoch, hranách, rohoch, spojoch, prechodoch na vertikálnu plochu možno použiť špeciálnu geotextíliu GEOMAX 80 (1 rolka / 30 – 100 m2),                               
butyl-polyesterovú pásku BUTYL TEX alebo TPE pásku RAYSTON TAPE (o.i. krajšie vizuálne prevedenie, rýchlejšia a jednoduchšia aplikácia) 

  

1 2 
3 

4 
5 6 

7 

PÔVODNÝ PODKLAD 
FLEXIBILNÝ, NESÚVISLÝ, NEROVNOMERNÝ, NEHOMOGÉNNY, POŠKODENÝ, OPOTREBOVANÝ, ROZTRHNUTÝ 
DREVO, OSB, PIR, PUR, XPS, EPS, PVC, EPDM ... 

SEPARAČNÁ VRSTVA 
BITÚMENOVÝ / 
ASFALTOVÝ  
OXIDOVANÝ PÁS 
 
 
 

Samolepiaci pás (napr. Elastolep PR 3 so sklovláknitou výstužou a  
povrchovou úpravou kremičitým pieskom na jednej strane) 
alebo 
napr. Rayston Vel Sheet (so sklovláknitou výstužou a povrchovou  
úpravou kremičitým pieskom na oboch stranách)  
nalepením s adhéznym náterom Adhesive PU 2K 
Pozdĺžne spoje pretrieť v šírke aspoň 5 cm a konce membrány aspoň 10 

 
 

1 rolka / 10 m2 
 
 

1 rolka / 20 m2 
 

0,25 – 0,5 kg/m2 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
POROSITY SEALER 
FLEX / 100 
Suchý, porézny, 
flexibilný povrch 
 
 

 0,15 – 0,25 kg/m2 
 

0,15 – 0,25 kg/m2 

Valček, štetec      Prvá vrstva (riedidlo Rayston Solvent 10-25 %)  
 
Druhá vrstva (čistá) 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX / ST / QC 
IMPERMAX 2K M / 
COLD POLYUREA / 
 
IMPERMAX 2K / 
POLYUREA H FLEX / 
ALUM 
POLYUREA RAYSTON 
 

Štetec, valček, hladidlo,  Horizontálny povrch:       2 vrstvy 
striekanie 
  
 
Horúce striekanie  Horizontálny povrch:       1 vrstva 
 
Rayston Fiber (Optimálne) 2 Vtlačením do mokrej prvej vrstvy. 
netkaná sklovláknitá výstuž Všetky spoje prekryť v šírke  aspoň 5 cm 
(NEVYŽADUJE SA !) 
 

2 x 1 – 1,2 kg/m2 
 
 
 

1 x 2 – 3 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 
 
 

1. Pevný podklad 
2. Separačná vrstva (bitúmenový oxidovaný pás) 

3. (Optimálne) Základný náter 
4. Hydroizolačná vrstva / membrána 

5. (Optimálne) Výstužná vrstva (geotextília / 
sklovlákno) 

6. Hydroizolačná vrstva 1 
7. Povrchová úprava (napr. vrchný ochranný náter) 

(OPTIMÁLNE) 

(10 AŽ 25 ROKOV) 

(STUDENÁ APLIKÁCIA) 

http://www.resicon.sk/
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SEPARAČNÁ 
MEMBRÁNA 

ADHÉZNY NÁTER 

TEPELNÁ IZOLÁCIA 

ADHÉZNY NÁTER 

PAROTESNÁ 
MEMBRÁNA 

ADHÉZNY NÁTER 

1 2 3 4 
5 6 

7 8 
9 

10 11 

 

RESICON STRAT SYSTEM 
(INTEGRÁCIA TEPELNEJ IZOLÁCIE A HYDROIZOLÁCIE)  

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Integrovaný systém tepelnej izolácie a tekutej hydroizolácie 

s použitím separačných membrán – vrstvený systém  
 Úprava a homogenizácia podkladu pre tekutú hydroizolačnú membránu 

použitím separačnej tenkej vrstvy – bitúmenového oxidovaného pásu  
 Inštalácia separačných membrán za studena lepením priamo  

na podklad / tepelnú izoláciu – samostatné nepriepustné vrstvy  
 Ochrana tepelnej izolácie parotesnou a separačnou vrstvou 
 Nevyžaduje základný náter pri vhodnom type bitúmen.pásu 
 Premostenie trhlín, medzier, spojov a prechodov 
 Odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom, únave 

materiálov, mechanickému namáhaniu (EOTA TR-8 test) 
 Vhodný na nerovnomerný, nehomogénny, nesúvislý 

alebo veľmi flexibilný povrch (drevo/OSB, XPS/EPS, PIR/PUR dosky ...) 
 Úplne priľnutá, homogénna, súvislá, flexibilná membrána bez spojov  
 Eliminácia dodatočných úprav, nevytváranie tzv. ,,mŕtvych zón“ 

 
Kategória:     HYDROIZOLÁCIA ZA STUDENA / HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu:   Polyuretán / Polyurea 
Priľnavosť:     Betón, poter, drevo/OSB, XPS/EPS, PUR/PIR 
Hrúbka systému:  3,7 – 4,5 mm + Hrúbka tepelnej izolácie  
Finálna úprava:   Vrchný ochranný náter (ostatné viď záver brožúry) 
Finálna farba :   Podľa vzorkovníka 
Podklad systému :  Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný,  

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ADHESIVE PU 
RAYSTON 
 

Valček, štetec V prípade odlišných podmienok alebo typu 
povrchu nahradiť príslušným základným náterom ! 

 0,3 – 0,5 kg/m2 
 

RAYSTON VEL 
ALUMINIUM SHEET 
 
 
 

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

1 rolka / 20 m2 
 

ADHESIVE PU 
RAYSTON 
 
 
 

Valček, štetec   min. 0,5 kg/m2 
 

PU RAYSTON FOAM 
(MOŽNO TIEŽ NAHRADIŤ 
NPR. XPS/EPS DOSKAMI) 
 
 

Striekanie / lepenie /  Rayston Foam –  Polyuretánová izolačná pena, 
mechanické kotvenie        izolačné dosky PIR/PUR 
Odporúča sa medzery medzi izolačnými doskami vyplniť PU tmelom alebo PU penou 

 

25 – 400 mm 
 

ADHESIVE PU 
RAYSTON 
 
 
 

 min. 0,5 kg/m2 
 

Valček, štetec  Každý izolačný panel musí byť prilepený  
na parotesnú membránu a zatlačený do adhézneho náteru 

RAYSTON VEL SHEET / 
(BITÚMENOVÝ PÁS) 
 
ELASTOLEP PR 3 
 
 

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

1 rolka / 20 m2 
 
 

1 rolka / 10 m2 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

MPERMAX / ST / QC 
IMPERMAX 2K M / 
COLD POLYUREA / 
 
IMPERMAX 2K / 
POLYUREA H FLEX / 
ALUM 
POLYUREA RAYSTON 
 
 
 

Štetec, valček, hladidlo,  Horizontálny povrch:       2 vrstvy 
striekanie 
  
 
Horúce striekanie  Horizontálny povrch:       1 vrstva 
 
Rayston Fiber (Optimálne) 2 Vtlačením do mokrej prvej vrstvy. 
netkaná sklovláknitá výstuž Všetky spoje prekryť v šírke  aspoň 5 cm 
(NEVYŽADUJE SA !) 
 
 

2 x 1 – 1,2 kg/m2 
 
 
 

1 x 2 – 3 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 
 

1. Pevný podklad        2.   Adhézny náter  
3. Parotesná membrána     4.   Adhézny náter 
5. Tepelná izolácia / Spádové dosky 6.   Adhézny náter 
7. Separačná membrána      8.   Hydroizolačná vrstva 
9. Geotextílna / Sklovláknitá výstuž  10. Hydroizolačná vrstva 1  
11. Variabilná povrchová úprava (napr. Vrchný ochranný náter) 

(10 AŽ 25 ROKOV) 

http://www.resicon.sk/
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Podrobný technologický a aplikačný postup zhotovenia hydroizolačnej membrány závisí od typu materiálu, spôsobu aplikácie a vhodného systémového riešenia. 
 
Konkrétne technologické a aplikačné postupy pre tekuté hydroizolačné systémy a riešenia určené pre ploché strechy nájdete v samostatných brožúrach : 
 

 RESICON BASIC   
 RESICON PLUS  

 RESICON COOL ROOF 
 RESICON GREEN ROOF 

 RESICON DECOR  

 
1 V prípade aplikácie hydroizolačnej membrány horúcim striekaním a technikou WET-On-WET sa nanáša len jedna hrubá súvislá hydroizolačná vrstva ! 
2 Vystuženie hydroizolačnej vrstvy záleží od požiadaviek na životnosť hydroizolačnej membrány, resp. okrem oslabených a kritických miest sa nevyžaduje !  

Pri krajoch, hranách, rohoch, spojoch, prechodoch na vertikálnu plochu možno použiť špeciálnu geotextíliu GEOMAX 80 (1 rolka / 30 – 100 m2),                               
butyl-polyesterovú pásku BUTYL TEX alebo TPE pásku RAYSTON TAPE (o.i. krajšie vizuálne prevedenie, rýchlejšia a jednoduchšia aplikácia) 

 

 

MOŽNOSTI FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY  
(RESICON STRAT SYSTEM) 

 
 

1. Vrchný ochranný náter pigmentovaný (podľa RAL) – RESICON PLUS SYSTEM 

 

 

 

 

Finálna úprava vrchným ochranným pigmentovaným náterom v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (pridaním PU / PUW pigmentovanej pasty + 20 %) ! 
Pre bezrozpúšťadlovú technológiu použite verziu ECO alebo SF. 

 

2. Vrchný ochranný náter reflektívny – RESICON COOL ROOF SYSTEM 

(Schopný odrážať slnečné svetlo a teplo – s vysokým indexom SRI) 

 

 

 
 
Finálna úprava vrchným reflektívnym náterom v bielej farbe (pridaním PU pigmentovanej pasty + 20 %) ! 
 
 
3. Reflektívna alifatická hydroizolačná membrána bez vrchného náteru – RESICON COOL ROOF SYSTEM 

(Schopná odrážať slnečné svetlo a teplo – s vysokým indexom SRI)  
 

 

 

 

V prípade použitia IMPERMAX A nie je potrebný vrchný náter !!! (Reflektívny náter – odrážajúci slnečné žiarenie) 

Reflektívna membrána IMPERMAX A sa zvyčajne aplikuje ako druhá vrstva v hydroizolačnom systéme (pri spotrebe 1 kg/m2) rovnakým spôsobom ako každá druhá 
vrstva. Nahrádza aromatický hydroizolačný materiál a nevyžaduje už žiadnu ďalšiu úpravu.  

Môže sa tiež aplikovať ako tenká poistná a zosilňujúca hydroizolačná vrstva v danom hydroizolačnom systéme (3 vrstva = zvýšenie životnosti a ochrany),                              
ale už nevyžaduje žiadnu povrchovú úpravu či vrchný náter 

 
 
 
 
 
 
 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR / 
IMPERTRANS  
 
(BIELA FARBA)  
 

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

3 x 0,15 kg/m2 

 
 

2 x 0,25 kg/m2 

 
 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

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

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

3 x 0,15 kg/m2 

 
 

2 x 0,25 kg/m2 

 
 

HYDROIZOLAČNÁ 
REFLEKTÍVNA 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX A 
 
(BIELA FARBA)  
 

Štetec, valček Vertikálny povrch:       2 vrstvy  
 
 
 Horizontálny povrch:      1 vrstva 
 

2 x 0,25 – 0,5 kg/m2 

 
 

0,5 – 1 kg/m2 

 
 

http://www.resicon.sk/
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4. Dekoratívny farebný piesok s transparentným vrchným ochranným náterom – RESICON DECOR SAND SYSTEM 
 

 

 

 

 

 
 
Podkladová ochranná vrstva vrchným pigmentovaným náterom v bielej farbe (najlacnejšia), najmä kvôli efektívnejšiemu rozptýleniu farebného piesku  

(pridaním PU pigmentovanej pasty + 20 %) ! Aplikuje sa priamo na hydroizolačnú membránu ! 
Finálna povrchová úprava farebným kremičitým pieskom podľa vzorkovníka (jedno alebo viac farebné) – frakcia 0,4 – 0,8 mm alebo 0,8 – 1,2 mm! 

 
 
 
5. Dekoratívny farebné čipsy s transparentným vrchným ochranným náterom – RESICON DECOR CHIPS SYSTEM 

 

 

 

 

 

Podkladová ochranná vrstva vrchným pigmentovaným náterom (pridaním PU pigmentovanej pasty + 20 %) ! Aplikuje sa priamo na hydroizolačnú membránu ! 

Farebný odtieň vrchného náteru v prvej – podkladovej vrstve by mal byť podobný farebnému odtieňu poslednej hydroizolačnej vrstvy ! 

Finálna úprava farebnými čipsami podľa vzorkovníka (jedno, viac farebné alebo mix) – veľkosť agregátu 1 – 3 mm! 

 
 
6. Kamenný koberec v hrúbke 1 cm – RESICON DECOR STONE SYSTEM 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pavistone 1K je alifatický transparentný jednozložkový polyuretánový náter, určený pre kamenné koberce ako spojivo.  

Materiál je vysokovýkonný (vynikajúca priľnavosť a viazanie agregátov) a vysoko odolný proti UV žiareniu ! 

 

 

 

 

 

 

 

FINÁLNA 
POVRCHOVÁ 

ÚPRAVA 

Farebný 
kremičitý piesok  
 
+ COLODUR 
(TRANSPARENTNÝ) 
 
 

Rozsypaním agregátu,   Agregát treba rozptýliť do nezaschnutej – 
povysávaním, vyhladením   lepkavej predchádzajúcej vrstvy náteru 
   
Valček           V jednej alebo v dvoch vrstvách  

2,5 – 3 kg/m2 
 
 

0,2 – 0,3 kg/m2 

FINÁLNA 
POVRCHOVÁ 

ÚPRAVA 

Farebné chipsy  
 
 
+ COLODUR 
(TRANSPARENTNÝ) 
 
 

Rozsypaním agregátu,   Agregát treba rozptýliť do nezaschnutej – 
povysávaním, vyhladením   lepkavej predchádzajúcej vrstvy náteru 
   
Valček           V jednej alebo v dvoch vrstvách  

0,3 – 0,4 kg/m2 
 
 

0,2 – 0,3 kg/m2 

FINÁLNA 
POVRCHOVÁ 

ÚPRAVA 

Pavistone 1K  
 
+ Kamenná drť  
 
+ COLODUR ECO / 
FLOOR TOP 1K 
(TRANSPARENTNÝ) 
 
 

Stierka, oceľové hladidlo   Materiál (pojivo) je zmiešaný s drveným 
agregátom (2 – 4 mm) v objeme 5 – 6 %. 
Drvený kamenný agregát (2 – 4 mm). 
Hrúbka kamienkového koberca 1 cm 

   
Valček           V jednej tenkej vrstve. 
             Číry zahladzujúci náter odolný proti UV 

0,92 kg/m2 
 

17 kg/m2 
 
 

0,1 – 0,2 kg/m2 

ADHÉZNY NÁTER 
(MOSTÍK) 

RAYSTON PRIM PU 100 
Špeciálny penetračný náter 
pre kamenné koberce 
 
 

Štetec, valček, hladidlo V jednej vrstve  
 
 

0,2 – 0,25 kg/m2 

 

http://www.resicon.sk/
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7. Keramické dlaždice – RESICON TILED TOP SYSTEM 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pri pokladaní dlaždíc na hydroizolačnú membránu sa odporúča túto vytvrdnutú membránu ošetriť a vytvoriť na nej adhézny most pre efektívnejšie priľnutie 

následnej vrstvy malty alebo lepidla tak, že sa nanesie jedna tenká vrstva základného náteru Porosity Sealer pri spotrebe 0,4 kg/m2 a táto lepkavá vrstva sa  

posype kremičitým pieskom (0,4 – 0,8 mm) pri spotrebe 3 – 4 kg/m2. Po vytvrdnutí sa nesaturovaný zvyšok kremičitého piesku povysáva alebo pozametá  

a môže sa naniesť flexibilné lepidlo alebo malta. 

 
 
8. Štrkový násyp – RESICON GRAVEL TOP SYSTEM  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
9. Ekologický substrát – RESICON GREEN ROOF SYSTEM  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Ekologický substrát zahŕňa tepelno izolačný a drenážny systém, čím plne nahrádza tieto vrstvy v systéme RESICON STRAT.  

Navyše poskytuje akustickú izoláciu a ekologicky a energeticky efektívnu udržateľnosť budovy.  

 

 

OCHRANNÁ 
GEOTEXTÍLIA 

GEOMAX  
PROTEC 200 
Geotextílna 
membrána 
 
 
 

Položenie Aplikácia na ešte nezatuhnutej –  
a voľné zaťaženie  lepkavej vrstve hydroizolačnej 

membrány. Všetky spoje prekryť v šírke 
aspoň 5 cm 

 
 

DLAŽDICE Dlaždice 
 
 
 

LEPIDLO / MALTA Lepidlo / Malta 
CT2 FT Typ  
(Flexibilné lepidlo  
typu C2) 

Pri menších plochách stačí naniesť maltu / lepidlo priamo na hydroizolačnú membránu. 
 
Pri väčších sa odporúča použiť geotextílnu membránu Geomax Protec 200 
 

1 rolka / 100 – 200 m2 

OCHRANNÁ 
GEOTEXTÍLIA 

GEOMAX  
PROTEC 200 
Geotextílna 
membrána 
 
 
 

Položenie Aplikácia na ešte nezatuhnutej –  
a voľné zaťaženie  lepkavej vrstve hydroizolačnej 

membrány. Všetky spoje prekryť 
v šírke aspoň 5 cm 

1 rolka / 100 – 200 m2 

ŠTRK Štrkový násyp 
 
 
 

Pri menších plochách stačí násyp štrku priamo na hydroizolačnú membránu. 
Pri väčších sa odporúča použiť geotextílnu membránu 

OCHRANNÁ VÝSTUŽ 
GEOMAX PROTEC 
(GEOTEXTÍLIA) 
 
 
 

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

1 rolka / 100 – 200 m2 
 

DRENÁŽNA FÓLIA BIO ROOF DRAIN 
(NE- / PERFOROVANÁ) 
 
 
 

Položením, voľným zaťažením  
 

1 rolka / 20 - 40 m2 
 

OCHRANNÁ VÝSTUŽ 
GEOMAX PROTEC 
(GEOTEXTÍLIA) 
 
 
 

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

1 rolka / 100 – 200 m2 
 

SUBSTRÁT 
SUBSTRÁT / ZEMINA 
 
 
 

VEGETÁCIA 
VHODNÝ PORAST 
 
 
 

http://www.resicon.sk/
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 PLOCHÉ STRECHY 
STRECHY SO ŠTRKOVÝM NÁSYPOM 

REFLEKTÍVNE STRECHY  COOL ROOF 

ZELENÉ STRECHY GREEN ROOF 

RENOVÁCIE STRIECH S BITÚMENOVÝM / ASFALTOVÝM POVRCHOM 

RENOVÁCIE STRIECH S METALICKÝM A PVC POVRCHOM 

RENOVÁCIE STRIECH S POVRCHOM Z VLÁKNITÉHO CEMENTU / AZBESTU 

TERASY, LODŽIE, BALKÓNY, EXTERIÉROVÉ TERASY, ZÁHRADNÉ SEDENIA 

KÚPEĽNE, KUCHYNE, TECHNICKÉ A SERVISNÉ MIESTNOSTI 

BAZÉNY, KÚPALISKÁ, AQUAPARKY 

JAZIERKA, RYBNÍKY, FONTÁNY, VODNÉ NÁDRŽE, PRIEHRADY 

VODOVODY, CISTERNY, NÁDRŽE NA PITNÚ VODU 

RIGOLY, KANÁLY, TUNELY, ŽĽABY, ODTOKY 

PRIEMYSELNÉ NÁDRŽE, JÍMKY, NÁDRŽE, SKLÁDKY, ČOV 

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

PARKOVISKÁ, GARÁŽE, STANICE, NÁSTUPIŠTIA 

MOSTY, MOSTOVKY, VOZOVKY 

ŠTADIÓNY, TRIBÚNY, AMFITEÁTRE, SCHODISKÁ 

PRÍJAZDOVÉ CESTY, NÁJAZDY, RAMPY, MANIPULAČNÉ PLOCHY 

CHODNÍKY, PROMENÁDY, CYKLISTICKÉ TRATE 

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

DETSKÉ CENTRÁ, ŠKÔLKY 

POTRAVINÁRSKE PODNIKY, VINÁRSTVA, STRAVOVACIE ZARIADENIA, REŠTAURÁCIE 

SKLADY, DIELNE, PREVÁDZKOVÉ A VÝROBNÉ PRIESTORY 

NEMOCNICE, LEKÁRNE, LABORATÓRIÁ 

REPREZENTATÍVNE A VÝSTAVNÉ PLOCHY, PREDAJNE 

OBYTNÉ MIESTNOSTI (BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY) 

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

RECEPCIE, VESTIBULY, VSTUPY, MÚZEÁ & GALÉRIE 

PARKY, REKREAČNÉ A ODDYCHOVÉ ZÓNY, ZÁHRADY 

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

Drenážne vpuste     
a žľaby 

Kúpeľne, kuchyne 
(vlhké miestnosti) 

Zelené strechy (vegetačné), 
strešné záhrady 

Svetlíky 
a strešné okná 

Ploché i šikmé 
strechy 

COOL ROOF 
(energetické 

strechy) 

Vrchné ochranné nátery 
(rôzne RAL) 

Opravy starých 
a nefunkčných 
hydroizolácii 

Spoje                     
okolo komína 

Odtoky 
a odkvapové 

systémy   

Strešné 
terasy Garáže 

Základy domu 
a základová 

doska 

Pivnice 
a podzemné 

stavby 

Balkóny a lodžie 

Armatúry 
a oporné 

konštrukcie 

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

00421 907 155 554 

resicon@resicon.sk 

www.resicon.sk 

Parkovacie 
plochy 

Dekoračné 
pochôdzne 

strechy 

mailto:resicon@resicon.sk
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