
 PARKOVISKÁ  
A GARÁŽE 

• Špecifický systém ochrany betónových povrchov pre parkoviská a vozovky 

• Hydroizolačné systémy parkovacích plôch s vrchným ochranným náterom 

• Unikátne hydroizolačné systémy parkovacích plôch s flexibilnou ochrannou vrstvou 

• Protišmyková a dekoratívna povrchová úprava spevnených plôch 

• Riešenia pre bežnú a intenzívnu premávku, i veľkokapacitné plochy 

• Časovo a nákladovo efektívne riešenie • Trvanlivá ochrana a bezúdržbovosť 
 

! Súčasný trend v oblasti hydroizolácie, ochrany a dizajnu spevnených plôch ! 
 

NOVOSTAVB Y – RE KONŠTRUKCIE  -  ÚDRŽB A  
 

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY 

 

• Tekuté izolácie na báze vysokovýkonných     

   polyuretánov a polyurei 

• Bez mechanického kotvenia 

• Súvislé jednoliate membrány   

• Aplikácia za studena aj horúcim striekaním 

 
Explore Liquid Waterproofing 
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PARKOVACIE PLOCHY A GARÁŽE 

RESICON PARK SYSTEMS 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 
 

RESICON PARK SYSTEM  

Vysokovýkonný tekutý hydroizolačný systém na báze 
polyuretánového materiálu a/alebo polyurei, určený pre ochranu 
plôch a povrchov vystavených intenzívnemu zaťaženiu premávkou.  

Systém RESICON PARK ponúka trvanlivú a spoľahlivú ochranu 
parkovacích plôch s bežnou alebo intenzívnou premávkou 
kombináciou vysoko odolného vrchného náteru s protišmykovým 
aditívom / kremičitým pieskom alebo použitím špeciálne vyvinutého 
flexibilného materiálu na báze polyurei. Finálna úprava parkovacích 
plôch a vozoviek použitím vrchného náteru poskytuje celému systému 
ochranu proti UV žiareniu, zvýšenú odolnosť proti mechanickému 
zaťaženiu, estetický vzhľad vďaka širokému spektru farebných 
odtieňov podľa RAL a eliminuje zanechávanie čiernych pásov a stôp 
po pneumatikách.  

V systéme sa kombinuje nosná hydroizolačná membrána s vodotesnou funkciou a druhá tenká hydroizolačná membrána s ochrannou funkciou 
proti opotrebovaniu – RESICON PARK CLASSIC alebo tvrdá podlahová vrstva – RESICON PARK H SL. 

TRVANLIVÁ OCHRANA SPEVNENÝCH PLÔCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODOTESNOSŤ A ÚČINNOSŤ SYSTÉMOV 

RESICON PARK SYSTEMS sú založené                   
na báze tekutých hydroizolačných membrán 
(polyuretán a/alebo polyurea), ktoré                     
po aplikácii vytvárajú jednoliatu, súvislú, 
pevnú a elastickú membránu bez spojov.  

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 
priamo k podkladu vozovky 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 
radón, a pod., ochranu fasád vystavených 
silným dažďom, brakickému prostrediu, atď. 

Hydroizolačné systémy RESICON nevyžadujú 
vystuženie, avšak v kombinácii s geotextíliou 
alebo sklovláknitou výstužou 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. 

 

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 zároveň pevná 
membrána 

• Preklenutie trhlín, štrbín a dutín v podklade 
• Odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom 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 – ochrana aj 
oslabených či kritických miest danej plochy! 

• Rýchla a jednoduchá aplikácia studeným spôsobom alebo 
horúcim striekaním – rýchle uvedenie povrchu do prevádzky 
(po 2 – 4 hodinách) 

• 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 
riešenia hydroizolácie a povrchovej úpravy, nezávadné 
riešenie pre ľudské zdravie a životné prostredie 

• Nevyžaduje vystuženie, s výnimkou detailov v kritických 
miestach (napr. hrany, stavebné spoje, rohy, prechody, styk 
horizontálnej a vertikálnej plochy atď.) 

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

• Hydroizolačný systém možno zároveň kombinovať s tepelným 
izolovaním stavieb, a to v jednom technologickom kroku 

• Možnosť protišmykovej povrchovej úpravy a/alebo 
estetického vzhľadu použitím vrchného ochranného náteru 
v požadovanom farebnom odtieni podľa škály RAL 
Pigmentovateľné produkty – dekoratívne a atraktívne plochy 

• Certifikované materiály pre ochranu betónových povrchov  
• Hydroizolácia vnútorných / vonkajších vodorovných alebo 

šikmých povrchov 
• Hydroizolácia a ochrana parkovacích plôch s bežnou alebo 

intenzívnou premávkou, pojazdné strechy, príjazdové cesty, 
mestské komunikácie parkovacie domy, garáže, parkovacie 
státia a nástupištia, obchodné centrá, priemyselné areály, 
tribúny, ... 

• Ochrana proti radónu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

" 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 zárukou životnosti                
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). " 

 

" 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). " 

http://www.resicon.sk/
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VYSOKOÚČINNÁ OCHRANA HYDROIZOLAČNÝCH MEMBRÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VYSOKO ODOLNÉ VRCHNÉ NÁTERY 

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

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

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

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

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

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

 

DEKORATÍVNE POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

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

V zásade možno aplikovať kremičitý piesok 
dvomi spôsobmi : 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

http://www.resicon.sk/
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RESICON PARK H SL SYSTEM 

Integrovaný systém hydroizolácie a tvrdej podlahovej vrstvy 
 
1. Stály podklad 
2. Vyrovnávacia vrstva / Vyspádovanie 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 
5. PODLAHOVÁ TVRDÁ VRSTVA  
6. Vrchný ochranný náter (pigmentovaný podľa RAL)  

s/bez protišmykovej úpravy  
(hladká alebo drsná povrchová úprava) 
 

RESICON PARK CLASSIC SYSTEM 

Špeciálny 3 vrstvový hydroizolačný systém  

1. Stály podklad 
2. Vyrovnávacia vrstva / Vyspádovanie 
3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 
5. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA + Kremičitý piesok  

(0,4 – 0,8 mm) 
6. Vrchný ochranný náter (pigmentovaný podľa RAL) 

bez/s protišmykovou úpravou 

http://www.resicon.sk/
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RESICON FLOOR PA 30 TECH SYSTEM  

Špeciálne vyvinutý systém pre vysoko namáhané veľkokapacitné parkovacie 
a prevádzkové plochy. Tekutý podlahový systém na báze dvojzložkovej, 
bezrozpúšťadlovej, hybridnej polyurei, určený pre aplikáciu horúcim striekaním. 
Materiál po aplikácii veľmi rýchlo vytvrdzuje (pochôdzny už po 2 – 4 hodinách) 
a vytvára jednoliatu, súvislú, homogénnu, pevnú a tvrdú, ale zároveň elastickú 
hladkú alebo drsnú membránu bez spojov.  

Systém RESICON FLOOR PA 30 TECH ponúka trvanlivú a spoľahlivú ochranu 
betónových, prípadne iných tvrdých a pevných povrchov vďaka svojim výnimočným 
vlastnostiam a technologickému postupu pri aplikácii. Aj napriek veľmi rýchlemu 
vytvrdzovaniu kryštalizuje pomalšie v porovnaní s inými materiálmi aplikovanými 
horúcim striekaním. Navyše je viac samonivelačný. Vynikajúca priľnavosť k podkladu 

a jednoliatosť systému zabraňuje prieniku vody do vrstvy ako aj jej pohybu medzi jednotlivými vrstvami. Povrch samotnej membrány môže byť 
chránený vrstvou kremičitého piesku, ktorý sa aplikuje priamo do tekutej membrány alebo použitím vrchného náteru za účelom zvýšenia 
mechanických a hydroizolačných vlastností celého systému. Zároveň poskytuje estetický vzhľad finálneho povrchu, vynikajúcu ochranu proti UV 
žiareniu a dodáva systému dlhodobú ochranu proti poveternostným vplyvom a opotrebovaniu.  

RESICON FLOOR PA 30 TECH je v dôsledku tekutej formy a elasticite materiálov schopný preklenúť trhliny v podklade a prispôsobí sa variabilite 
povrchu bez potreby vystuženia. V kombinácii s rýchlo reaktívnym polyaspartickým vrchným náterom dosahuje najvyššiu výkonnosť spomedzi 
ostatných používaných technológií určených pre ochranu vozoviek a priemyselných podláh.  

CHARAKTERISTIKA, VLASTNOSTI A POUŽITIE 

• Vynikajúca priľnavosť na betónové povrchy, murivo, potery, 
dlaždice, kameň ... 

• Tvrdá a elastická membrána zároveň 
• Preklenutie trhlín, štrbín a dutín v podklade 
• Súvislý, jednoliaty, homogénny povrch bez spojov  
• Materiál so 100 % sušinou 
• Veľmi rýchle vytvrdzovanie systému (suchý v priebehu minút 

a pochôdzny už po 2-4 hodinách od aplikácie) 
• Vodotesný a neporézny finálny povrch 

– neabsorbuje rozliate kvapaliny a pod. 
• Rýchla a jednoduchá aplikácia horúcim striekaním  

(vrchný náter aj valčekom) 
• Samonivelačné vlastnosti – prispôsobenie sa typu povrchu 

a jednoliatosť systému 

• Vynikajúca odolnosť proti nárazu, opotrebovaniu, 
poškriabaniu 

• Vysoká odolnosť proti znečisteniu pneumatikami 
• Vynikajúca odolnosť proti UV žiareniu  

a farebná stabilita povrchu 
• Protišmykové vlastnosti 
• Ľahko čistiteľný a udržiavateľný povrch 
• Estetický vzhľad a variabilná finálna úprava – hladký / drsný, 

lesklý / matný, pigmentovaný (podľa RAL) povrch 
• Ekologické riešenie  

– bezrozpúšťadlové / vodnobázové materiály 
• Certifikované produkty 
• Ochrana betónových a spevnených povrchov, parkovísk, 

garáží, skladov, priemyselných areálov, výrobných 
a prevádzkových priestorov, ..

 
PRVOTRIEDNE RIEŠENIE OCHRANY POVRCHOV A PODLÁH VYSTAVENÝCH PREMÁVKE A PRIEMYSELNÉMU PROSTREDIU !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESICON FLOOR PA 30 TECH 

Hybridný podlahový systém pre silno zaťažené plochy 

1. Stály podklad 
2. Vyrovnávacia vrstva / Vyspádovanie 
3. Základný náter 
4. HYBRIDNÁ POLYUREA 
5. Vrchný ochranný náter (pigmentovaný podľa RAL)  

bez/s protišmykovou povrchovou úpravou 
(hladká alebo drsná povrchová úprava) 

 

http://www.resicon.sk/
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PARKOVACIE PLOCHY A GARÁŽE 

RESICON PARK SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

RESICON PARK CLASSIC SYSTEM 
(ŠPECIÁLNY 3 VRSTVOVÝ HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM – BEŽNÁ PREMÁVKA) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Vysokovýkonný tekutý hydroizolačný systém určený pre ochranu plôch                     

a povrchov vystavených bežnému zaťaženiu premávkou  
 Kombinácia hlavnej hydroizolačnej membrány s vodotesnou   

funkciou a druhej hydroizolačnej vrstvy s ochrannou funkciou  
proti opotrebovaniu 

 Schopnosť preklenutia trhlín v podklade a eliminácia znečistenia  
vulkan. gumou, odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom,  
UV žiareniu a poveternostným vplyvom 

 Parkoviská, garáže, vozovky, príjazdové cesty, nástupištia, ... 
 
Kategória: HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu: 1 zložkový Polyuretán  
Typ povrchu: Betón, poter, murivo, cement, kameň, asfalt, bitúmen, PVC 
Hrúbka systému: 2,7 – 3 mm  
Finálna úprava: Vrchný ochranný pigmentovaný náter / Protišmyková 
Finálna farba : Základné - Šedá RAL 7001, Oxid červená, Tehlová, Biela    
  Ostatné v požadovanej RAL – vrchný náter 
Podklad systému:  Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný, 

vyrovnaný, súvislý, čistý, suchý 
   
 
 
ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU         SPÔSOB APLIKÁCIE      SPOTREBA MATERIÁLU 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Odporúča sa v odlišnom farebnom odtieni ako prvá vrstva z dôvodu efektívnej kontroly pri prekrývaní nanášaných vrstiev ! 
2 Finálna úprava vrchným ochranným pigmentovaným náterom v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (pridaním PU pigmentovanej pasty + 20 %) ! 
 

ZÁKLADNÝ NÁTER 

VYROVNÁVACIA 
VRSTVA 

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

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

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

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

t.j. 5,3 – 5,5 l/25 kg) 

2 kg/m2 

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

(veľmi vlhký povrch) 
 

10,5 kg/m2 
pri hrúbke 6 mm 

 

EPOXY 100 PRIMER 
Suchý porézny  
tvrdý povrch 

+ 
KREMIČITÝ PIESOK 
(0,4 – 0,8 mm) 
 

Valček, štetec  Prvá vrstva (zriedená riedidlom v objeme 10 – 15 %) 
  
 Druhá vrstva bez riedenia 
 
Rozsypaním do mokrej vrstvy základného náteru.  
Po vyschnutí odstrániť prebytočný piesok. 

  0,3 kg/m2 
 

0,2 – 0,25 kg/m2 
 

1 – 1,5 kg/m2 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

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

Valček, hladidlo, štetec Vertikálny povrch:       3 vrstvy 
(striekanie)  
 Horizontálny povrch:       2 vrstvy 1 
 

Rayston Fiber (Optimálne) 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 
 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX + 
 
KREMIČITÝ PIESOK  
(0,4 – 0,8 mm) 
 
 
 
 
 
 
 

Valček, hladidlo, štetec Horizontálny povrch:      1 vrstva 
 
Rozsypaním do mokrej vrstvy náteru.  
Po vyschnutí odstrániť prebytočný piesok. 
 

 

min. 1 kg/m2 
 

1 – 1,5 kg/m2 

pri hrúbke 1 mm 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR / 
IMPERTOP FAST 2K 
(PIGMENTOVANÝ) 2 
 
 
 
 
 
 
 

Valček, štetec V jednej alebo dvoch vrstvách  
(striekaním) 
 

0,3 – 0,4 kg/m2 
 

1. Podklad 
2. Vyrovnávacia vrstva / spádovanie  
3. Základný náter 
4. Hydroizolačná vrstva 
5. Geotextílna / Sklovláknitá výstuž 
6. Hydroizolačná vrstva 
7. Hydroizolačná vrstva  
8. (OPTIMÁLNE) Ochranná a adhézna vrstva (adhézny náter             

+ kremičitý piesok) alebo Vrchný ochranný náter podľa RAL 

1 
2 3 

4 
5 

6 
7 8 

http://www.resicon.sk/
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PARKOVACIE PLOCHY A GARÁŽE 

RESICON PARK SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

RESICON PARK CLASSIC SYSTEM 
(ŠPECIÁLNY 3 VRSTVOVÝ HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM – BEŽNÁ PREMÁVKA) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Vysokovýkonný tekutý hydroizolačný systém určený pre ochranu plôch                     

a povrchov vystavených bežnému zaťaženiu premávkou  
 Kombinácia hlavnej hydroizolačnej membrány s vodotesnou   

funkciou a druhej hydroizolačnej vrstvy s ochrannou funkciou  
proti opotrebovaniu 

 Schopnosť preklenutia trhlín v podklade a eliminácia znečistenia  
vulkan. gumou, odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom,  
UV žiareniu a poveternostným vplyvom 

 Parkoviská, garáže, vozovky, príjazdové cesty, nástupištia, ... 
 
Kategória: HYDROIZOLÁCIA HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu: 2 zložkový Polyuretán  
Typ povrchu: Betón, poter, murivo, cement, kameň, asfalt, bitúmen, PVC 
Hrúbka systému: 2,7– 3 mm  
Finálna úprava: Vrchný ochranný pigmentovaný náter / Protišmyková 
Finálna farba: Základné - Šedá RAL 7001, Oxid červená, Tehlová, Biela    
  Ostatné v požadovanej RAL – vrchný náter 
Podklad systému:  Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný, 

vyrovnaný, súvislý, čistý, suchý   
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU         SPÔSOB APLIKÁCIE      SPOTREBA MATERIÁLU 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pri aplikácii horúcim striekaním sa vystuženie nevyžaduje ! 
2 Finálna úprava vrchným ochranným pigmentovaným náterom v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (pridaním PU pigmentovanej pasty + 20 %) ! 

 
 

ZÁKLADNÝ NÁTER 

VYROVNÁVACIA 
VRSTVA 

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

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

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

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

t.j. 5,3 – 5,5 l/25 kg) 

2 kg/m2 

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

(veľmi vlhký povrch) 
 

10,5 kg/m2 
pri hrúbke 6 mm 

 

EPOXY 100 PRIMER 
Suchý porézny  
tvrdý povrch 

+ 
KREMIČITÝ PIESOK 
(0,4 – 0,8 mm) 
 

Valček, štetec  Prvá vrstva (zriedená riedidlom v objeme 10 – 15 %) 
  
 Druhá vrstva bez riedenia 
 
Rozsypaním do mokrej vrstvy základného náteru.  
Po vyschnutí odstrániť prebytočný piesok. 

  0,3 kg/m2 
 

0,2 – 0,25 kg/m2 
 

1 – 1,5 kg/m2 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX 2K 
(25 rokov) 
 
 
 
 
 
 

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

Rayston Fiber (Optimálne) 1 Vtlačením do vrstvy počas jej aplikácie. 
netkaná sklovláknitá výstuž Všetky spoje prekryť v šírke aspoň 5 cm 
 
 

1 x 2 – 2,2 kg/m2 
 

1 x 2 – 3 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX + 
 
KREMIČITÝ PIESOK  
(0,4 – 0,8 mm) 
 
 
 
 
 
 
 

Valček, stierka, štetec Horizontálny povrch:      1 vrstva 
 
Rozsypaním do mokrej vrstvy náteru.  
Po vyschnutí odstrániť prebytočný piesok. 
 

 

min. 1 kg/m2 
 

1 – 1,5 kg/m2 

pri hrúbke 1 mm 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR / 
IMPERTOP FAST 2K 
(PIGMENTOVANÝ) 2 
 
 
 
 
 
 
 

Valček, štetec V jednej alebo dvoch vrstvách  
(striekaním) 
 

0,3 – 0,4 kg/m2 
 

1. Podklad 
2. Vyrovnávacia vrstva / spádovanie  

3. Základný náter 
4. Hydroizolačná vrstva 

5. Geotextílna / Sklovláknitá výstuž 
6. Hydroizolačná vrstva 
7. Hydroizolačná vrstva  

8. (OPTIMÁLNE) Ochranná a adhézna vrstva (adhézny náter             
+ kremičitý piesok) alebo Vrchný ochranný náter podľa RAL 

1 
2 3 

4 
5 

6 
7 8 

http://www.resicon.sk/
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PARKOVACIE PLOCHY A GARÁŽE 

RESICON PARK SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

RESICON PARK H SL SYSTEM 
(INTEGROVANÝ SYSTÉM HYDROIZOLÁCIE A TVRDEJ PODLAHOVEJ VRSTVY  

PRE INTENZÍVNE ZAŤAŽENIE) 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Rýchlovytvrdzovací tekutý hydroizolačný systém určený pre ochranu plôch                     

a povrchov vystavených intenzívnemu zaťaženiu premávkou  
 Kombinácia hlavnej hydroizolačnej membrány s vodotesnou   

funkciou a tvrdej podlahovej vrstvy s ochrannou funkciou  
proti opotrebovaniu a nárazu 

 Schopnosť preklenutia trhlín v podklade a eliminácia znečistenia  
vulkan. gumou, odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom,  
UV žiareniu a poveternostným vplyvom 

 Parkoviská, garáže, vozovky, príjazdové cesty, nástupištia, ... 
 
Kategória: HYDROIZOLÁCIA HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu: 2 zložková Polyurea  
Typ povrchu: Betón, poter, murivo, cement, kameň, asfalt, bitúmen, PVC 
Hrúbka systému: 2,7 – 3,5 mm  
Finálna úprava: Vrchný ochranný pigmentovaný náter / Protišmyková 
Finálna farba: Podľa RAL, Lesklá / Matná, Hladká / Drsná    
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný, 

vyrovnaný, súvislý, čistý, suchý    
  
ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU         SPÔSOB APLIKÁCIE      SPOTREBA MATERIÁLU 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1 V prípade potreby rýchleho vytvrdnutia vrchného náteru a okamžitého zavedenia systému do prevádzky alebo potreby zvýšenia odolnosti povrchu !  
2 Finálna úprava vrchným ochranným pigmentovaným náterom v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (pridaním PU/PUW pigmentovanej pasty + 20 %)  

V prípade protišmykovej úpravy povrchu naniesť do poslednej vrstvy vrchného náteru Antislip Aditive (jemná frakcia 9 µm 5 -7 %, hrubá frakcia 700 
µm až 15  %). Treba naniesť ešte jednu tenkú vrstvu na zaliatie pórov pomocou špeciálneho valčeka ! 

 

ZÁKLADNÝ NÁTER 

VYROVNÁVACIA 
VRSTVA 

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

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

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

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

t.j. 5,3 – 5,5 l/25 kg) 

2 kg/m2 

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

(veľmi vlhký povrch) 
 

10,5 kg/m2 
pri hrúbke 6 mm 

 

EPOXY 100 PRIMER 
Suchý porézny  
tvrdý povrch 

+ 
KREMIČITÝ PIESOK 
(0,4 – 0,8 mm) 
 

Valček, štetec  Prvá vrstva (zriedená riedidlom v objeme 10 – 15 %) 
  
 Druhá vrstva bez riedenia 
 
Rozsypaním do mokrej vrstvy základného náteru.  
Po vyschnutí odstrániť prebytočný piesok. 

  0,3 kg/m2 
 

0,2 – 0,25 kg/m2 
 

1 – 1,5 kg/m2 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX 
POLYUREA H FLEX 
(min 10 rokov) 
 
 
 
 
 
 

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

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

1 x 2 – 2,2 kg/m2 
 

1 x 2 – 2,2 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

HYDROIZOLAČNÁ 
PODLAHOVÁ 

VRSTVA 

POLYUREA H SL 
+ 

KREMIČITÝ PIESOK  
(0,4 – 0,8 mm) 
 
 
 
 
 
 
 

Horúce striekanie Horizontálny povrch:      1 vrstva 
 
Do čerstvej vrstvy (po 1 minúte od aplikácie) rozsypať Kremičitý piesok 
(0,3 – 0,8 mm). Piesok alebo agregát treba naniesť do 3 – 4 minút po aplikácii  
hydroizolačnej vrstvy 

     
 

 

min. 0,8 kg/m2 
 

1 – 1,5 kg/m2 

pri hrúbke 1 mm 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR ECO / 
FLOOR TOP 1K 1 
(PIGMENTOVANÝ) 2 
 
 
 
 
 
 
 

Valček, štetec V jednej alebo dvoch vrstvách  
(striekaním) 
 

0,3 – 0,4 kg/m2 
 

(NEVYŽADUJE SA) 
 
 
 
 
 
 

1. Podklad 
2. Vyrovnávacia vrstva / spádovanie  

3. Základný náter 
4. Hydroizolačná vrstva 

5. Tvrdá hydroizolačná podlahová vrstva 
6. (OPTIMÁLNE) Vrchný ochranný náter podľa RAL  

1 
2 3 

4 
5 6 

http://www.resicon.sk/
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PARKOVACIE PLOCHY A GARÁŽE 

RESICON PARK SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

  

RESICON FLOOR PA 30 TECH SYSTEM 
(HYBRIDNÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM PRE SILNO ZAŤAŽENÉ PREVÁDZKOVÉ PLOCHY) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Vysokovýkonný tekutý podlahový systém určený pre ochranu plôch                     

a povrchov vystavených intenzívnemu zaťaženiu prevádzkou  
 Vynikajúca priľnavosť a veľmi rýchle vytvrdzovanie (2-4 hodiny)   
 Vynikajúca odolnosť proti poškriabaniu, opotrebovaniu, nárazu  
 Tvrdý, pevný a zároveň elastický, jednoliaty homogénny povrch 
 Schopnosť preklenutia trhlín v podklade a eliminácia znečistenia  

vulkan. gumou, UV žiareniu a poveternostným vplyvom 
 Ľahko čistiteľný a udržiavateľný povrch – neporézny, vodotesný 
 Bezrozpúšťadlová technológia – ekologické riešenie 
 Parkoviská, vozovky, nástupištia, priemyselné areály, sklady, ... 
 
Kategória: HYDROIZOLÁCIA HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu: 2 zložková Polyurea  
Typ povrchu: Betón, poter, murivo, cement, kameň, asfalt, bitúmen, PVC 
Hrúbka systému: 1,9 – 2,2 mm  
Finálna úprava: Vrchný ochranný pigmentovaný náter / Protišmyková 
Finálna farba: Podľa RAL, Lesklá / Matná, Hladká / Drsná    
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný, 

vyrovnaný, súvislý, čistý, suchý 
 
ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU         SPÔSOB APLIKÁCIE      SPOTREBA MATERIÁLU 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 V prípade potreby rýchleho vytvrdnutia vrchného náteru a okamžitého zavedenia systému do prevádzky alebo potreby zvýšenia odolnosti povrchu !  
2 Finálna úprava vrchným ochranným pigmentovaným náterom v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (pridaním PU/PUW pigmentovanej pasty + 20 %) 

V prípade protišmykovej úpravy povrchu : a) do čerstvej podlahovej vrstvy (po 1 minúte od aplikácie) naniesť Kremičitý piesok (0,3 – 0,8 mm)  

v množstve 2,5 – 3 kg/m2. Piesok treba rozsypať do 3 – 4 minút po aplikácii podlahovej vrstvy.  

b) do poslednej vrstvy vrchného náteru naniesť Antislip Aditive (jemná frakcia 9 µm 5 -7 %, hrubá frakcia 700 µm  

až 15  %). Treba naniesť ešte jednu tenkú vrstvu na zaliatie pórov pomocou špeciálneho valčeka ! 

 

ZÁKLADNÝ NÁTER 

VYROVNÁVACIA 
VRSTVA 

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

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

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

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

t.j. 5,3 – 5,5 l/25 kg) 

2 kg/m2 

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

(veľmi vlhký povrch) 
 

10,5 kg/m2 
pri hrúbke 6 mm 

 

EPOXY 100 PRIMER 
Suchý porézny  
tvrdý povrch 

+ 
KREMIČITÝ PIESOK 
(0,3 – 0,8 mm) 
 

Valček, štetec  Prvá vrstva (zriedená riedidlom v objeme 10 – 15 %) 
  
 Druhá vrstva bez riedenia 
 
Rozsypaním do mokrej vrstvy základného náteru.  
Po vyschnutí odstrániť prebytočný piesok. 

  0,2 kg/m2 
 

0,2 – 0,25 kg/m2 
 

0,5 – 0,7 kg/m2 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

PODLAHOVÁ 
VRSTVA 

POLYUREA H SL 
 
 
 
 
 
 
 

Horúce striekanie Horizontálny povrch:     1 vrstva 
 
 

 

2 – 3 kg/m2 
 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR ECO / 
FLOOR TOP 1K 1 
(PIGMENTOVANÝ) 2 
 
 
 
 
 
 
 

Valček, štetec V jednej alebo dvoch vrstvách  
(striekaním) 
 

0,4 – 0,5 kg/m2 
 

1. Podklad 
2. Vyrovnávacia vrstva / spádovanie  
3. Základný náter 
4. Hybridný podlahový systém 
5. (OPTIMÁLNE) Vrchný ochranný náter 

podľa RAL  

1 
2 3 

4 
5 

http://www.resicon.sk/


 
 

PORTFÓLIO 

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

 
 

Atiky  
a okraje striech 

Drenážne vpuste     
a žľaby 

Kúpeľne, kuchyne 
(vlhké miestnosti) 

Zelené strechy (vegetačné), 
strešné záhrady 

Svetlíky 
a strešné okná 

Ploché i šikmé 
strechy 

COOL ROOF 
(energetické 

strechy) 

Vrchné ochranné nátery 
(rôzne RAL) 

Opravy starých 
a nefunkčných 
hydroizolácii 

Spoje                     
okolo komína 

Odtoky 
a odkvapové 

systémy   

Strešné 
terasy Garáže 

Základy domu 
a základová 

doska 

Pivnice 
a podzemné 

stavby 

Balkóny a lodžie 

Armatúry 
a oporné 

konštrukcie 

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

00421 907 155 554 

resicon@resicon.sk 

www.resicon.sk 

Parkovacie 
plochy 

Dekoračné 
pochôdzne 

strechy 

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

