
 PLOCHÉ STRECHY 
RESICON PLUS SYSTEMS 

• Komplexné systémy hydroizolácie, ochrany a finálnej úpravy plochých striech 

• Vrchné ochranné nátery – vyššia odolnosť a životnosť strešných membrán (až 25 rokov) 

• Alifatické hydroizolačné membrány s funkciou vrchných náterov 

 • Extrémna ochrana proti UV žiareniu, počasiu a mechanickému namáhaniu 

• Odrazivé vlastnosti – zníženie prehrievania povrchov striech – COOL ROOF efekt 

• Estetický vzhľad – farebná variabilita prevedenia v škále RAL 
 

! Súčasný trend v oblasti hydroizolácie a ochrany plochých striech ! 
 

NOVOSTAVB Y – RE KONŠTRUKCIE  -  ÚDRŽB A  
 

HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY 

 

• Tekuté izolácie na báze vysokovýkonných     

   polyuretánov a polyurei 

• Bez mechanického kotvenia 

• Súvislé jednoliate membrány   

• Aplikácia za studena aj horúcim striekaním 

 
 Explore Liquid Waterproofing 
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Jednozložkový produkt aplikovaný 
studeným spôsobom 

Dvojzložkový produkt aplikovaný 
studeným spôsobom 

Dvojzložkový produkt aplikovaný 
horúcim striekaním 

 

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

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

 

 

 

SYMBOLY A VYSVETLIVKY 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

Produkt bez obsahu 
rozpúšťadiel a/alebo nízkym 

obsahom VOC 
100 % čistá polyurea 100 % čistá elastomérna 

membrána, bez plnív 
Produkt schválený pre 
kontakt s pitnou vodou 

 
 

 
 
 

 
   

Produkt s vysokou alebo 
veľmi vysokou elasticitou                        

(vysoká elongácia) 

Produkt odolný proti 
plynnému radónu 

Produkt vhodný ako ochrana 
proti karbonizácii 

Produkt so zvýšenou 
odolnosťou proti chemickým 

látkam 

 
   

Produkt s úspornými 
nákladmi v rámci svojej 

kategórie 
Vysoko výkonný produkt Rýchlo alebo veľmi rýchlo 

vytvrdzujúci produkt 
Extra rýchlo vytvrdzujúci 

produkt 

 
 
 
 

   

 

Produkt a/alebo systém 
vhodný pre mostovky, 

mosty, vozovky 

Produkt schválený pre 
kontakt s potravinami 

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

prehrievanie budov 

Produkt a/alebo systém 
nezaťažujúci životné 

prostredie 

 
 

http://www.resicon.sk/
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RESICON PLUS SYSTEM  

Komplexný tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretánového 
materiálu alebo polyurei, aplikovateľný studeným spôsobom alebo 
horúcim striekaním, s povrchovou úpravou použitím vrchného 
ochranného alifatického náteru. Systém je určený najmä pre ochranu 
plochých i šikmých nepochôdznych striech alebo striech s obmedzenou 
či ľahkou pochôdznosťou (napr. pre údržbové úkony), kde sa vyžaduje 
spoľahlivá odolnosť proti atmosférickým a poveternostným vplyvom 
počasia.  

Po aplikácii materiálu vzniká jeho vytvrdzovaním priamo                                         
na ošetrovanom povrchu jednoliata, súvislá, homogénna, pevná 
a súčasne elastická hydroizolačná membrána bez spojov a presahov. 
Vďaka svojej tekutej forme sa materiál pri aplikácii zároveň plne 
prispôsobuje tvaru podkladu / povrchu, a to aj v ťažko dostupných 

miestach plochy. Tieto atribúty umožňujú absolútnu priľnavosť systému k danému podkladu, zabránenie prenikaniu vody do tejto vrstvy po celej 
jeho ploche a zaručujú tak trvanlivú a spoľahlivú vodotesnosť.  

SYSTÉM RESICON PLUS poskytuje ochranu a finálnu úpravu základnej hydroizolačnej membrány použitím vrchného ochranného náteru, ktorý 
odoláva UV žiareniu, zvyšuje hydroizolačné, mechanické vlastnosti, protikoróznu alebo antikarbonizačnú či chemickú odolnosť celého 
hydroizolačného systému, čím tiež predlžuje jeho funkčnosť a životnosť. Navyše ponúka esteticky atraktívny vzhľad strechy vďaka variabilite 
farebného prevedenia (škála RAL) a stupňa lesku (lesklý, pololesklý, matný). Špeciálnou povrchovou úpravou vrchným náterom v bielej farbe 
(pigment) sa dosiahne vysoko výkonná ochrana proti prehrievaniu strešného plášťa, nakoľko takýto náter účinne odráža slnečný svit (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) nielen na betónovom podklade, ale tiež 
pri hydroizolácii tradičných falcovaných, vlnitých či trapézových metalických krytín, škridiel a šindľov z vláknitého cementu, PVC, EPDM alebo 
drevených povrchov atď. 

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, hydroizolačnými 
vlastnosťami (prípadne protikoróznymi) a odolnosťou                              
proti opotrebovaniu, poškriabaniu, oteru, navyše poskytujú 
výbornú ochranu pred chemickými a biologickými vplyvmi 
prostredia (dezinfekčné prostriedky, mierne kyseliny a zásady, 
chlórová alebo slaná voda, uhľovodíky, CO2 a ďalšie plyny, a pod.).  

Vďaka svojej alifatickej povahe extrémne odolávajú účinkom UV 
žiarenia, nestrácajú farebnosť ani svoj 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 veľmi 
nízkych teplotách) a zvýšená mechanická, chemická a protikorózna 
ochrana systému (antikarbonizačné vlastnosti). 

 

http://www.resicon.sk/
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TRVANLIVÁ OCHRANA PLOCHÝCH STRIECH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 a/alebo 

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

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

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

vplyvom, trvalému kontaktu či ponoru vo vode 

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

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

hladidlom, striekaním za studena alebo so zahrievaním) 
 Efektívnejšia aplikácia, najmä v porovnaní s tradičnými 

systémami na báze PVC a bitúmenu, bez mechanického 
kotvenia, tavenia, zvárania, dodatočných úprav 

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

 Nákladovo efektívny hydroizolačný systém s minimálnym 
prestojom počas aplikácie 

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

 Pigmentovateľné produkty – esteticky atraktívne plochy  
 Hydroizolácia plochých, šikmých i vertikálnych povrchov, 

alebo plôch so zložitou geometriou, ťažko dostupných miest 
 Hydroizolácia a ochrana striech, terás, balkónov, a pod. 
 Hydroizolácia solárnych, fotovoltaických, reflektívnych striech

 

VODOTESNOSŤ A ÚČINNOSŤ SYSTÉMOV 

RESICON PLUS 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 
(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, hladidlom, 
airless striekaním.  

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

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

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

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

ODOLNOSŤ HYDROIZOLAČNÝCH MEMBRÁN 

Systémy RESICON PLUS 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 %).  

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 a ich častí proti agresívnym 
vplyvom prostredia ako sú rozpustné soli, 
chloridy, sírany, oxid siričitý, oxid uhličitý 
a pod., silné dažde, teplotné výkyvy, UV 
žiarenie a iné. Zároveň vysoko odolávajú 
prerastaniu koreňmi, prepichnutiu, či 
statickému vtlačeniu a pochôdznosti.   

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

 

http://www.resicon.sk/
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Súčasný trend v oblasti hydroizolačných technológii určených pre ploché strechy !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Systém je ukončený vrchným ochranným náterom na báze polyuretánu alebo polyaspartickej živice ! 
 

 zaručenie ochrany proti UV žiareniu  

 zvýšenie ochrany proti vplyvom počasia  

 mechanická ochrana a zvýšenie odolnosti membrány 

 

 estetický vzhľad – pigmentovateľné produkty  

 zníženie prehrievanie stropov budov – odráža slnečný svit 

 predĺženie životnosti hydroizolačného systému 

 

RESICON PLUS ROOF 

S vrchným ochranným náterom - pigmentovaným  

1. Stály podklad 

2. Izolácia / Spádové dosky 

3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA (ne/vystužená) 

(10 až 25 rokov) 

5. VRCHNÝ OCHRANNÝ NÁTER  

v požadovanom farebnom odtieni podľa RAL 

 

Príprava povrchu, aplikácia 
základného náteru vystuženie spojov, 

hrán, rohov, prechodov 

Ošetrenie kritických, oslabených 
miest a strešných prvkov 

hydroizolačnou membránou  

Nanášanie hydroizolačného náteru 
na hlavnú plochu v dvoch alebo 

jednej vrstve (ne/vystužená 

Nanášanie druhej vrstvy                     
hydroizolačného náteru                             

(len pri studenej aplikácii) 

Nanášanie hydroizolačného 
materiálu v jednej vrstve horúcim 

striekaním  

Aplikácia vrchného ochranného 
náteru za studena valčekom 

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 PLUS SYSTEM 
Tekuté Hydroizolačné Systémy 

 

5 

 
 

RESICON COOL ROOF & HEATING REDUCE SYSTEM  

Resicon COOL ROOF a HEATING REDUCE systém predstavuje unikátnu 
ochranu striech a ostatných povrchov pred atmosférickými a poveternostnými 
vplyvmi počasia, zvlášť pred 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 

 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 (spätný odraz) 

 Zaručená ochrana proti UV – farebne stabilné povrchy 

 Estetický vzhľad povrchov – variabilný farebný odtieň v RAL 
(COOL ROOF možno dosiahnuť aj Al pigmentom či v iných 
farebných odtieňoch, ale s nižším výkonom)

 
 
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 

http://www.resicon.sk/
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RESICON COOL ROOF 

S vrchným ochranným náterom – reflektívnym  

1. Stály podklad 

2. Izolácia / Spádové dosky 

3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA (ne/vystužená) 

(10 až 25 rokov) 

5. VRCHNÝ OCHRANNÝ NÁTER – reflektívny (biela farba)  

 

RESICON COOL ROOF 

S reflektívnou membránou bez vrchného náteru 

1. Stály podklad 

2. Izolácia / Spádové dosky 

3. Základný náter 
4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA (ne/vystužená) 

(10 až 25 rokov) 

1. Vrstva hydroizolačnej membrány 

2. Druhá vrstva hydroizolačnej membrány s IMPERMAX A 

 

http://www.resicon.sk/
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RESICON WET ON WET SYSTEM  

Aplikačne efektívny bezrozpúšťadlový tekutý hydroizolačný systém na báze 
samonivelačného polyuretánového materiálu aplikovaného za studena, 
s povrchovou úpravou použitím vrchného ochranného náteru, prípadne                                    
v kombinácii s kremičitým pieskom. 

RESICON WET ON WET predstavuje špeciálny tekutý hydroizolačný systém 
z hľadiska spôsobu aplikácie. Táto technológia umožňuje aplikáciu náteru 
studeným spôsobom (valčekom, štetcom, hladidlom) v jednej hrubej, vystuženej 
vrstve technikou WET-ON-WET. Tá spočíva v nanesení prvej iniciačnej vrstvy 
hydroizolačného náteru, do ktorého sa vtlačí výstužná geotextília a bez časového 
prestoja sa ihneď nanesie druhá finálna vrstva hydroizolačného náteru.                        
Použitím geotextílie sa dosiahne hrubá, súvislá, homogénna, hladká, pevná 
a súčasne elastická membrána bez spojov a presahov v jednom technologickom 
kroku. Systém vytvrdzuje chemickou reakciou medzi zložkami náteru. Membrána 

je takto plne naviazaná na podklad, čím sa eliminuje riziko odtrhnutia vrstiev v systéme. Použitie geotextílnej výstuže umožňuje rovnomerné 
nanášanie náterového systému, čím sa zabezpečí jednotná hrúbka membrány (min. 2 mm) a zníži sa plytvanie hydroizolačným materiálom, zvýši 
sa odolnosť proti mechanickému namáhaniu (pochôdznosť) a poskytujú výrazne lepšie protišmykové vlastnosti.  

RESICON WET ON WET SYSTEM ponúka možnosť ponechať membránu ako hotový, finálny produkt (produkt môže zostať nechránený, v súlade 
s normami ETA), avšak aplikáciou vrchného ochranného náteru sa dosiahne účinná ochrana hydroizolačnej membrány, zvýšia sa hydroizolačné 
a mechanické vlastnosti, extrémna odolnosť proti UV žiareniu a výborná odolnosť proti chemickému a biologickému pôsobeniu, čím sa výrazne 
predlžuje životnosť a funkčnosť celého systému. 

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU RESICON WET ON WET  

 Samonivelačný 2 zložkový náter, vystužený geotextíliou alebo sklovláknom 

 Nenáročná aplikácia hydroizolačnej membrány v jednom technologickom kroku  
 Rýchlejší technologicko – aplikačný čas zhotovenia membrány – bez prestojov  
 Výborné mechanické vlastnosti v kombinácii s výstužnou vrstvou ( statické 

vtlačenie, prerastanie koreňmi, pochôdznosť aj bez použitia špeciálnej úpravy  
 Elastická membrána (Elongácia >130 %) bez spojov a presahov 
 Výborná odolnosť proti atmosférickým a poveternostným vplyvom počasia 
 Ideálne riešenie najmä v podmienkach s vyššou vlhkosťou a teplotou nad 25°C 
 Dobá odolnosť proti chemickému a biologickému pôsobeniu, škvrnám, špine 
 Ekologicky šetrná bezrozpúšťadlová technológia – produkt bez zápachu, 

nehorľavý, bezpečný pri prevoze či skladovaní, aplikácii a manipulácii 
 Esteticky atraktívna povrchová úprava vrchným náterom v RAL, stabilita farby 

a lesku, extrémna odolnosť proti UV žiareniu a ochrana hydroizolačnej membrány 

 V kombinácii s geotextíliou použiteľný na vertikálny povrch a vysoký stupeň protišmykových vlastností 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESICON WET ON WET SYSTEM 

Bezrozpúšťadlový hydroizolačný systém aplikovaný 
studeným spôsobom v jednej vrstve s geotextíliou  

1. Stabilný, pevný a súdržný podklad 

2. (Optimálne) Sanácia povrchu 

3. Základný náter 

4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA S GEOTEXTÍLIOU  
(10 alebo 25 rokov) 

5. VRCHNÝ OCHRANNÝ NÁTER v požadovanej farbe RAL  

(Protišmyková povrchová úprava) 

http://www.resicon.sk/
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RESICON WET PUA SYSTEM  

Aplikačne efektívny tekutý hydroizolačný systém na báze čistej polyurei 
aplikovanej za studena, s povrchovou úpravou použitím vrchného ochranného 
náteru, prípadne v kombinácii s kremičitým pieskom. 

RESICON WET PUA predstavuje špeciálny tekutý hydroizolačný systém 
z hľadiska spôsobu aplikácie. Táto technológia umožňuje aplikáciu náteru 
studeným spôsobom (valčekom, štetcom, hladidlom) v jednej hrubej vrstve 
technológiou WET-ON-WET, avšak nevyžaduje vystuženie. Tá spočíva 
v nanesení prvej iniciačnej vrstvy hydroizolačného náteru a bez časového 
prestoja sa ihneď nanesie druhá finálna vrstva hydroizolačného náteru.                  
Systém rýchlo vytvrdzuje chemickou reakciou medzi zložkami náteru a vytvára 
hrubú, súvislú, homogénnu, hladkú, pevnú a zároveň a vysoko elastickú 
membránu bez spojov v jednom technologickom kroku. Membrána je plne 
naviazaná na podklad, čím sa eliminuje riziko odtrhnutia vrstiev v systéme. 

Použitie geotextílnej výstuže umožňuje rovnomernejšie nanášanie materiálu (jednotná hrúbka membrány min. 1,6 – 1,9 mm, zníženie plytvania 
materiálom, zvýšenie odolnosti proti mechanickému namáhaniu - pochôdznosť, výrazne lepšie protišmykové vlastnosti).  

RESICON WET PUA SYSTEM ponúka možnosť ponechať membránu ako hotový, finálny produkt (produkt môže zostať nechránený, v súlade             
s normami ETA), avšak aplikáciou vrchného ochranného náteru sa dosiahne účinná ochrana hydroizolačnej membrány, zvýšia sa hydroizolačné 
a mechanické vlastnosti, extrémna odolnosť proti UV žiareniu a výborná odolnosť proti chemickému a biologickému pôsobeniu, čím sa výrazne 
predlžuje životnosť a funkčnosť celého systému.  

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU RESICON WET PUA 

 Samonivelačný alebo mierne tixotropný 2-zložkový náter, ne/vystužený geotextíliou  

 Nenáročná a rýchla aplikácia hrubej vrstvy v jednom technologickom kroku 
 Výborné mechanické a protišmykové vlastnosti v kombinácii s výstužnou vrstvou 

(statické vtlačenie, prerastanie koreňmi, pochôdznosť) 
 Vysoko až veľmi vysoko elastická membrána (Elongácia 230 – 600 %) 
 Schopnosť premostenia trhlín v podklade, resp. prevencia ich vzniku 
 Výborná odolnosť proti stavebným pohybom, praskaniu, únave materiálov 
 Výborná odolnosť proti atmosférickým a poveternostným vplyvom počasia 
 Ideálne riešenie aj v podmienkach s nižšou teplotou (aj okolo 10°C) 
 Veľmi dobrá odolnosť proti chemickému a biologickému pôsobeniu, škvrnám, špine  
 Rýchle schnutie, vytvrdzovanie a sprevádzkovanie (aj pri nízkych teplotách pod 10°C) 
 Ekologicky šetrný bezrozpúšťadlový variant (bez zápachu, nehorľavý, nie ADR) 
 Esteticky atraktívny povrch –  vrchný náter (RAL), stabilita farby a lesku, extrémna 

odolnosť proti UV žiareniu a ochrana hydroizolačnej membrány 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESICON WET PUA SYSTEM 

Hydroizolácia bezrozpúšťadlovou polyureou 
aplikovanou za studena v jednej vrstve  

1. Stabilný, pevný a súdržný podklad 

2. (Optimálne) Sanácia povrchu 

3. Základný náter 

4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA BEZ/S GEOTEXTÍLIOU  
(10 alebo 25 rokov) 

5. VRCHNÝ OCHRANNÝ NÁTER v požadovanej farbe RAL  

(Protišmyková povrchová úprava – použitím aditíva 
alebo kremičitého piesku)  
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RESICON AQUA PLUS SYSTEM  

Vysokoodolný tekutý hydroizolačný systém na báze samonivelačného 
polyuretánového materiálu aplikovaného studeným spôsobom, s povrchovou 
úpravou použitím vrchného ochranného náteru. ktorý vytvára jednoliatu, 
súvislú, pevnú, ale elastickú hladkú membránu bez spojov a presahov.  

Efektívnosť systému spočíva v jednoduchej aplikácii nanášania materiálu 
valčekom alebo hladidlom a dokonalom postupnom vytvrdzovaní jednotlivých 
vrstiev, čím sa dosiahnu vynikajúce hydroizolačné a mechanické vlastnosti 
celého systému. Membrána vzniká nanesením prvej vrstvy, vystuženej 
geotextíliou / sklovláknom a po jej vytvrdnutí sa nanesie druhá vrstva, 
nevystužená. Hydroizolačná membrána vytvrdzuje chemickou reakciou medzi 
zložkami náteru, je absolútne priľnutá k podkladu, čím zabraňuje prenikaniu 
vody a vlhkosti do tejto vrstvy alebo jej pohybu medzi jednotlivými vrstvami 
systému a zaručuje tak trvanlivú a spoľahlivú vodotesnosť.   

Táto technológia umožňuje vytvoriť vysoko odolnú hrubú, jednoliatu, súvislú, homogénnu, hladkú pevnú membránu bez spojov v kombinácii 
s geotextílnou / sklovláknitou výstužou v dvoch vrstvách. RESICON AQUA PLUS SYSTEM je určený pre aplikácie, kde je potreba realizácie nízko 
nákladovej, bezrozpúšťadlovej – ekologickej a vysoko odolnej hydroizolácie, s dôrazom na vysokú stabilitu hydroizolačných vlastností 
v kombinácií s chemickou ochranou alebo požiadavkou pre nezávadný kontakt s pitnou vodou.   

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU RESICON AQUA PLUS  

 Vynikajúca priľnavosť na rôzne typy povrchov a tvar podkladu (betón, poter, 
malta, keramické dlaždice, kameň, PVC a polyesterové povrchy, lamináty, ...)  

 Samonivelačný materiál vystužený geotextíliou alebo sklovláknom   

 Elastická membrána (Elongácia > 130 %) bez spojov a presahov 
 Dokonalé pomalé vytvrdzovanie – druhá vrstva až po 24 hod. od stvrdnutia prvej 
 Výborné mechanické vlastnosti v kombinácii s výstužnou vrstvou (statické 

vtlačenie, prerastanie koreňmi, pochôdznosť bez použitia špeciálnej úpravy) 
 Výborná odolnosť proti chemickému a biologickému pôsobeniu, škvrnám, špine 
 Vynikajúca odolnosť proti atmosférickým a poveternostným vplyvom počasia 

(vysoká stabilita pri kontakte a/alebo trvalom ponore vo vode) 
 Certifikácia pre styk s pitnou vodou, ochranu betónových plôch (ETA, CE, APPLUS)  
 Ekologicky šetrná bezrozpúšťadlová technológia – produkt bez zápachu, 

nehorľavý, bezpečný pri prevoze či skladovaní, aplikácii a manipulácii 
 Použitie geotextílie - aplikácia na vertikálny povrch, protišmykové vlastnosti 
 Esteticky atraktívny povrch –  vrchný náter (RAL), stabilita farby a lesku, 

extrémna odolnosť proti UV žiareniu a ochrana hydroizolačnej membrány  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESICON AQUA PLUS SYSTEM 

Vysoko stabilný bezrozpúšťadlový hydroizolačný   
systém aplikovaný studeným spôsobom  

1. Stabilný, pevný a súdržný podklad 

2. (Optimálne) Sanácia povrchu 

3. Základný náter  

4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA S GEOTEXTÍLIOU 

(25 rokov)  

5. (Optimálne) Vrchný ochranný náter (RAL) 

(Protišmyková povrchová úprava) 
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RESICON POLYUREA WATERPROOFING SYSTEM  

Rýchlo vytvrdzujúci vysokovýkonný tekutý hydroizolačný systém na báze 
čistej alebo hybridnej polyurei aplikovanej horúcim striekaním, ktorá už 
niekoľko minút po aplikácii vytvára súvislú, homogénnu, hladkú a vysoko 
odolnú hydroizolačnú membránu, schopnú premostiť trhliny v podklade. 

Efektívnosť systému spočíva v technike rýchleho nanášania materiálu 
a následnom veľmi rýchlom vytvrdzovaní systému – vďaka tekutej forme 
materiálu striekaného za horúca v jednej hrubej súvislej vrstve, vytvára 
po veľmi rýchlej kryštalizácii jednoliatu pevnú a súčasne veľmi elastickú 
membránu bez spojov a presahov. Materiál sa zároveň plne prispôsobuje 
rôznym tvarom a typom podkladu. Tieto atribúty umožňujú absolútnu 
priľnavosť systému k podkladu, zabránenie prenikaniu vody a vlhkosti                  
do tejto vrstvy po celej jeho ploche a zaručujú tak trvanlivú a spoľahlivú 
vodotesnosť strešného plášťa.  

V závislosti od zvoleného typu hydroizolačného materiálu poskytuje systém rýchle až extrémne rýchle vytvrdzovanie produktu, vysokú až 
extrémne vysokú elasticitu membrány, rôzny stupeň mechanickej a chemickej ochrany.  Aplikáciou vrchného ochranného náteru sa dosiahne 
účinná ochrana hydroizolačnej membrány, zvýšia sa hydroizolačné a mechanické vlastnosti, extrémna odolnosť proti UV žiareniu a výborná 
odolnosť proti chemickému a biologickému pôsobeniu, čím sa výrazne predlžuje životnosť a funkčnosť celého systému. 

V súčasnosti je považovaná za najvýkonnejšiu hydroizolačnú ochranu stavieb, konštrukcií a ich častí, z hľadiska vodotesných a mechanických 
vlastností, technológie nanášania, rýchlosti pracovných postupov a odolnosti proti vonkajším vplyvom.  

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU RESICON POLYUREA WATERPROOFING 

 Vynikajúca priľnavosť na všetky typy a tvary povrchov 
 Pevná, tvrdá  a súčasne veľmi elastická membrána (Elongácia 184 – 400 %),                     

odoláva stavebným pohybom, otrasom, praskaniu a únave konštrukčných materiálov 
 Schopnosť premostiť trhliny v podklade, resp. prevencie ich vzniku  
 Aplikácia v jedinej súvislej vrstve horúcim striekaním v hrúbke min. 1,9 mm 
 Certifikácia pre styk s pitnou vodou; ochranu betónových povrchov podľa EN 1504-2 
 Vysoká odolnosť proti atmosférickým a poveternostným vplyvom počasia, 

mechanickému opotrebovaniu, chemickému a biologickému pôsobeniu 
 Rýchla aplikácia a vysoká produktivita práce (až 800 m2/deň) 
 Veľmi rýchle až extrémne rýchle vytvrdzovanie materiálov a sprevádzkovanie 

povrchov (v priebehu niekoľkých minút, s minimálnymi časovými prestojmi) 
 Esteticky atraktívny povrch –  aplikácia vrchného náteru (RAL), stabilita farby a lesku, 

extrémna odolnosť proti UV žiareniu a ochrana hydroizolačnej membrány 
 Bezrozpúšťadlová technológia – ekologické a nezávadné riešenie  
 

 

 

 

 

 

 

 

RESICON POLYUREA WATERPROOFING SYSTEM 

Hydroizolačný systém na báze polyurei                           
aplikovanej horúcim striekaním 

1. Stabilný, pevný a súdržný podklad 

2. (Optimálne) Sanácia povrchu 

3. Základný náter 

4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

(25 rokov)  

5. (Optimálne) Vrchný ochranný náter  

Pigmentovaný (RAL) alebo Transparentný 
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RESICON HYBRID POLYUREA ALUM SYSTEM  

Rýchlo vytvrdzujúci a vysoko elastický tekutý hydroizolačný systém                      
na báze hybridnej polyurei aplikovanej horúcim striekaním, ktorá už                         
niekoľko minút po aplikácii vytvára súvislú, homogénnu hladkú 
a vysoko odolnú membránu, schopnú premostiť trhliny v podklade.  

Efektívnosť systému spočíva v technike rýchleho nanášania produktu               
a následnom veľmi rýchlom vytvrdzovaní systému – vďaka tekutej 
forme materiálu striekaného za horúca v jednej hrubej súvislej vrstve, 
vytvára po veľmi rýchlej kryštalizácii jednoliatu pevnú a súčasne veľmi 
elastickú membránu bez spojov. Materiál sa zároveň plne prispôsobuje 
rôznym tvarom a typom podkladu. Tieto atribúty umožňujú absolútnu 
priľnavosť systému k podkladu, zabránenie prenikaniu vody a vlhkosti             
do tejto vrstvy po celej jeho ploche a zaručujú tak trvanlivú a spoľahlivú 
vodotesnosť strešného plášťa.  

Hydroizolačná membrána sa môže ponechať nechránená, nakoľko obsahuje špeciálny hliníkový pigment, ktorý je odolný proti UV žiareniu a 
schopný odrážať slnečný svi, čím sa strešný plášť neprehrieva a navyše poskytuje esteticky atraktúvny výsledný vzhľad povrchu (lesklý hliníkový). 
Tento systém je považovaný za nákladovo šetrný, časovo a aplikačne efektívny spôsob hydroizolácie nových stavieb i tých v renovácii. 

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU RESICON HYBRID POLYUREA ALUM  

 Vynikajúca priľnavosť na rôzne typy povrchov a tvar podkladu 
 Pevná, tvrdá a vysoko elastická membrána zároveň (elongácia 400 %),                       

schopná odolávať stavebným pohybom, otrasom, únave materiálov 
 Schopná premostiť trhliny v podklade (resp. prevencia ich vzniku) 
 Aplikácia v jednej súvislej vrstve horúcim striekaním v hrúbke minimálne 1,9 mm  

 Ochrana betónových povrchov v súlade s EN – 1504 – 2 

 Vysoká odolnosť proti atmosférickým, poveternostným vplyvom, chemickému 
pôsobeniu a mechanickému opotrebovaniu 

 Rýchla aplikácia a vysoká produktivita práce (až 800 m2/deň)  
 Veľmi rýchle vytvrdzovanie materiálu a sprevádzkovanie povrchov                                           

(v priebehu niekoľkých minút až hodín, s minimálnymi časovými prestojmi) 
 Špeciálny hliníkový pigment – odolnosť proti UV žiareniu, stabilita farby a lesku, 

schopnosť odrážať slnečný svit (neprehrievanie povrchu) – nevyžaduje vrchný náter 
 Pri vystavení ohňu nehorľavý (protipožiarny test podľa DIN4102-1:1998) – Trieda B2 
 Možnosť protišmykovej úpravy prerušovaným postrekom polyureou 
 Bezrozpúšťadlová technológia – ekologické a nezávadné riešenie  
 

 

 

 

 

 

 

 

RESICON POLYUREA WATERPROOFING SYSTEM 

Hydroizolačný systém na báze hybridnej polyurei                               
s Al pigmentom aplikovanej horúcim striekaním 

1. Stabilný, pevný a súdržný podklad 

2. (Optimálne) Základný náter / Úprava podkladu 

3. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA (ne/vystužená) 

(10 až 25 rokov)   

 

http://www.resicon.sk/
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RESICON POLYUREA X5 SYSTEMS  

Nákladovo efektívny, vysokovýkonný tekutý hydroizolačný systém                  
na báze polyurei, ktorá za vzniku peny zvyšuje svoj objem 3 až 5 násobne.  
Výsledným efektom je hrubá, súvislá, elastická a flexibilná hydroizolačná 
membrána s dobrými mechanickými vlastnosťami. Hydroizolačná pena 
dokonale priľne takmer ku každému typu povrchu, je schopná prispôsobiť 
sa nerovným povrchom, pomáha vyplniť  medzery, praskliny, vyrovnáva 
výškové rozdiely, upravuje povrch a výsledkom je vždy hladký a pravidelný 
homogénny podklad. Systém je vhodný ako samostatná hydroizolačná 
membrána s následnou povrchovou úpravou použitím alifatického 
vrchného náteru alebo ako základná vrstva, t.j. podklad pred 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 (vo forme tenkej peny) 
 Elastomérna flexibilná penová membrána (Elongácia 125 %) 
 Efektívna aplikácia striekacím zariadením s ohrevom zložiek  
 Aplikácia v jednej hrubej vrstve (podľa požiadaviek 5 -10 mm) 
 Vyplnenie dutín, prasklín, medzier, upravenie, vyrovnanie 

nepravidelných povrchov bez potreby základného náteru 
(erodované betónové povrchy, zvrásnené bitúmenové / 
asfaltové povrchy, PVC, strechy z vlnitého, trapézového 
plechu, vláknitého cementu, drevené povrchy, atď.) 

 Impregnácia a utesnenie povrchu – plní funkciu základného 
náteru pred aplikáciou nosnej hydroizolačnej membrány 

 Nízkonákladová hydroizolačná ochrana zložitých povrchov 
 Rýchla aplikácia – nanášanie podkladovej vrstvy v kombinácii 

s hlavnou hydroizolačnou membránou a/alebo vrchným 
náterom ihneď po sebe – paralelne !  

 Veľmi rýchle vytvrdzovanie (suchý v priebehu minút) 
 Nové i obnova a údržba už existujúcich alebo poškodených 

povrchov, systém ,,zapuzdrenia" (Resicon Encapsulating 
systém) 

 Bezrozpúšťadlová technológia – ekologické riešenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESICON POLYUREA X5 SYSTEM 

Samostatná hydroizolačná membrána  

1. Stály podklad 

2. Základný náter (v prípade potreby) 

3. RAYSTON POLYUREA X5   
(Vyrovnávacia a hydroizolačná membrána) 

4. (Optimálne) Vrchný ochranný náter                                
vo farebnom odtieni RAL 

 

RESICON POLYUREA X5 RENEW SYSTEM 

Vyrovnávacia – podkladová a hydroizolačná membrána (Flexibilná) 

1. Stály podklad 

2. Základný náter (v prípade potreby) 

3. RAYSTON POLYUREA X5 (Vyrovnávacia hydroizolačná vrstva) 

4. RAYSTON POLYUREA / F / IMPERMAX POLYUREA H FLEX 
(hydroizolačná membrána) 

5. (Optimálne) Vrchný ochranný náter vo farebnom odtieni RAL 

http://www.resicon.sk/
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DETAILNÉ A LOKÁLNE APLIKÁCIE, OPRAVY 

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, hladké, tvarovo komplikované, ťažko dostupné, vodorovné, šikmé 
i zvislé, rôzne typy materiálov atď.).  

Tixotropné a semitixotropné materiály sú využiteľné pri najrôznejších aplikáciách 
hydroizolácie striech, strešných lemov, atiky, výklenkov, obložení, klampiarskych 
prvkov, konzol, držiakov a podper rozvodov na strechách (vzduchotechnika, 
kabeláže, satelitná technika, fotovoltaické či solárne panely a pod.,) stien, komínov, 
svetlíkov, armatúr, schodov, soklov, potrubí a pod., a to z hľadiska zhotovenia novej 
či chýbajúcej ochrany, zvýšenia hydroizolačného efektu, ako aj lokálnych opráv 
a renovácií starých alebo nedokonalých hydroizolačných systémov. 

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 alebo polyuretán-
bitúmenovým náterom s vysokou viskozitou (pastou), ktorý vytvára vysokovýkonnú súvislú, elastickú, bezšvovú a úplne vodotesnú membránu.  

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU RESICON DETAILS  

 V súčasnosti nahrádza tradičnú hydroizolačnú ochranu na báze bitúmenu 

 Jednozložkový náter – rozpúšťadlový 

 Vynikajúca priľnavosť a naviazanie na podklad – absolútna vodotesnosť 

 Vysoko elastická membrána (Elongácia 421 %) 

 Schopnosť premostenia trhlín, resp. prevencia pred ich vznikom  

 Schopná odolávať stavebným pohybom, praskaniu, únave materiálov 

 Jednoduchá aplikácia studeným spôsobom – valček, štetec, špachtľa  

 Nevyžaduje vystuženie (len kritické miesta a prestupy) 

 Vysoko tixotropný materiál – nesteká 

 Ochrana proti poveternostným vplyvom, počasiu, UV žiareniu 

 Neemulgovateľný s vodou 

 Odoláva stálemu kontaktu s vodou 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RESICON DETAILS SYSTEM 

Hydroizolácia detailov a ukončovacie práce  
1. Stály pevný podklad 

2. Základný náter 

(Vystuženie sa zväčša nevyžaduje) 

3. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA  

(10 až 25 rokov) 

4. (Optimálne) Vrchný ochranný náter  

(Transparentný alebo pigmentovaný) 

http://www.resicon.sk/
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RESICON BITUMEN HYBRID SYSTEM  

Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze polyuretán – bitúmenovej 
živice, aplikovaný za studena, určený najmä pre lokálne a/alebo detailné 
hydroizolačné aplikácie povrchov a podkladov, ktoré si vyžadujú kompatibilitu 
a/alebo vlastnosti podobné asfaltovým či bitúmenovým materiálom.  

SYSTÉM RESICON BITUMEN HYBRID je špeciálne vyvinutý a prispôsobený                   
na nechránené betónové, murované, drevené, kovové, PVC alebo EPDM 
povrchy, ako aj asfaltové či bitúmenové, kde poskytuje ochranu proti vode, 
vlhkosti a plynnému radónu.  

Spojenie tohto univerzálneho systému s asfaltovým povrchom či inou 
membránou zaručuje spoľahlivú kontinuitu hydroizolačných materiálov 
a utesnenie celého povrchu, preto  je vhodný pri rozsiahlych i detailných 
hydroizolačných projektoch nových objektov a/alebo opravách.  

 

 

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU RESICON BITUMEN HYBRID  

 Jednozložkový tixotropný polyuretán s bitúmenovou zložkou, aplikovateľný za studena    

 Vysoko elastický materiál (Elongácia vyše 400 %) s vynikajúcou priľnavosťou na stavebné 
povrchy ako betón, murivo, malta, kov, PVC, EPDM a špeciálne na asfaltové membrány – 
bitúmenové povrchové úpravy 

 Súvislá, bezšvová membrána s vynikajúcimi mechanickými a adhéznymi vlastnosťami 
 Úplná vodotesnosť materiálu, odolnosť proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu  
 Výborná odolnosť proti stavebným pohybom a mechanickému namáhaniu, chemickým 

látkam a plynnému radónu 
 Rýchle schnutie, kompatibilita a kontinuita s inými hydroizolačnými / stavebnými povrchmi 

na báze asfaltu, bitúmenu, PVC či EPDM a pod. 
 Vylepšené vlastnosti v porovnaní s inými bitúmenovými produktami 
 Hydroizolácia a ochrana nových aj renovácia a oprava poškodených, starých, nefunkčných 

povrchov a membrán, náhrada za tekuté asfaltové produkty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

RESICON BITUMEN HYBRID SYSTEM 

Hydroizolačná membrána s bitúmenovou povrchovou úpravou  
1. Stály pevný podklad 

2. (Optimálne) Základný náter 

3. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA  

4. (Optimálne) Finálna povrchová úprava : 

a) Posyp kremičitým pieskom 0,3 – 0,8 mm (ideálny adhézny 
most pre nasledujúce vrstvy) 

b) Hydroizolačná membrána  

(v prípade viacvrstvového hydroizolačného systému,                         
napr. na asfaltovom povrchu)  

c) Vrchný ochranný náter v požadovanej farbe RAL  

(V prípade potreby finálnej povrchovej úpravy) 

 

http://www.resicon.sk/
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TRVANLIVÁ OCHRANA STIEN A INÝCH ŠIKMÝCH ČI VERTIKÁLNYCH KONŠTRUKCIÍ A OBJEKTOV 

EXTERIÉRNA TENKOVVRSTVOVÁ OCHRANA 

Ochrana exteriérnych zvislých plôch. Vonkajšie steny budov, ploty, oporné múry, strešné 
atiky, rôzne klampiarske prvky, sokle či schodiská a podobne, sú vystavené neustálym 
vplyvom počasia (dážď, sneh, ľad, vietor, UV žiarenie), usadzovaniu – špineniu biologickým 
materiálom alebo anorganickými nečistotami z okolitého prostredia a v neposlednom 
rade chemickým atakom, ako sú vznik alebo pôsobenie solí, plynov a iných chemických 
látok zvnútra stavby či z vonkajšieho prostredia ...  

RESICON predstavuje riešenie                    
pre exteriérne ošetrenie takýchto 
plôch použitím hydroizolačných 
a ochranných materiálov na báze 
tekutých živíc, ktoré poskytujú 
spoľahlivú a udržateľnú ochranu, 
a to s minimálnymi nákladmi na ich realizáciu.  

Tieto materiály sú aplikovateľné za studena použitím štetca, valčeka alebo bezvzduchovým 
striekaním, pričom sa nanášajú v niekoľkých tenkých vrstvách v závislosti od požiadaviek na 
stupeň ochrany či životnosť systému. Výsledkom je súvislá, bezšvová, elastická a zároveň 
pevná, hladká membrána. Vo všeobecnosti ide o tenkovrstvovú membránu, ktorej hrúbka 
je aspoň 1 mm, čomu zodpovedá spotreba materiálu 1 kg/m2.   

Vďaka svojej bezrozpúšťadlovej povahe – vodnobázové produkty – a vysokej tixotropii sa 
tieto materiály jednoducho nanášajú aj na šikmé či vertikálne povrchy (nestekajú), a to aj 
v prípade, že podklad je vlhký (nesmie byť stála vlhkosť alebo stojatá voda, dážď, sneh). 
Produkty schnú a vytvrdzujú veľmi rýchlo – vyparovaním vody (aj pri nízkych teplotách).  

Tieto náterové systémy poskytujú nielen optimálnu hydroizolačnú, chemickú a mechanickú 
ochranu stavebných povrchov, ale tiež estetický vzhľad povrchov, nakoľko môžu byť 
pigmentované v rôznych farebných odtieňoch (RAL).  

 

 

 

 

Systémy RESICON AQUA PROTECT a RESICON ACRYLIC RUBBER WATERPROOFING sú 
použiteľné ako ideálna nízko nákladová povrchová ochrana a/alebo ošetrenie 
betónových alebo kovových stavieb a konštrukcií so stredne dlhodobou životnosťou.  
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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 RESICON AQUA PROTECT vytvára po aplikácii súvislú, homogénnu, 
hladkú elastomérnu membránu bez spojov, podobnú gume s matným leskom. 
Vďaka svojej vysokej tixotropii (náter nesteká) je vhodný na ochranu 
vertikálnych konštrukcií a vďaka vysokej permeabilite pre vodné pary 
umožňuje stavebným konštrukciám ,,dýchať“, a teda je ideálny aj na ochranu 
stien budov ako fasádna úprava.  

V dôsledku svojej chemicko-fyzikálnej povahy (vodnobázový) sa nemôže 
výkonnostne rovnať iným polyuretánovým materiálom (na báze rozpúšťadiel 

alebo dvojzložkovým bezrozpúšťadlovým). Avšak na rozdiel od akrylových materiálov dosahuje výrazne vyššie parametre a výkon (mechanické 
vlastnosti a odolnosť proti vode).  

HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU RESICON AQUA PROTECT  

 Jednozložkový vodnobázový polyuretánový náter, s výbornou roztierateľnosťou 
 Po aplikácii vytvára elastomérnu membránu podobnú gume (Elongácia 200 %)    
 Jednoduchá aplikácia studeným spôsobom – valček, štetec, striekanie 
 Nevyžaduje základný náter – len iniciačnú vrstvu 
 Priepustný pre vodné pary – hydroizolačná a zároveň fasádna úprava                                    

(ochrana fasád vystavených silným dažďom) 
 Vysoko tixotropný – nesteká ani na vertikálnom povrchu 
 Aplikácia systému na vlhký povrch (ak nie je trvalo vlhký / mokrý) nie je ovplyvnená 
 Vysoká odolnosť proti UV žiareniu, atmosférickým a poveternostným vplyvom, 

širokej škále teplôt, škvrnám a špine 
 Rýchle schnutie, rýchle vytvrdzovanie materiálu a sprevádzkovanie (cca 8 hodín) 
 Protikorózna ochrana betónových povrchov (antikarbonizačné vlastnosti) 
 Pigmentovaný matný produkt – nevyžaduje vrchný náter alebo inú ochranu 
 Bezrozpúšťadlová vodnobázová technológia – ekologické a nezávadné riešenie                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESICON AQUA PROTECT SYSTEM 

Hydroizolácia vodnobázovým polyuretánom 
aplikovaným za studena  

1. Stály pevný podklad 

2. Sanácia povrchu epoxid – cementovou živicou                     
(v prípade prítomnosti negat. hydrostatického tlaku) 

3. Základný náter (Nevyžaduje sa) 

4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA  

5. (Optimálne) Vrchný ochranný náter (podľa RAL) 
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RESICON ACRYLIC RUBBER WATERPROOFING SYSTEM  

Tekutý hydroizolačný systém na báze jednozložkového, vodnobázového akrylového 
náteru. Po aplikácii vzniká polymerizáciou hladká 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  

 
HLAVNÉ VÝHODY SYSTÉMU RESICON ACRYLIC RUBBER WATERPROOFING  

 Jednozložkový vodnobázový akrylický 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, 
striekanie 

 Nevyžaduje základný náter – len iniciačnú vrstvu 
 Aplikácia v dvoch vrstvách s finálnou hrúbkou min. 2 mm 
 Tixotropný – nesteká ani na vertikálnom povrchu 
 Dobrá chemická odolnosť a ochrana proti atmosférickým, 

poveternostným vplyvom, škvrnám, špine, UV žiareniu  

 Odolný proti mrazu – termoplast  

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

 Protikorózne vlastnosti – ochrana betónových povrchov (EN 
1504-2) proti karbonizácii  (veľmi nízka priepustnosť pre CO2)  

 Pigmentovateľný produkt – nevyžaduje vrchný náter alebo inú 
ochranu 

 Bezrozpúšťadlová vodnobázová technológia – ekologické 
a nezávadné riešenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RESICON ACRYLIC RUBBER WATERPROOFING 
SYSTEM 

Hydroizolácia vodnobázovým akrylovým náterom                  
aplikovaným za studena  

1. Stály pevný podklad 

2. Sanácia povrchu epoxid – cementovou živicou                          
(v prípade prítomnosti negat. hydrostatického tlaku) 

3. Základný náter (Nevyžaduje sa) 

4. HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA 

5. (Optimálne) Vrchný ochranný náter (podľa RAL) 
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RESICON PLUS ROOF SYSTEM 
(S VRCHNÝM OCHRANNÝM NÁTEROM) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Komplexný tekutý hydroizolačný systém s vrchným náterom 

ako ochrana a finálna povrchová úprava hydroizolačnej membrány 
 Flexibilný systém, odolný proti vplyvom počasia, opotrebovaniu,  

oteru, usadzovaniu nečistôt a extrémne proti UV žiareniu 
 Jednoduchá aplikácia – jednozložkové materiály 
 Variabilita v rýchlosti vytvrdzovania jednotlivých vrstiev  
 Ľahko čistiteľné a udržiavateľné povrchy – hladké, neporézne 
 Efektívnejšie odvádzanie vody z povrchu 
 Estetický vzhľad – variabilné farebné odtiene v RAL, stupne lesku, 

stabilita farby a lesku (pigmentované nátery) 
 Hydroizolácia striech bez / s obmedzenou pochôdznosťou  

pre údržbové úkony, najmä striech s ľahkou krytinou, flexibilným povrchom 
 
Kategória:      HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu:   1 zložkový Polyuretán 
Priľnavosť:     Betón, poter, dlaždice, kov, PVC, EPDM, drevo, OSB, bitúmen,  
            vláknitý cement, EPS, XPS, PIR/PUR 
Hrúbka systému: 1,9 – 2,5 mm (bez hrúbky tepelnej izolácie, spádových dosiek) 
Finálna úprava:  Vrchný ochranný pigmentovaný náter / Protišmyková / Lesklý / Matný 
Finálna farba:   Podľa RAL 
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný, súvislý,  

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

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 V závislosti od vonkajších aplikačných podmienok a typu povrchu treba zvoliť vhodný základný náter (Pre viac informácii kontaktujte dodávateľa / výrobcu)  
2 Odporúča sa v odlišnom farebnom odtieni ako prvá vrstva z dôvodu efektívnej kontroly pri prekrývaní nanášaných vrstiev ! 
3 Pri krajoch, hranách, rohoch, spojoch, prechodoch na vertikálnu plochu možno použiť špeciálnu geotextíliu GEOMAX 80 (1 rolka / 30 – 100 m2) alebo butyl-

polyesterovú pásku BUTYL TEX (o.i. krajšie vizuálne prevedenie)  
4 Pigmentovaný náter v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (pridaním PU / PUW pigmentovanej pasty + 20 %) ! Pre bezrozpúšťadlovú technológiu použite 

verziu ECO alebo SF  

5    Pre protišmykovú povrchovú úpravu sa do poslednej vrstvy mieša protišmykové aditívum podľa požadovanej drsnosti a vzhľadu (jemné v objeme cca 5% 
alebo hrubé v objeme cca 15%). Pre matný vzhľad sa do poslednej transparentnej vrstvy vrchného náteru pridá Matting Additive (+ 20 %) 

 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
POROSITY SEALER 1 
Suchý porézny  
tvrdý povrch 

Štetec, valček, striekanie  Prvá vrstva (10 – 25 % riedenie 
riedidlom Rayston Solvent) 

  Druhá vrstva (čistá) 

0,15 – 0,25 kg/m2 
 

0,15 – 0,25 kg/m2 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

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

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

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

  3 x 0,7 kg/m2 
 

2 x 1 kg/m2 
 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 

IZOLÁCIA /  
SPÁDOVÉ DOSKY 

Izolácia /  
Spádové dosky 

Striekanie  Rayston Foam – PUR izolačná pena 
Mechanické kotvenie   PUR / PIR izolačné dosky, XPS, EPS, 
Lepenie, Voľné zaťaženie   a iné ... 
  
  

 

25 – 400 mm 
 

 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR / 
IMPERTRANS / 
IMPERTOP FAST 2K / 
IMPERTOP FAST SPRAY 
 
 

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

min. 3 x 0,15 kg/m2 

 
 

min. 2 x 0,25 kg/m2 

 
 

1 
2 3 

4 
5 

6 
7 

1. Podklad 
2. Spádové dosky / Izolácia 

3. Základný náter 
4. Hydroizolačná vrstva 

5. Geotextílna / Sklovláknitá výstuž 
6. Hydroizolačná vrstva 

7. Vrchný ochranný náter 

(PIGMENTOVANÝ) 4 
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RESICON PLUS ROOF SYSTEM 
(S VRCHNÝM OCHRANNÝM NÁTEROM)  

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Komplexný tekutý hydroizolačný systém s vrchným náterom 

Rýchlovytvrdzujúci, flexibilný systém aplikovaný v jednej vrstve 
schopný premostiť trhliny, odolný proti stavebným pohybom, 
otrasom, počasiu, oteru, opotrebovaniu, usadzovaniu nečistôt 

 Nevyžaduje vystuženie, rýchla aplikácia 
 Veľmi rýchle vytvrdzovanie a rýchle sprevádzkovanie 
 Hladké, neporézne povrchy – nenáročné na údržbu a čistenie 
 Efektívnejšie odvádzanie vody z povrchu 
 Extrémna odolnosť proti UV žiareniu a estetický vzhľad   

variabilné pigmenty v RAL, stupne lesku, stabilita farby a lesku 
 Hydroizolácia striech bez / s obmedzenou pochôdznosťou  

pre údržbové úkony, najmä striech s ľahkou krytinou, flexibilných povrchov 
 
Kategória:      HYDROIZOLÁCIA HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu:   2 zložkový Polyuretán 
Priľnavosť:     Betón, poter, dlaždice, kov, PVC, EPDM, drevo, OSB, bitúmen, 
            vláknitý cement, EPS, XPS, PIR/PUR 
Hrúbka systému: 2,3 – 2,6 mm (bez hrúbky tepelnej izolácie, spádových dosiek) 
Finálna úprava:  Vrchný ochranný pigmentovaný náter / Protišmyková / Lesklý / Matný 
Finálna farba:   Podľa RAL 
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný, súvislý,  

vyrovnaný, čistý, suchý, bezprašný, bez mastnoty 
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                  SPÔSOB APLIKÁCIE                            SPOTREBA MATERIÁLU 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1   V závislosti od vonkajších aplikačných podmienok a typu povrchu treba zvoliť vhodný základný náter (Pre viac informácii kontaktujte dodávateľa / výrobcu)  

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)  

3 Pigmentovaný náter v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (PU / PUW pigmentová pasta 20 %) ! Pre bezrozpúšťadlovú technológiu použite verziu ECO / SF 

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

ZÁKLADNÝ NÁTER 
POROSITY SEALER 1 
Suchý porézny  
tvrdý povrch 

Štetec, valček, striekanie Prvá vrstva (10 – 25 % riedenie 
riedidlom Rayston Solvent) 

 Druhá vrstva (čistá) 

0,15 – 0,25 kg/m2 
 

0,15 – 0,25 kg/m2 

IZOLÁCIA /  
SPÁDOVÉ DOSKY 

Izolácia /  
Spádové dosky 

Striekanie Rayston Foam – PUR izolačná pena 
Mechanické kotvenie  PUR / PIR izolačné dosky, XPS, EPS, 
Lepenie, Voľné zaťaženie  a iné ... 
  
  
 

25 – 400 mm 
 

 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR / 
IMPERTRANS / 
IMPERTOP FAST 2K / 
IMPERTOP FAST SPRAY 
 
 

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

min. 3 x 0,15 kg/m2 

 
min. 2 x 0,25 kg/m2 

 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX 2K / 
(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. 
(NEVYŽADUJE SA) Všetky spoje prekryť v šírke aspoň 5 cm 
 
 
 

1 x 2 – 2,2 kg/m2 
 

1 x 1,8 – 3 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 

1. Podklad 
2. Spádové dosky / Izolácia 

3. Základný náter 
4. Hydroizolačná vrstva 

5. Geotextílna / Sklovláknitá výstuž 
6. Hydroizolačná vrstva 

7. Vrchný ochranný náter 

1 
2 3 

4 
5 

6 
7 

(PIGMENTOVANÝ) 3 
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RESICON COOL ROOF SYSTEM 
(S VRCHNÝM REFLEKTÍVNYM NÁTEROM)  

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Komplexný tekutý hydroizolačný systém s vrchným ochranným  

náterom s reflektívnymi (odrazivými) vlastnosťami a extrémnou  
odolnosťou proti UV žiareniu 

 Flexibilný systém, odolný proti vplyvom počasia, opotrebovaniu,  
oteru, usadzovaniu nečistôt 

 Jednoduchá aplikácia – jednozložkové materiály 
 Variabilita v rýchlosti vytvrdzovania jednotlivých vrstiev 
 Ľahko čistiteľné a udržiavateľné povrchy – hladké, neporézne  
 COOL ROOF efekt – odrazivosť slnečného svitu a tepla,  

redukuje prehrievanie povrchu (energetická efektivita) 
 Estetický vzhľad – univerzálna čistá biela farba, stabilita farby a lesku 
 Strechy bez / s obmedzenou pochôdznosťou, s ľahkou krytinou, flexibilné povrchy 
 
Kategória:      HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu:   1 zložkový Polyuretán 
Priľnavosť:     Betón, poter, dlaždice, kov, PVC, EPDM, drevo, OSB, bitúmen, vláknitý cement, tep. izolácia 
Hrúbka systému: 1,9 – 2,6 mm (bez hrúbky tepelnej izolácie, spádových dosiek) 
Finálna úprava:  Vrchný ochranný náter / Reflektívna 
Finálna farba :   Biela. Ostatné farebné odtiene na vyžiadanie.             
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný, súvislý, 

vyrovnaný, čistý, suchý, bezprašný, bez mastnoty 
 
 
 
 
 
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                       SPÔSOB APLIKÁCIE                            SPOTREBA MATERIÁLU 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1  V závislosti od vonkajších aplikačných podmienok a typu povrchu treba zvoliť vhodný základný náter (Pre viac informácii kontaktujte dodávateľa / výrobcu)  
2   Odporúča sa v odlišnom farebnom odtieni ako prvá vrstva z dôvodu efektívnej kontroly pri prekrývaní nanášaných vrstiev !  

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

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

Pre bezrozpúšťadlovú technológiu použite verziu ECO alebo SF  
 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

IZOLÁCIA /  
SPÁDOVÉ DOSKY 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
POROSITY SEALER 1  
Suchý porézny  
tvrdý povrch 
 

Štetec, valček, striekanie  Prvá vrstva (10 – 25 % riedenie riedidlom 
Rayston Solvent) 

  Druhá vrstva (čistá) 

 

0,15 – 0,25 kg/m2 
 

0,15 – 0,25 kg/m2 

 
HYDROIZOLAČNÁ 

MEMBRÁNA 

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

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

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

3 x 0,7 kg/m2 
 

2 x 1 kg/m2 
 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 

Izolácia /  
Spádové dosky 
 

COLODUR / 
IMPERTRANS  
 
(BIELA FARBA) 4 
 

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

3 x 0,15 kg/m2 

 
2 x 0,25 kg/m2 

 
 

Striekanie  Rayston Foam – PUR izolačná pena 
Mechanické kotvenie   PUR / PIR izolačné dosky, XPS, EPS, 
Lepenie, Voľné zaťaženie   a iné ... 
  
  
 

25 – 400 mm 
 

 

1. Podklad 
2. Spádové dosky / Izolácia 

3. Základný náter 
4. Hydroizolačná vrstva 
5. Hydroizolačná vrstva 

6. Vrchný reflektívny ochranný 
náter v bielej farbe 

1 
2 

3 
4 5 

6 
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RESICON COOL ROOF SYSTEM 
(S VRCHNÝM REFLEKTÍVNYM NÁTEROM)  

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Komplexný tekutý hydroizolačný systém s vrchným ochranným 

náterom s reflektívnymi (odrazivými) vlastnosťami 
 Efektívna aplikácia materiálu nanášaného technikou WET-On-WET  

v jednej hrubej ne/vystuženej vrstve bez technologickej prestávky 
 Rýchla aplikácia a vytvrdzovanie (aj pri nízkych teplotách) 
 Vysoko flexibilný systém, odolný proti vplyvom počasia, oteru, 

opotrebovaniu, usadzovaniu nečistôt, extrémne proti UV žiareniu 
 Premosťuje trhliny, odoláva stavebným pohybom 
 Ľahko čistiteľné a udržiavateľné povrchy – hladké, neporézne  
 COOL ROOF efekt – odrazivosť slnečného svitu a tepla,  

redukuje prehrievanie povrchu (energetická efektivita) 
 Estetický vzhľad – univerzálna čistá biela farba, stabilita farby a lesku 
 Strechy bez / s obmedzenou pochôdznosťou, s ľahkou krytinou, flexibilné povrchy 
 
Kategória:      HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu:   2 zložkový Polyuretán / Polyurea 
Priľnavosť:     Betón, poter, dlaždice, kov, PVC, EPDM, drevo, OSB, bitúmen, vláknitý cement, tep. izolácia 
Hrúbka systému: 2,1 – 2,6 mm (bez hrúbky tepelnej izolácie, spádových dosiek)  
Finálna úprava:  Vrchný ochranný náter / Reflektívna 
Finálna farba :   Biela. Ostatné farebné odtiene na vyžiadanie.             
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný, súvislý, 

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

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
1   V závislosti od vonkajších aplikačných podmienok a typu povrchu treba zvoliť vhodný základný náter (Pre viac informácii kontaktujte dodávateľa / výrobcu)  

2   Materiál možno nahradiť bezrozpúšťadlovým variantom IMPERMAX COLD POLYUREA SF. Impermax polyurea možno naniesť naraz v jednej hrubej vrstve  

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

4  WET ON WET Systém – na prvú (iniciačnú) vrstvu vystuženú geotextíliou/sklovláknitou tkaninou sa ihneď nanáša druhá vrstva bez technologickej prestávky 
(tzv. mokrá vrstva na mokrú vrstvu). Pri krajoch, hranách, rohoch, spojoch, prechodoch na vertikálnu plochu možno použiť špeciálnu geotextíliu GEOMAX 80 
(1 rolka / 30 – 100 m2) alebo butyl-polyesterovú pásku BUTYL TEX (o.i. krajšie vizuálne prevedenie, jednoduchšia aplikácia). Pre aplikáciu na vertikálny 
povrch: geotextília alebo zahusťovadlo Thickening Additive v objeme 1 – 3 % 

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

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

IZOLÁCIA /  
SPÁDOVÉ DOSKY 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
POROSITY SEALER 1  
Suchý porézny  
tvrdý povrch 
 

Štetec, valček, striekanie  Prvá vrstva (zriedená)  
(10-25 % s riedidlom Rayston Solvent)                                                                      

  Druhá vrstva (čistá) 

 

0,15 – 0,25 kg/m2 

 
0,15 – 0,25 kg/m2 

 

Izolácia /  
Spádové dosky 
 

COLODUR / 
IMPERTRANS  
(BIELA FARBA) 5 
 

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

min. 3 x 0,15 kg/m2  
 

min. 2 x 0,25 kg/m2 

 
 
 

Striekanie  Rayston Foam – PUR izolačná pena 
Mechanické kotvenie   PUR / PIR izolačné dosky, XPS, EPS, 
Lepenie, Voľné zaťaženie   a iné ... 
  
  
 

25 – 400 mm 
 

 

1. Podklad 
2. Spádové dosky / Izolácia 

3. Základný náter 
4. Hydroizolačná vrstva 
5. Hydroizolačná vrstva 

6. Vrchný reflektívny ochranný 
náter v bielej farbe 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX 2K M / 
IMPERMAX  
COLD POLYUREA 2 
(10 až 25 rokov) 
 

Valček, hladidlo  Vertikálny povrch:         3 vrstvy 
  
 Horizontálny povrch:       2 vrstvy 3 
 
Rayston Fiber (Optimálne) 4 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 
 

 

(WET-ON-WET SYSTEM) 

1 
2 

3 
4 5 

6 
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RESICON COOL ROOF SYSTEM 
(S VRCHNÝM REFLEKTÍVNYM NÁTEROM)  

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Komplexný tekutý hydroizolačný systém s vrchným ochranným 

náterom s reflektívnymi (odrazivými) vlastnosťami 
 Rýchlovytvrdzujúci, vysoko flexibilný systém aplikovaný v jednej vrstve 

schopný premostiť trhliny, odolný proti stavebným pohybom, 
otrasom, počasiu, oteru, opotrebovaniu, usadzovaniu nečistôt 

 Nevyžaduje vystuženie, rýchla aplikácia 
 Veľmi rýchle vytvrdzovanie a rýchle sprevádzkovanie 
 Hladké, neporézne povrchy – nenáročné na údržbu a čistenie 
 COOL ROOF efekt – odrazivosť slnečného svitu a tepla,  

redukuje prehrievanie povrchu (energetická efektivita) 
 Extrémna odolnosť proti UV žiareniu a estetický vzhľad 

univerzálna čistá biela farba, stabilita farby a lesku   
 Strechy bez / s obmedzenou pochôdznosťou, s ľahkou krytinou, flexibilné povrchy 
 
Kategória:      HYDROIZOLÁCIA HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu:   2 zložkový Polyuretán / Polyurea 
Priľnavosť:     Betón, poter, dlaždice, kov, PVC, EPDM, drevo, OSB, bitúmen, vláknitý cement, tep. izolácia 
Hrúbka systému: 2,3 – 2,6 mm (bez hrúbky tepelnej izolácie, spádových dosiek)  
Finálna úprava:  Vrchný ochranný náter / Reflektívna 
Finálna farba :   Biela. Ostatné farebné odtiene na vyžiadanie.             
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný, súvislý, 

vyrovnaný, čistý, suchý, bezprašný, bez mastnoty 
 
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                       SPÔSOB APLIKÁCIE                            SPOTREBA MATERIÁLU 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1   V závislosti od vonkajších aplikačných podmienok a typu povrchu treba zvoliť vhodný základný náter (Pre viac informácii kontaktujte dodávateľa / výrobcu)  

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)  

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 
 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

IZOLÁCIA /  
SPÁDOVÉ DOSKY 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
POROSITY SEALER 1 
Suchý porézny  
tvrdý povrch 
 

Štetec, valček, striekanie  Prvá vrstva (zriedená)  
(10-25 % s riedidlom Rayston Solvent)                                                                      

  Druhá vrstva (čistá) 

 

0,15 – 0,25 kg/m2 

 
0,15 – 0,25 kg/m2 

 
HYDROIZOLAČNÁ 

MEMBRÁNA 

IMPERMAX 2K / 
IMPERMAX  
POLYUREA H / FLEX / 
RAYSTON POLYUREA / 
FAST 
(10 AŽ 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. 
(NEVYŽADUJE SA)   Všetky spoje prekryť v šírke aspoň 5 cm 
  

1 x 2 – 2,2 kg/m2 
 

1 x 1,8 – 3 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 

Izolácia /  
Spádové dosky 
 

COLODUR / 
IMPERTRANS  
(BIELA FARBA) 3 
 

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

min. 3 x 0,15 kg/m2 

 
min. 2 x 0,25 kg/m2 

 
 

Striekanie  Rayston Foam – PUR izolačná pena 
Mechanické kotvenie   PUR / PIR izolačné dosky, XPS, EPS, 
Lepenie, Voľné zaťaženie   a iné ... 
  
  

 

25 – 400 mm 
 

 

1. Podklad 
2. Spádové dosky / Izolácia 

3. Základný náter 
4. Hydroizolačná vrstva 

5. Vrchný reflektívny ochranný 
náter v bielej farbe 

1 
2 

3 
4 5 
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RESICON COOL ROOF SYSTEM 
(S REFLEKTÍVNOU MEMBRÁNOU BEZ VRCHNÉHO NÁTERU)  

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Komplexný tekutý hydroizolačný systém bez potreby vrchného náteru 
 Druhá hydroizolačná vrstva systému plní funkciu hydroizolačnej  

membrány a zároveň vrchného ochranného náteru so schopnosťou  
odrazivosti slnečného žiarenia s ochranou proti UV žiareniu 

 Flexibilný systém, odolný proti vplyvom počasia, opotrebovaniu,  
oteru, usadzovaniu nečistôt 

 Jednoduchá aplikácia – jednozložkové materiály 
 Rýchla aplikácia dvojvrstvového systému – nákladovo efektívna  
 COOL ROOF efekt – odrazivosť slnečného svitu a tepla,  

redukuje prehrievanie povrchu (energetická efektivita) 
 Estetický vzhľad – univerzálna čistá biela farba, stabilita farby a lesku 
 Strechy bez / s obmedzenou pochôdznosťou, s ľahkou krytinou, flexibilné povrchy 
 
Kategória:      HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu:   1 zložkový Polyuretán 
Priľnavosť:     Betón, poter, dlaždice, kov, PVC, EPDM, drevo, OSB, bitúmen, vláknitý cement, tep. izolácia 
Hrúbka systému: 2,4 – 3,2 mm (bez hrúbky tepelnej izolácie, spádových dosiek) 
Finálna úprava:  1 zložkový hydroizolačný Alifatický Polyuretán / Reflektívna membrána 
Finálna farba :   Biela. Ostatné farebné odtiene na vyžiadanie.             
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný, súvislý, 

vyrovnaný, čistý, suchý, bezprašný, bez mastnoty 
 
 
 
 
 
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                       SPÔSOB APLIKÁCIE                            SPOTREBA MATERIÁLU 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1  V závislosti od vonkajších aplikačných podmienok a typu povrchu treba zvoliť vhodný základný náter (Pre viac informácii kontaktujte dodávateľa / výrobcu)  
2  V prípade vystuženia hydroizolačnej vrstvy, sa najskôr nanesie iniciačná tenká vrstva náteru, vloží sa výstuž a následne sa ihneď nanesie zvyšok 

hydroizolačného materiálu (Pri aplikácii treba dodržať celkovú spotrebu materiálu – hrúbku membrány – podľa požiadavky) 

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

4   Finálna úprava vrchným náterom sa už nevyžaduje – druhá hydroizolačná vrstva v bielej farbe plní funkciu aj ochrannú a reflektívnu, odoláva UV žiareniu !  
 

HYDROIZOLAČNÁ 
REFLEKTÍVNA 
MEMBRÁNA 

IZOLÁCIA /  
SPÁDOVÉ DOSKY 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
POROSITY SEALER 1  
Suchý porézny  
tvrdý povrch 
 

Štetec, valček, striekanie  Prvá vrstva (10 – 25 % riedenie riedidlom 
Rayston Solvent) 

  Druhá vrstva (čistá) 

 

0,15 – 0,25 kg/m2 
 

0,15 – 0,25 kg/m2 

 
HYDROIZOLAČNÁ 

MEMBRÁNA 

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

Štetec, valček, hladidlo,  Vertikálny povrch:          2 vrstvy 
striekanie  
 Horizontálny povrch:      1 vrstva 2 
 
Rayston Fiber (Optimálne) 3 Vtlačením do mokrej prvej vrstvy.   
netkaná sklovláknitá výstuž Všetky spoje prekryť v šírke aspoň 5 cm 
 
 

2 x 0,7 kg/m2 
 

1 – 1,5 kg/m2 
 
1 rolka / 50 – 150 m2 

 

Izolácia /  
Spádové dosky 
 

IMPERMAX A  
(BIELA FARBA) 4 
 

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

2 x 0,25 – 0,5 kg/m2 

 
 1 x 0,5 – 1 kg/m2 

 
 

Striekanie  Rayston Foam – PUR izolačná pena 
Mechanické kotvenie   PUR / PIR izolačné dosky, XPS, EPS, 
Lepenie, Voľné zaťaženie   a iné ... 
  
  
 

25 – 400 mm 
 

 

1. Podklad 
2. Spádové dosky / Izolácia 

3. Základný náter 
4. Hydroizolačná vrstva 

5. Hydroizolačná reflektívna 
membrána v bielej farbe 

1 
2 

3 
4 5 

http://www.resicon.sk/
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RESICON COOL ROOF SYSTEM 
(S REFLEKTÍVNOU MEMBRÁNOU BEZ VRCHNÉHO NÁTERU)  

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Komplexný tekutý hydroizolačný systém bez potreby vrchného náteru 
 Vrchná vrstva systému plní funkciu hydroizolačnej membrány 

a zároveň vrchného ochranného náteru so schopnosťou  
odrazivosti slnečného žiarenia s ochranou proti UV žiareniu 

 Aplikácia hlavnej hydroizolačnej membrány technikou WET-On-WET  
v jednej hrubej ne/vystuženej vrstve bez technologickej prestávky 

 Rýchla aplikácia a vytvrdzovanie (aj pri nízkych teplotách) 
 Vysoko flexibilný systém, odolný proti počasiu, oteru, opotrebovaniu 
 Premosťuje trhliny, odoláva stavebným pohybom 
 Zvýšená hydroizolačná odolnosť – veľmi hrubá membrána  
 COOL ROOF efekt – odrazivosť slnečného svitu a tepla,  

redukuje prehrievanie povrchu (energetická efektivita) 
 Estetický vzhľad – univerzálna čistá biela farba, stabilita farby a lesku 
 Strechy bez / s obmedzenou pochôdznosťou, s ľahkou krytinou, flexibilné povrchy 
 
Kategória:      HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu:   2 zložkový Polyuretán / Polyurea 
Priľnavosť:     Betón, poter, dlaždice, kov, PVC, EPDM, drevo, OSB, bitúmen, vláknitý cement, tep. izolácia 
Hrúbka systému: 2,4 – 3 mm (bez hrúbky tepelnej izolácie, spádových dosiek)  
Finálna úprava:  1 zložkový hydroizolačný Alifatický Polyuretán / Reflektívna membrána 
Finálna farba :   Biela. Ostatné farebné odtiene na vyžiadanie.             
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný, súvislý, 

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

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1   V závislosti od vonkajších aplikačných podmienok a typu povrchu treba zvoliť vhodný základný náter (Pre viac informácii kontaktujte dodávateľa / výrobcu)  
2   Materiál možno nahradiť bezrozpúšťadlovým variantom IMPERMAX COLD POLYUREA SF. Impermax polyurea možno naniesť naraz v jednej hrubej vrstve  
3   Odporúča sa v odlišnom farebnom odtieni ako prvá iniciačná vrstva z dôvodu efektívnej kontroly pri prekrývaní nanášaných vrstiev !  
4  WET ON WET Systém – na prvú (iniciačnú) vrstvu vystuženú geotextíliou/sklovláknitou tkaninou sa ihneď nanáša druhá vrstva bez technologickej prestávky 

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

5  Finálna úprava vrchným náterom sa už nevyžaduje – posledná membrána v bielej farbe plní funkciu aj ochrannú a reflektívnu, odoláva UV žiareniu ! 
 

HYDROIZOLAČNÁ 
REFLEKTÍVNA 
MEMBRÁNA 

IZOLÁCIA /  
SPÁDOVÉ DOSKY 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
POROSITY SEALER 1  
Suchý porézny  
tvrdý povrch 
 

Štetec, valček, striekanie  Prvá vrstva (zriedená)  
(10-25 % s riedidlom Rayston Solvent)                                                                      

  Druhá vrstva (čistá) 

 

0,15 – 0,25 kg/m2 

 
0,15 – 0,25 kg/m2 

 

Izolácia /  
Spádové dosky 
 

IMPERMAX A 
(BIELA FARBA) 5 
 

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

2 x 0,25 – 0,5 kg/m2 

 
 1 x 0,5 – 0,7 kg/m2 

 
 
 
 

Striekanie  Rayston Foam – PUR izolačná pena 
Mechanické kotvenie   PUR / PIR izolačné dosky, XPS, EPS, 
Lepenie, Voľné zaťaženie   a iné ... 
  
  

 

25 – 400 mm 
 

 

1. Podklad 
2. Spádové dosky / Izolácia 

3. Základný náter 
4. Hydroizolačná vrstva 
5. Hydroizolačná vrstva 

6. Hydroizolačná reflektívna 
membrána v bielej farbe 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX 2K M / 
IMPERMAX  
COLD POLYUREA 2 
(10 až 25 rokov) 
 

Valček, hladidlo  Vertikálny povrch:         3 vrstvy 
  
 Horizontálny povrch:       2 vrstvy 3 
 
Rayston Fiber (Optimálne) 4 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 
 
 

(WET-ON-WET SYSTEM) 

1 
2 

3 
4 5 

6 
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RESICON COOL ROOF SYSTEM 
(S REFLEKTÍVNOU MEMBRÁNOU BEZ VRCHNÉHO NÁTERU)  

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Komplexný tekutý hydroizolačný systém bez potreby vrchného náteru 
 Druhá hydroizolačná vrstva systému plní funkciu hydroizolačnej  

membrány a zároveň vrchného ochranného náteru so schopnosťou  
odrazivosti slnečného žiarenia s ochranou proti UV žiareniu 

 Rýchlovytvrdzujúci, flexibilný systém aplikovaný v jednej vrstve 
schopný premostiť trhliny, odolný proti stavebným pohybom, 
otrasom, počasiu, oteru, opotrebovaniu 

 Nevyžaduje vystuženie, veľmi rýchla aplikácia 
 Veľmi rýchle vytvrdzovanie a rýchle sprevádzkovanie 
 Zvýšená hydroizolačná odolnosť – veľmi hrubá membrána 
 COOL ROOF efekt – odrazivosť slnečného svitu a tepla,  

redukuje prehrievanie povrchu (energetická efektivita) 
 Estetický vzhľad - univerzálna čistá biela farba, stabilita farby a lesku   
 Strechy bez / s obmedzenou pochôdznosťou, s ľahkou krytinou, flexibilné povrchy 
 
Kategória:      HYDROIZOLÁCIA HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu:   2 zložkový Polyuretán / Polyurea 
Priľnavosť:     Betón, poter, dlaždice, kov, PVC, EPDM, drevo, OSB, bitúmen, vláknitý cement, tep. izolácia 
Hrúbka systému: 2,3 – 2,6 mm (bez hrúbky tepelnej izolácie, spádových dosiek)  
Finálna úprava:  1 zložkový hydroizolačný Alifatický Polyuretán / Reflektívna membrána 
Finálna farba :   Biela. Ostatné farebné odtiene na vyžiadanie.             
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný, súvislý, 

vyrovnaný, čistý, suchý, bezprašný, bez mastnoty 
 
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                       SPÔSOB APLIKÁCIE                            SPOTREBA MATERIÁLU 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1   V závislosti od vonkajších aplikačných podmienok a typu povrchu treba zvoliť vhodný základný náter (Pre viac informácii kontaktujte dodávateľa / výrobcu)  

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)  

3 Finálna úprava vrchným náterom sa už nevyžaduje – druhá hydroizolačná vrstva v bielej farbe plní funkciu aj ochrannú a reflektívnu, odoláva UV žiareniu ! 
 

HYDROIZOLAČNÁ 
REFLEKTÍVNA 
MEMBRÁNA 

IZOLÁCIA /  
SPÁDOVÉ DOSKY 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
POROSITY SEALER 1 
Suchý porézny  
tvrdý povrch 
 

Štetec, valček, striekanie  Prvá vrstva (zriedená)  
(10-25 % s riedidlom Rayston Solvent)                                                                      

  Druhá vrstva (čistá) 

 

0,15 – 0,25 kg/m2 

 
0,15 – 0,25 kg/m2 

 
HYDROIZOLAČNÁ 

MEMBRÁNA 

IMPERMAX 2K / 
IMPERMAX  
POLYUREA H / FLEX / 
RAYSTON POLYUREA / 
FAST 
(10 AŽ 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. 
(NEVYŽADUJE SA)   Všetky spoje prekryť v šírke aspoň 5 cm 
 
Poznámka: Aplikácia týchto materiálov sa vykonáva len použitím špeciálneho  
dvojkomponentného striekacieho zariadenia s ohrevom zložiek podľa požiadaviek  
 
 

1 x 2 – 2,2 kg/m2 
 

1 x 1,8 – 3 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 

 
 

Izolácia /  
Spádové dosky 
 

IMPERMAX A  
(BIELA FARBA) 3 
 

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

2 x 0,2 – 0,5 kg/m2 

 
 1 x 0,5 – 0,7 kg/m2 

 
 

Striekanie  Rayston Foam – PUR izolačná pena 
Mechanické kotvenie   PUR / PIR izolačné dosky, XPS, EPS, 
Lepenie, Voľné zaťaženie   a iné ... 
  
  
 

25 – 400 mm 
 

 

1. Podklad 
2. Spádové dosky / Izolácia 

3. Základný náter 
4. Hydroizolačná vrstva 

5. Hydroizolačná reflektívna 
membrána v bielej farbe 

1 
2 

3 
4 5 

http://www.resicon.sk/
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RESICON WET ON WET SYSTEM 
(APLIKÁCIA ZA STUDENA V JEDNEJ VRSTVE S VYSTUŽENÍM) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Komplexný tekutý hydroizolačný systém s vrchným náterom 
 Efektívna aplikácia materiálu nanášaného technikou WET-On-WET  

v jednej hrubej vystuženej vrstve bez technologickej prestávky 
 Rýchla aplikácia a vytvrdzovanie (aj pri vyššej teplote a vlhkosti) 
 Flexibilný, samonivelačný systém, odolný proti vplyvom 

počasia, oteru, opotrebovaniu, usadzovaniu nečistôt 
 Vysoká mechanická odolnosť a protišmykové vlastnosti  
 Hladké, neporézne povrchy – nenáročné na údržbu a čistenie 
 Efektívnejšie odvádzanie vody z povrchu 
 Extrémna odolnosť proti UV žiareniu a estetický vzhľad   

variabilné pigmenty v RAL, stupne lesku, stabilita farby a lesku 
 Bezrozpúšťadlová technológia – ekologické a nezávadné riešenie 
 Hydroizolácia striech bez / s obmedzenou pochôdznosťou 

pre údržbové úkony, najmä striech s ľahkou krytinou, flexibilných povrchov 
 
Kategória:      HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu:   2 zložkový Polyuretán (bezrozpúšťadlový) 
Typ povrchu:    Betón, poter, dlaždice, kov, PVC, EPDM, drevo, OSB, bitúmen, vláknitý cement, XPS, EPS, PIR, PUR 
Hrúbka systému: 2,1 – 2,6 mm  
Finálna úprava:  Vrchný ochranný náter  
            / Protišmyková / Lesklá / Matná 
Finálna farba :   Podľa farebného odtieňa RAL (vzorkovník)  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný, súvislý, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1   V závislosti od vonkajších aplikačných podmienok a typu povrchu treba zvoliť vhodný základný náter (Pre viac informácii kontaktujte dodávateľa / výrobcu)  
2   Odporúča sa v odlišnom farebnom odtieni ako prvá iniciačná vrstva z dôvodu efektívnej kontroly pri prekrývaní nanášaných vrstiev ! 
3  WET ON WET Systém – na prvú (iniciačnú) vrstvu vystuženú geotextíliou/sklovláknitou tkaninou sa ihneď nanáša druhá vrstva bez technologickej prestávky 

(tzv. mokrá vrstva na mokrú vrstvu). Pri krajoch, hranách, rohoch, spojoch, prechodoch na vertikálnu plochu možno použiť špeciálnu geotextíliu GEOMAX 80 
(1 rolka / 30 – 100 m2) alebo butyl-polyesterovú pásku BUTYL TEX (o.i. krajšie vizuálne prevedenie, jednoduchšia aplikácia). Pre aplikáciu na vertikálny 
povrch: geotextília alebo zahusťovadlo Thickening Additive v objeme 1 – 3 %  

4  Pigmentovaný náter v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (PU / PUW pigmentová pasta 20 %) ! Pre bezrozpúšťadlovú technológiu použite verziu ECO / SF 
 

1. Podklad 
2. Základný náter 

3. Hydroizolačná vrstva 
4. Geotextílna / Sklovláknitá výstuž 

5. Hydroizolačná vrstva 
6. Vrchný ochranný náter 

1 2 
3 

4 
5 

6 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
POROSITY SEALER 1 
Suchý porézny  
tvrdý povrch 

Štetec, valček, striekanie Prvá vrstva (riedidlo Rayston Solvent 10-25%)                                                                 
  

Druhá vrstva (čistá) 

0,15 – 0,25 kg/m2 
 

0,15 – 0,25 kg/m2 

IZOLÁCIA /  
SPÁDOVÉ DOSKY 

Izolácia /  
Spádové dosky 

Striekanie Rayston Foam – PUR izolačná pena 
Mechanické kotvenie  PUR / PIR izolačné dosky, XPS, EPS, 
Lepenie, Voľné zaťaženie  a iné ... 
  
  

 

25 – 400 mm 
 

 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX 2K M  
(10 až 25 rokov) 
 
 

Valček, hladidlo  Vertikálny povrch:         3 vrstvy 
  
 Horizontálny povrch:       2 vrstvy 2 
 

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

3 x 0,7 kg/m2 
 

2 x 1 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 
 
 

(WET-ON-WET SYSTEM) 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

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

 
 
 
 

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

min. 3 x 0,15 kg/m2 

 
 min. 2 x 0,25 kg/m2 

 

http://www.resicon.sk/
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RESICON WET PUA SYSTEM 
(APLIKÁCIA STUDENEJ POLYUREI V JEDNEJ VRSTVE) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Komplexný tekutý hydroizolačný systém s vrchným náterom 
 Efektívna aplikácia materiálu nanášaného technikou WET-On-WET  

v jednej hrubej ne/vystuženej vrstve bez technologickej prestávky 
 Rýchla aplikácia a vytvrdzovanie (aj pri nízkych teplotách) 
 Vysoko flexibilný, samonivelačný systém, odolný proti vplyvom 

počasia, oteru, opotrebovaniu, usadzovaniu nečistôt 
 Schopnosť premostiť trhliny, odolnosť proti stavebným pohybom  
 Výborné mechanické a protišmykové vlastnosti 
 Hladké, neporézne povrchy – nenáročné na údržbu a čistenie 
 Efektívnejšie odvádzanie vody z povrchu 
 Extrémna odolnosť proti UV žiareniu a estetický vzhľad   

variabilné pigmenty v RAL, stupne lesku, stabilita farby a lesku 
 Hydroizolácia striech bez / s obmedzenou pochôdznosťou 

pre údržbové úkony, najmä striech s ľahkou krytinou, flexibilných povrchov 
 
Kategória:      HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu:   2 zložková Polyurea (čistá) 
Typ povrchu:    Betón, poter, dlaždice, kov, PVC, EPDM, drevo, OSB, bitúmen, vláknitý cement, XPS, EPS, PIR, PUR 
Hrúbka systému: 2,1 – 2,6 mm  
Finálna úprava:  Vrchný ochranný náter 
            / Protišmyková / Lesklá / Matná 
Finálna farba :   Podľa farebného odtieňa RAL (vzorkovník)  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný, súvislý, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

1   V závislosti od vonkajších aplikačných podmienok a typu povrchu treba zvoliť vhodný základný náter (Pre viac informácii kontaktujte dodávateľa / výrobcu)  
2   Materiál možno nahradiť bezrozpúšťadlovým variantom IMPERMAX COLD POLYUREA SF. Impermax polyurea možno naniesť naraz v jednej hrubej vrstve  
3  Odporúča sa v odlišnom farebnom odtieni ako prvá iniciačná vrstva z dôvodu efektívnej kontroly pri prekrývaní nanášaných vrstiev !   
4  WET ON WET Systém – na prvú (iniciačnú) vrstvu vystuženú geotextíliou/sklovláknitou tkaninou sa ihneď nanáša druhá vrstva bez technologickej prestávky 

(tzv. mokrá vrstva na mokrú vrstvu). Pri krajoch, hranách, rohoch, spojoch, prechodoch na vertikálnu plochu možno použiť špeciálnu geotextíliu GEOMAX 80 
(1 rolka / 30 – 100 m2) alebo butyl-polyesterovú pásku BUTYL TEX (o.i. krajšie vizuálne prevedenie, jednoduchšia aplikácia). Pre aplikáciu na vertikálny 
povrch: geotextília alebo zahusťovadlo Thickening Additive v objeme 1 – 3 % 

5 Pigmentovaný náter v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (PU / PUW pigmentová pasta 20 %) ! Pre bezrozpúšťadlovú technológiu použite verziu ECO / SF 
 

1. Podklad 
2. Základný náter 

3. Hydroizolačná vrstva 
4. Geotextílna / Sklovláknitá výstuž 

5. Hydroizolačná vrstva 
6. Vrchný ochranný náter 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
POROSITY SEALER 1 
Suchý porézny  
tvrdý povrch 

Štetec, valček, striekanie Prvá vrstva (riedidlo Rayston Solvent 10-25%)                                                                 
  

Druhá vrstva (čistá) 

0,15 – 0,25 kg/m2 
 

0,15 – 0,25 kg/m2 

IZOLÁCIA /  
SPÁDOVÉ DOSKY 

Izolácia /  
Spádové dosky 

Striekanie Rayston Foam – PUR izolačná pena 
Mechanické kotvenie  PUR / PIR izolačné dosky, XPS, EPS, 
Lepenie, Voľné zaťaženie  a iné ... 
  

25 – 400 mm 
 

IMPERMAX                    
COLD POLYUREA 2  

    
 
 

Valček, hladidlo  Vertikálny povrch:         3 vrstvy 
  
 Horizontálny povrch:       2 vrstvy 3 
 

Rayston Fiber (Optimálne) 4 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 
 
 
 

(WET-ON-WET SYSTEM) 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR / 
IMPERTRANS / 
IMPERTOP FAST 2K / 
IMPERTOP FAST SPRAY 
 

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

min. 3 x 0,15 kg/m2 

 
 min. 2 x 0,25 kg/m2 

 (PIGMENTOVANÝ) 5 

1 2 
3 

4 
5 

6 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

http://www.resicon.sk/
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RESICON AQUA PLUS SYSTEM 
(VYSOKO STABILNÝ HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Vysoko odolný tekutý hydroizolačný systém na báze bezrozpúšťadlového 

polyuretánového materiálu s vrchným ochranným náterom 
 Flexibilný, samonivelačný systém, vystužený geotextíliou/sklovláknom 
 Odolný počasiu, oteru, opotrebovaniu, usadzovaniu nečistôt 
 Výborná chemická a mechanická odolnosť, protišmykové vlastnosti 
 Hladké, neporézne povrchy – nenáročné na údržbu a čistenie 
 Stabilný pri trvalom kontakte / ponore vo vode 
 Extrémna odolnosť proti UV žiareniu a estetický vzhľad   

variabilné pigmenty v RAL, stupne lesku, stabilita farby a lesku 
 Bezrozpúšťadlová technológia – ekologické a nezávadné riešenie 
 Hydroizolácia striech bez / s obmedzenou pochôdznosťou 

pre údržbové úkony, najmä striech s ľahkou krytinou, flexibilných povrchov 
 
Kategória:      HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu:   2 Zložkový Polyuretán (bezrozpúšťadlový) 
Typ povrchu:    Betón, poter, dlaždice, kov, PVC, EPDM, drevo, OSB, bitúmen,  

vláknitý cement, XPS, EPS, PIR, PUR 
Hrúbka systému: 2,1 – 2,6 mm  
Finálna úprava:  (Optimálne) Vrchný ochranný náter / Lesklý / Matný 
Finálna farba :   Podľa farebného odtieňa RAL (vzorkovník)  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, plochý, pravidelný, súvislý, 

vyrovnaný, čistý, suchý, bezprašný, bez mastnoty  
 

 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                       SPÔSOB APLIKÁCIE                              SPOTREBA MATERIÁLU 

 

 

 

 
 
  

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
1 V závislosti od vonkajších aplikačných podmienok a typu povrchu treba zvoliť vhodný základný náter (Pre viac informácii kontaktujte dodávateľa / výrobcu)  
2 Odporúča sa v odlišnom farebnom odtieni ako prvá vrstva z dôvodu efektívnej kontroly pri prekrývaní nanášaných vrstiev ! 
3 Pri krajoch, hranách, rohoch, spojoch, prechodoch na vertikálnu plochu možno použiť špeciálnu geotextíliu GEOMAX 80 (1 rolka / 30 – 100 m2) alebo butyl-

polyesterovú pásku BUTYL TEX (o.i. krajšie vizuálne prevedenie)  
4 Pigmentovaný náter v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (PU / PUW pigmentová pasta 20 %) ! Pre bezrozpúšťadlovú technológiu použite verziu ECO / SF  
 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
HUMIDITY PRIMER 1 
Suchý / Mierne vlhký 
porézny povrch 

Štetec, valček V jednej vrstve (v prípade potreby 
zriedená vodou vo objeme do 20 %) 

0,35 kg/m2 
 

 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX AQUA 2K 
(10 ALEBO 25 ROKOV) 
 
 
 

Štetec, valček, hladidlo  Vertikálny povrch:    2 - 3 vrstvy 
  
 Horizontálny povrch:  2 vrstvy 2 
 
Rayston Fiber (Optimálne) 3 Vtlačením do mokrej prvej vrstvy.  
netkaná sklovláknitá výstuž Všetky spoje prekryť v šírke  aspoň 5 cm 

2 - 3 x 0,7 kg/m2 
 

2 x 1 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

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

Štetec, valček, striekanie Vertikálny povrch:    3 vrstvy   
  

Horizontálny povrch:  2 vrstvy  
 

3 x 0,15 kg/m2 

 
2 x 0,25 kg/m2 

 

1. Podklad 
2. Základný náter 

3. Hydroizolačná vrstva 
4. Geotextílna / Sklovláknitá výstuž 

5. Hydroizolačná vrstva 
6. Vrchný ochranný náter 

(Optimálne) 

1 2 
3 

4 
5 

6 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

IZOLÁCIA /  
SPÁDOVÉ DOSKY 

Izolácia /  
Spádové dosky 

Striekanie Rayston Foam – PUR izolačná pena 
Mechanické kotvenie  PUR / PIR izolačné dosky, XPS, EPS, 
Lepenie, Voľné zaťaženie  a iné ... 
  

25 – 400 mm 
 

http://www.resicon.sk/
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1. Podklad 
2. Základný náter 

3. Hydroizolačná vrstva 
4. Vrchný ochranný náter 

 

RESICON POLYUREA WATERPROOFING SYSTEM 
(VYSOKOVÝKONNÁ HYDROIZOLÁCIA APLIKOVANÁ HORÚCIM STRIEKANÍM)  

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Komplexný tekutý hydroizolačný systém na báze polyurei s vrchným 

náterom ako ochrannou finálnou povrchovou úpravou 
 Tvrdá (až 50 Shore D) a vysoko flexibilná membrána (až 500 %) 
 Rýchla aplikácia striekaním v jednej hrubej súvislej vrstve 

Schopnosť premostenia trhlín, odolný proti stavebným pohybom, 
otrasom, únave materiálov, oteru, opotrebovaniu, počasiu 

 Veľmi rýchle vytvrdzovanie a rýchle sprevádzkovanie povrchu 
 Vysoká chemická odolnosť a mechanické vlastnosti (pretlačenie, 

prepichnutie, pochôdznosť), nevyžaduje vystuženie 
 Hladké, neporézne povrchy – nenáročné na údržbu a čisteniu, 

odolnosť proti usadzovaniu nečistôt, zefektívnenie odvádzania vody 
 Extrémna odolnosť proti UV žiareniu a estetický vzhľad   

variabilné pigmenty v RAL, stupne lesku, stabilita farby a lesku 
 Hydroizolácia striech bez / s obmedzenou pochôdznosťou  

pre údržbové úkony, najmä striech s ľahkou krytinou, flexibilných povrchov 
 
Kategória:      HYDROIZOLÁCIA HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu:   2 zložková Polyurea (čistá / hybridná) 
Typ povrchu:    Betón, poter, dlaždice, kov, PVC, EPDM, drevo, OSB, bitúmen, vláknitý cement, XPS, EPS, PIR, PUR 
Hrúbka systému: 2,1 – 2,6 mm  
Finálna úprava:  (Optimálne) Vrchný ochranný náter / Lesklý / Matný 
Finálna farba:   Podľa farebného odtieňa RAL (vzorkovník)  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, pravidelný, súvislý, čistý, suchý, bezprašný, bez mastnoty 
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                         SPÔSOB APLIKÁCIE                              SPOTREBA MATERIÁLU 

              

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

1   V závislosti od vonkajších aplikačných podmienok a typu povrchu treba zvoliť vhodný základný náter (Pre viac informácii kontaktujte dodávateľa / výrobcu)  

2   Pri aplikácii na vertikálny povrch treba dodržať minimálnu hrúbku náteru (1,9 – 2,2 mm) !  
3  Vystuženie hydroizolačnej vrstvy záleží od požiadaviek na životnosť hydroizolačnej membrány, resp. okrem oslabených a kritických miest sa nevyžaduje !  

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

4  Pigmentovaný náter v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (PU / PUW pigmentová pasta 20 %) ! Pre bezrozpúšťadlovú technológiu použite verziu ECO / SF  
Poznámka: Aplikácia týchto materiálov sa vykonáva len použitím špeciálneho dvojkomponentného striekacieho zariadenia s ohrevom zložiek (Technický list)                      
 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
POROSITY SEALER 1 
Suchý porézny  
tvrdý povrch 
 

Štetec, valček, striekanie Prvá vrstva (riedidlo Rayston Solvent 10-25%)                                                                 
  

Druhá vrstva (čistá) 
 

0,15 – 0,25 kg/m2 
 

0,15 – 0,25 kg/m2 
 

 
RAYSTON POLYUREA / 
FAST / FLEX VR 
(25 ROKOV)  
 
IMPERMAX  
POLYUREA H / FLEX 
(10 ROKOV AŽ 25 ROKOV) 
 
 
 

Horúce striekanie  V jedinej vrstve 2 
  
 
Rayston Fiber (Optimálne) 3 Vtlačením do hydroizolačnej vrstvy 
netkaná sklovláknitá výstuž počas jej aplikácie.                
(NEVYŽADUJE SA) Všetky spoje prekryť v šírke aspoň 5 cm 
 

min. 2 - 3 kg/m2 
min. hrúbka 1,9 mm 

 
1 rolka / 50 – 150 m2 

 
 
 
 
 

Izolácia /  
Spádové dosky 
 

Striekanie Rayston Foam – PUR izolačná pena 
Mechanické kotvenie  PUR / PIR izolačné dosky, XPS, EPS, 
Lepenie, Voľné zaťaženie  a iné ...  
  

IZOLÁCIA /  
SPÁDOVÉ DOSKY 

 

25 – 400 mm 
 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

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

Štetec, valček, striekanie Vertikálny povrch:    3 vrstvy   
  

Horizontálny povrch:  2 vrstvy  
 
 

3 x 0,15 kg/m2 

 
2 x 0,25 kg/m2 

 

1 2 
3 

4 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

http://www.resicon.sk/
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RESICON HYBRID POLYUREA ALUM SYSTEM 
(VYSOKOVÝKONNÁ HYDROIZOLÁCIA POLYUREOU S AL PIGMENTOM) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Rýchlovytvrdzujúci tekutý hydroizolačný systém na báze hybridnej polyurei                   

bez povrchovej úpravy či ťažkej ochrany dlaždicami/štrkom 
 Vysoká pevnosť, tvrdosť a elasticita (elongácia 400 %) 
 Premostenie trhlín, odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom, 

praskaniu, únave konštrukčných materiálov 
 Veľmi rýchla aplikácia, vytvrdzovanie a sprevádzkovanie povrchu 
 Vysoká odolnosť proti atmosférickým, poveternostným vplyvom, 

opotrebovaniu a mechanickému namáhaniu 
 Certifikovaný pre ochranu betónových povrchov EN 1504-2 
 Nevyžaduje vrchný náter – obsahuje Al pigment 
 Odolnosť proti UV žiareniu, stabilita farby a lesku, schopný odrážať  

slnečný svit – neprehrievanie povrchu strechy 
 Esteticky atraktívny vzhľad – lesklý hliníkový efekt 
 Pri vystavení vonkajšiemu ohňu je nehorľavý podľa triedy B2 
 Ploché i šikmé strechy s obmedzenou alebo ľahkou pochôdznosťou 
 
Kategória:      HYDROIZOLÁCIA HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu:   2 zložková Polyurea (hybridná) 
Typ povrchu:    Betón, poter, dlaždice, kov, PVC, EPDM, drevo, OSB, bitúmen, vláknitý cement, XPS, EPS, PIR, PUR 
Hrúbka systému: 2,1 – 2,6 mm  
Finálna úprava:  Bez úpravy – obsahuje farebne stály Al pigment 
Finálna farba:   Hliníkový lesklý vzhľad  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, pravidelný, súvislý, 
            čistý, suchý, bezprašný, bez mastnoty 
 

 

 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                      SPÔSOB APLIKÁCIE                              SPOTREBA MATERIÁLU 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
1 V závislosti od vonkajších aplikačných podmienok a typu povrchu treba zvoliť vhodný základný náter (Pre viac informácii kontaktujte dodávateľa / výrobcu)  
2 Pri aplikácii sa odporúča dodržať minimálnu hrúbku nástreku – membrány 1,9 mm ! 

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

Pri krajoch, hranách, rohoch, spojoch, prechodoch na vertikálnu plochu možno použiť špeciálnu geotextíliu GEOMAX 80 (1 rolka / 30 – 100 m2),                              
butyl-polyesterovú pásku BUTYL TEX alebo TPE pásku RAYSTON TAPE (o.i. krajšie vizuálne prevedenie, rýchlejšia a jednoduchšia aplikácia)  
Pri požiadavke na protišmykový povrch sa ihneď po nanesení nosnej vrstvy membrány ešte dodatočne občasne postrekuje polyureou – drsný povrch 

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

ZÁKLADNÝ NÁTER 
POROSITY SEALER 1 
Suchý porézny  
tvrdý povrch 

Štetec, valček, striekanie Prvá vrstva (riedidlo Rayston Solvent 10-25%)                                                                 
  

Druhá vrstva (čistá) 
 

0,15 – 0,25 kg/m2 
 

0,15 – 0,25 kg/m2 
 

 HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX POLYUREA 
H FLEX ALUM 
(10 AŽ 25 ROKOV) 
 
 
 
 

Horúce striekanie  V jedinej vrstve 2 
  
 
Rayston Fiber (Optimálne) 3 Vtlačením do hydroizolačnej vrstvy 
netkaná sklovláknitá výstuž počas jej aplikácie.                
(NEVYŽADUJE SA) Všetky spoje prekryť v šírke aspoň 5 cm 
 

min. 2 - 3 kg/m2 
min. hrúbka 1,9 mm 

 
1 rolka / 50 – 150 m2 

 
 
 
 
 

1. Podklad 
2. Základný náter 

3. Hydroizolačná vrstva 

1 

2 
3 

Izolácia /  
Spádové dosky 
 

Striekanie Rayston Foam – PUR izolačná pena 
Mechanické kotvenie  PUR / PIR izolačné dosky, XPS, EPS, 
Lepenie, Voľné zaťaženie  a iné ...  
  
  

 

25 – 400 mm 
 IZOLÁCIA /  

SPÁDOVÉ DOSKY 
 

http://www.resicon.sk/
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RESICON POLYUREA X5 SYSTEM 
(NÍZKONÁKLADOVÁ HYDROIZOLAČNÁ PENOVÁ MEMBRÁNA ) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Flexibilná hydroizolačná tuhá penová membrána na báze polyurei  

(zvýšenie objemu 3 až 5 krát) s povrchovou úpravou 
 Rýchla aplikácia a veľmi rýchle vytvrdzovanie systému  
 Rovnomerná hladká vrstva v hrúbke 5 – 10 mm 
 Vyplnenie prasklín, medzier, upravenie a vyrovnanie  

nepravidelných povrchov – konsolidácia a impregnácia 
 Nevyžaduje základný náter a/alebo nahrádza základný náter  

pre aplikáciu nosnej hydroizolačnej membrány, vrchného náteru 
 Premostenie trhlín a odolnosť proti stavebným 

pohybom a otrasom (nové objekty), únave materiálov 
 Extrémna odolnosť proti UV žiareniu a estetický vzhľad  

variabilné pigmenty v RAL, stupne lesku, stabilita farby a lesku  
 Hydroizolácia striech bez / s obmedzenou pochôdznosťou  

pre údržbové úkony, najmä striech s ľahkou krytinou, flexibilných povrchov 
 
Kategória:      HYDROIZOLÁCIA HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu:   2 zložková Polyurea vo forme expanzívnej pevnej peny 
Typ povrchu:    Betón, poter, kov, bitúmen, PVC, EPDM, drevo, OSB, EPS, XPS, vláknitý cement 
Hrúbka systému: 5 – 10 mm až 6 – 11 mm  
Finálna úprava:  Vrchný ochranný náter / Lesklý / Matný 
Finálna farba :   Podľa farebného odtieňa RAL (vzorkovník)  
Podklad systému: Súdržný, pevný, drsný / hladký, tvrdý / flexibilný,  

ne/rovnomerný, ne/pravidelný, čistý, suchý, bezprašný, bez mastnoty 
 

 

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.) ! 
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 a zároveň flexibilný, homogénny a súvislý vyrovnaný podklad.   
3 Finálna úprava vrchným ochranným pigmentovaným náterom v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (pridaním PU pigmentovanej pasty + 20 %) ! 

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

ZÁKLADNÝ NÁTER 

PÔVODNÝ          
POVRCH 

POROSITY SEALER 1 
Suchý porézny  
tvrdý povrch 

Štetec, valček, striekanie Prvá vrstva (riedidlo Rayston Solvent 10-25%)                                                                 
  

Druhá vrstva (čistá) 

0,15 – 0,25 kg/m2 
 

0,15 – 0,25 kg/m2 
 

 

Pôvodný povrch / 
Izolácia  

1 
2 

3 

1. Pôvodný povrch 
Základný náter (ak je potrebný) 

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

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

RAYSTON  
POLYUREA X5 
(expanzia 3-5 násobne) 
 

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

 

1 – 1,2 kg/m2 
 

1 – 1,2 kg/m2 
 

pri hrúbke cca 5 mm 
 
 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR / 
IMPERTRANS / ECO / 
IMPERTOP FAST 2K / SF / 
IMPERTOP FAST SPRAY 
 

Štetec, valček, striekanie Vertikálny povrch:    3 vrstvy   
  

Horizontálny povrch:  2 vrstvy  
  
 

3 x 0,15 kg/m2 

 
2 x 0,25 kg/m2 

 
 

(PIGMENTOVANÝ) 3 
 
 
 
 
 
 

Najmä metalické strechy (vlnitý, trapézový plech...), vláknitý cement, škridle,  
šindle, OSB a drevené povrchy – záklopy, zvrásnené bitúmenové a PVC či EPDM povrchy 
 
Tepelné izolácie na báze polystyrénu, minerálnej či kamennej vlny 

http://www.resicon.sk/
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RESICON POLYUREA X5 RENEW SYSTEM 
(VYROVNÁVACIA A HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA - FLEXIBILNÁ) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Podkladová – vyrovnávacia penová vrstva a nosná hydroizolačná  

membrána s vrchným ochranným náterom 
 Viacvrstvový flexibilný tekutý hydroizolačný systém na báze polyurei   
 Rýchla paralelná aplikácia materiálov a veľmi rýchle vytvrdzovanie  
 Vysoká elasticita a pevnosť, schopnosť premostiť trhliny,  

odolnosť proti stavebným pohybom, otrasom, únave materiálov 
 Vyplnenie prasklín, medzier, upravenie a vyrovnanie   

podkladu – konsolidácia a impregnácia súčasne 
 Nevyžaduje základný náter a/alebo nahrádza základný náter 
 Extrémna odolnosť proti UV žiareniu a estetický vzhľad  

variabilné pigmenty v RAL, stupne lesku, stabilita farby a lesku  
 Hydroizolácia striech bez / s obmedzenou pochôdznosťou  

pre údržbové úkony, najmä striech s ľahkou krytinou, flexibilných povrchov 
 Obnova, ochrana nových konštrukcií, oprava a údržba už existujúcich plôch  
 
Kategória:      HYDROIZOLÁCIA HORÚCIM STRIEKANÍM  
Typ produktu:   2 zložková Polyurea (expanzívna pena + membrána) 
Typ povrchu:    Betón, poter, kov, bitúmen, PVC, EPDM, drevo, OSB, EPS, XPS, vláknitý cement 
Hrúbka systému: 7 – 13 mm  
Finálna úprava:  Vrchný ochranný náter / Lesklý / Matný 
Finálna farba :   Podľa farebného odtieňa RAL (vzorkovník)  
Podklad systému: Súdržný, pevný, hladký / drsný, tvrdý / flexibilný,  

ne/rovnomerný, ne/pravidelný, čistý, suchý, bezprašný, bez mastnoty 
 
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 ! 

2 Finálna úprava vrchným ochranným pigmentovaným náterom v požadovanej RAL podľa vzorkovníka (pridaním PU pigmentovanej pasty + 20 %) ! 
Poznámka: Aplikácia týchto materiálov sa vykonáva len použitím špeciálneho dvojkomponentného striekacieho zariadenia s ohrevom zložiek 

 

PÔVODNÝ            
POVRCH 

RAYSTON  
POLYUREA X5 
(expanzia 3-5 násobne) 
 

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 – 1,5 až 2 kg/m2 
 

1 – 1,5 až 2 kg/m2 
 

pri hrúbke  
cca 5 až 10 mm 

 

 

PODKLADOVÁ 
HYDROIZOLAČNÁ 

MEMBRÁNA 

Pôvodný povrch / 
Izolácia 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX POLYUREA 
H FLEX / ALUM 
(10 AŽ 15 ROKOV) 
RAYSTON POLYUREA 
(25 ROKOV) 
 

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

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 
Základný náter (ak je potrebný)  

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

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

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

COLODUR / 
IMPERTRANS / ECO / 
IMPERTOP FAST 2K / SF / 
IMPERTOP FAST SPRAY 

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

3 x 0,15 kg/m2 

 
2 x 0,25 kg/m2 

 
 

(PIGMENTOVANÝ) 2 
 
 
 
 
 
 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
POROSITY SEALER 1 
Suchý porézny  
tvrdý povrch 

Štetec, valček, striekanie Prvá vrstva (riedidlo Rayston Solvent 10-25%)                                                                 
  

Druhá vrstva (čistá) 

0,15 – 0,25 kg/m2 
 

0,15 – 0,25 kg/m2 
 

 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

Najmä metalické strechy (vlnitý, trapézový plech...), vláknitý cement, škridle,  
šindle, OSB a drevené povrchy – záklopy, zvrásnené bitúmenové a PVC či EPDM povrchy 
Tepelné izolácie na báze polystyrénu, minerálnej či kamennej vlny 

http://www.resicon.sk/
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RESICON AQUA PROTECT SYSTEM 
(HYDROIZOLÁCIA VERTIKÁLNYCH POVRCHOV VODNOBÁZOVÝM POLYURETÁNOM) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Tekutá hydroizolačná elastomérna membrána podobná gume 

bez / s vrchným ochranným náterom 
 Nevyžaduje základný náter, vysoko tixotropný (nesteká), 

ľahko sa aplikuje a rýchlo vytvrdzuje 
 Odolný proti poveternostným vplyvom, špine a UV žiareniu 

(nevyžaduje vrchný náter), matný, pigmentovaný 
 Bezrozpúšťadlová vodnobázová technológia 
 Priepustná pre vodné pary – fasádna hydroizolácia  

(ochrana fasád vystavených silným dažďom) 
 Stavebné konštrukcie, steny, fasády budov, oporné múry, 

ploty, atiky, klampiarske prvky, podpery, sokle, obklady, schody 
 Šikmé a vertikálne povrchy, detailné práce a lokálne aplikácie 
 
Kategória:      HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu:   1 zložkový Polyuretán (vodnobázový) 
Typ povrchu:    Betón, murivo, dlaždice, kameň, kov, PVC, OSB, drevo, bitúmen, PUR/PIR, EPS, XPS 
Hrúbka systému: 1,6 – 3,2 mm  
Finálna úprava:  Bez úpravy / (Optimálne) Vrchný ochranný pigmentovaný náter  
Finálna farba :   Základné – Biela, červená, tehlová, tmavo šedá. Ostatné vzorkovník RAL  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, pravidelný, súvislý, 

rovnomerný, čistý, suchý, bezprašný, bez mastnoty 
 
 

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 ! 

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 %)  

V prípade požiadavky na matný vzhľad sa do poslednej transparentnej vrstvy vrchného náteru pridá MATTING ADDITIVE (+ 20 % alebo 100/40 hm. Náter/Add) 

Poznámka: IMPERMAX AQUA je vhodný na šikmé či vertikálne plochy vďaka vysokej tixotropii (nie je vhodný pre trvalý kontakt so stojatou vodou) 
 

 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
HUMIDITY PRIMER 1 
Suchý / Mierne vlhký 
porézny povrch 

Štetec, valček V jednej vrstve (v prípade potreby 
zriedená vodou vo objeme do 20 %) 

0,35 kg/m2 
 

 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX AQUA 
 
 
 
 

Valček, štetec, striekanie Minimálne v 2 vrstvách 2 
 

Rayston Fiber (Optimálne) 3 Vtlačením do mokrej prvej hydroizolačnej  
netkaná sklovláknitá výstuž  vrstvy. Spoje prekryť v šírke min. 5 cm 
 
 
 

2 x 1 – 1,2 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 
 
 

HYDROIZOLAČNÁ  
SANAČNÁ MALTA 

TECNOCEM 
Suchý / Mokrý 
porézny povrch 
(Negatívny 
hydrostatický tlak) 
 

Štetec, valček,  Riedenie vodou 10 – 50 %  
hladidlo, 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 ECO 
 
(PIGMENTOVANÝ) 4 
 

Štetec, valček, striekanie V jednej alebo dvoch vrstvách   
  
 

0,3 – 0,4 kg/m2 

 
 
 

 

1. Podklad 
2. Sanačná vrstva (v prípade potreby) 

3. Hydroizolačná vrstva 
(v prípade potreby geotextílna / 

sklovláknitá výstuž) 
4. (Optimálne) Vrchný ochranný náter (RAL) 

1 
2 

3 

4 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

(OPTIMÁLNE) 
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RESICON ACRYLIC RUBBER WATERPROOFING SYSTEM  
(HYDROIZOLÁCIA VODNOBÁZOVOU AKRYLOVOU GUMOU) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Tekutá hydroizolačná elastomérna membrána podobná                      

akrylovej gume bez / s vrchným ochranným náterom  
 Nevyžaduje základný náter, tixotropný (nesteká) 
 Odolný proti poveternostným vplyvom, mrazom, špine, 

UV žiareniu (nevyžaduje vrchný náter), pololesklý, pigmentovaný  
 Bezrozpúšťadlová vodnobázová technológia 
 Protikorózna ochrana (antikarbonizačné vlastnosti) 
 Nízko nákladové riešenie, ale s nižším výkonom ako PU 
 Stavebné konštrukcie, steny, fasády budov, oporné múry, 

ploty, atiky, klampiarske prvky, sokle, obklady, podpery, schody 
 Šikmé a vertikálne povrchy, detailné práce a lokálne aplikácie 
 
Kategória:      HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu:   1 zložková Akryl-gumová disperzia (vodnobázový) 
Typ povrchu:    Betón, murivo, dlaždice, kameň, kov, PVC, OSB, drevo, bitúmen, PUR/PIR, ESP, XPS 
Hrúbka systému: 1,6 – 3,2 mm  
Finálna úprava:  Bez úpravy / (Optimálne) Vrchný ochranný pigmentovaný náter  
Finálna farba :   Základné – Biela, červená, tehlová, tmavo šedá. Ostatné vzorkovník RAL  
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, pravidelný, súvislý, 

rovnomerný, čistý, suchý, bezprašný, bez mastnoty 
 
 

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 ! 

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 %)  

V prípade požiadavky na matný vzhľad sa do poslednej transparentnej vrstvy vrchného náteru pridá MATTING ADDITIVE (+ 20 % alebo 100/40 hm. Náter/Add) 

Poznámka: ACRIMPER je vhodný na šikmé či vertikálne plochy vďaka tixotropii (nie je vhodný pre trvalý kontakt so stojatou vodou) 
 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
HUMIDITY PRIMER 1 
Suchý / Mierne vlhký 
porézny povrch 

Štetec, valček V jednej vrstve (v prípade potreby 
zriedená vodou vo objeme do 20 %) 

0,35 kg/m2 
 

 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

ACRIMPER 
 
 
 
 

Valček, štetec, striekanie Minimálne v 2 vrstvách 2 
 

Rayston Fiber (Optimálne) 3 Vtlačením do mokrej prvej hydroizolačnej  
netkaná sklovláknitá výstuž  vrstvy. Spoje prekryť v šírke min. 5 cm 
 
 

2 x 1 – 1,2 kg/m2 
 

1 rolka / 50 – 150 m2 
 
 

 

HYDROIZOLAČNÁ  
SANAČNÁ MALTA 

TECNOCEM 
Suchý / Mokrý 
porézny povrch 
(Negatívny 
hydrostatický tlak) 
 

Štetec, valček,  Riedenie vodou 10 – 50 %  
hladidlo, 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 ECO 
 
(PIGMENTOVANÝ) 4 

Štetec, valček, striekanie V jednej alebo dvoch vrstvách   
  
 

0,3 – 0,4 kg/m2 

 
 
 

 

1. Podklad 
2. Sanačná vrstva (v prípade potreby) 

3. Hydroizolačná vrstva 
(v prípade potreby geotextílna / 

sklovláknitá výstuž) 
4. Vrchný ochranný náter (RAL) 

1 
2 

3 

4 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Jednoduchý tekutý hydroizolačný systém na báze                       

vysoko tixotropného polyuretánového náteru (pasty),  
 Vysoká elasticita ( Elongácia 421 %)  
 Odolnosť proti stavebným pohybom a únave materiálov 
 Schopnosť premostenia trhlín  
 Náhrada za bitúmenové produkty 
 Vysoko odolný proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu 
 Dlhodobá odolnosť proti stálemu kontaktu s vodou  
 Horizontálne i vertikálne plochy, detaily, ukončenia, opravy 
 
Kategória:      HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu:   1 zložkový Polyuretán 
Typ povrchu:    Betón, murivo, poter, kameň, kov, PVC, drevo, 

asfalt, bitúmen, polystyrén, PIR, PUR 
Hrúbka systému: 1,9 – 3,6 mm  
Finálna úprava:  Bez úpravy, prípadne Vrchný ochranný náter (Lesklý / Matný)  
Finálna farba :   Podľa farebného odtieňa RAL (vzorkovník) / Transparentný 
Podklad systému: Súdržný a kompaktný, pevný, súvislý, pravidelný,  

čistý, suchý, bezprašný, bez mastnoty 
 
 

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 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 20 %) 

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 
(Negatívny 
hydrostatický tlak) 
 

Štetec, valček,  Riedenie vodou 10 – 50 %  
hladidlo, 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 / 
IMPERTOP FAST SPRAY 
 
(PIGMENTOVANÝ ALEBO TRANSPARENTNÝ) 3  
 
 

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

3 x 0,15 kg/m2 

 
2 x 0,25 kg/m2 

 

1. Podklad 
2. Základný náter 

3. Hydroizolačná vrstva 
4. Hydroizolačná vrstva 

5. (Optimálne) Vrchný ochranný náter 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

2 
3 

4 

1 
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RESICON BITUMEN HYBRID SYSTEM 
(DETAILNÉ A UKONČOVACIE PRÁCE, LOKÁLNE APLIKÁCIE A OPRAVY) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU 
 Univerzálny tekutý hydroizolačný systém na báze                       

tixotropného polyuretán - bitúmenového náteru (pasty),  
s vynikajúcou priľnavosťou (špeciálne na asfaltové  
membrány – bitúmenové povrchové úpravy ) 

 Vysoko elastický (Elongácia vyše 400 %) 
 Schopnosť premostenia trhlín, resp. ochrana pred ich vznikom 
 Náhrada za bitúmenové produkty, odolný proti stavebným 

pohybom a únave materiálov, chemickým látkam a radónu 
 Rýchle schnutie, kompatibilita s inými povrchmi na báze  

asfaltu, bitúmenu, PVC či EPDM a pod. 
 Horizontálne i vertikálne plochy, detaily, ukončenia, opravy 
 
Kategória:      HYDROIZOLÁCIA STUDENOU APLIKÁCIOU  
Typ produktu:   1 zložkový Polyuretán - Bitúmen 
Typ povrchu:    Betón, poter, kameň, kov, murivo, PVC, EPDM, 

asfalt, bitúmen, polystyrén, PIR, PUR, drevo 
Hrúbka systému: 1,2 – 3 mm  
Finálna úprava:  Bez úpravy 

(Optimálne) Finálna povrchová úprava : 
a) Posyp kremičitým pieskom 0,3 – 0,8 mm  

(ideálny adhézny most pre nasledujúce vrstvy) 
b) Hydroizolačná membrána  

(v prípade viacvrstvového hydroizolačného systému, napr. na asfaltovom povrchu)  
c) Vrchný ochranný náter v požadovanej farbe RAL  

(V prípade potreby finálnej povrchovej úpravy) 

Finálna farba :    Čierna, vzhľad podobný bitúmenovým materiálom  
Podklad systému:  Súdržný a kompaktný, pevný, súvislý, pravidelný, čistý, suchý, bezprašný, bez mastnoty 
 
 

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU                      SPÔSOB APLIKÁCIE                             SPOTREBA MATERIÁLU 

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

ZÁKLADNÝ NÁTER 
HUMIDITY PRIMER 2 
Suchý / Mierne vlhký 
porézny povrch 

Štetec, valček V jednej vrstve (v prípade potreby 
zriedená vodou vo objeme do 20 %) 

0,35 kg/m2 
 

 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

IMPERMAX 1K B 
 
 
 

Štetec, valček, špachtľa  V niekoľkých vrstvách 3  
striekanie  
Geomax 80 (Optimálne) 4 Vtlačením do hydroizolačnej vrstvy  
geotextílna výstuž  počas jej aplikácie.  
(NEVYŽADUJE SA) Všetky spoje prekryť v šírke aspoň 5 cm 
 
 
 
 

min. 1,5 – 2 kg/m2 
 

1 rolka / 30 – 100 m2 
 
 
 

HYDROIZOLAČNÁ  
SANAČNÁ MALTA 

TECNOCEM 1 
Suchý / Mokrý 
porézny povrch 
(Negatívny 
hydrostatický tlak) 
 

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

2 kg/m2 
  pri hrúbke 1 mm 

 
0,5 kg/m2 iniciačná vrstva 

(veľmi vlhký povrch) 
 

1. Podklad 
2. (Optimálne) Základný náter 

3. Hydroizolačná vrstva 
4. (Optimálne) Sklovláknitá výstuž / Geotextília 

5. Hydroizolačná vrstva (v prípade potreby) 
6, 7. (Optimálne) Finálna úprava 

napr. Adhézny náter + Kremičitý piesok 

 

(OPTIMÁLNE) 
 
 
 
 
 
 

2 
3 

7 

1 

4 
5 

6 

FINÁLNA 
POVRCHOVÁ 

ÚPRAVA 
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1. ALTERNATÍVA 

 

 

 

 

2. ALTERNATÍVA 

 

 

 

3. ALTERNATÍVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Odporúča sa len v prípade výskytu negatívneho hydrostatického tlaku v podklade ! 

2 Použitie základného náteru závisí od povahy a stavu podkladu, typu povrchu (materiál) a aplikačných podmienok . Typ základného náteru sa preto môže 
zmeniť alebo aj vynechať (pre bližšie informácie kontaktujte výrobcu alebo dodávateľa). 

3 Vertikálny povrch si vyžaduje aplikáciu vo viacerých vrstvách, min. 2-3 vrstvách na dosiahnutie minimálnej hrúbky 1 mm (cca 1,2 kg/m2).                                              
Na horizontálnom povrchu je možné naniesť túto hrúbku aj v jednej vrstve ! 

4 Väčšinou nevyžaduje vystuženie. Odporúča sa len pri detailoch, kritických miestach a hranách, rohoch, spojoch a pod.  

 Povrchová úprava alebo ďalší hydroizolačný systém sa nevyžaduje ! Vrchný ochranný náter nie je potrebný, avšak odporúča z dôvodu vyššej ochrany                 
proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu. V prípade potreby vytvorenia novej vysokovýkonnej hydroizolácie možno aplikovať hlavnú hrubú 
hydroizolačnú membránu RESICON priamo na vytvorenú poistnú vrstvu (Impermax B 1K) alebo s pomocou adhézneho mostu.  

 

VRCHNÝ  
OCHRANNÝ NÁTER 

HYDROIZOLAČNÁ 
MEMBRÁNA 

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

Štetec, valček, striekanie    Spotreba náteru v jednej vrstve  
 
Odporúča sa niekoľko vrstiev (2 až 5) kvôli potrebnej hrúbke (odolnosť proti chem.látkam).  
 

0,2 – 0,5 kg/m2 

IMPERMAX / 
POLYUREA 
 
 
 

Štetec, valček, striekanie  viď Tekuté hydroizolačné systémy RESICON  
  
 

ADHÉZNY  
MOST 

IMPERMAX / 
ZÁKLADNÝ NÁTER 
(ADHÉZNY NÁTER) 
 
 
KREMIČITÝ PIESOK  
(ADHÉZNA KOTVA) 
 

Štetec, valček, (striekanie) Tenká vrstva adhézneho náteru. 

Do mokrej vrstvy adhézneho náteru sa rozsype kremičitý piesok za účelom 
vytvorenia ideálneho adhézneho mostu medzi membránou a ďalšou vrstvou 
v stavebnom systéme  

Rozsypanie kremičitého piesku (0,3 – 0,6 mm) do adhézneho náteru 

1 x 0,2 – 0,35 kg/m2 

 

 

0,5 – 0,7 kg/m2 

http://www.resicon.sk/
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PORTFÓLIO 

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

 
 

 PLOCHÉ STRECHY 
STRECHY SO ŠTRKOVÝM NÁSYPOM 

REFLEKTÍVNE STRECHY  COOL ROOF 

ZELENÉ STRECHY GREEN ROOF 

RENOVÁCIE STRIECH S BITÚMENOVÝM / ASFALTOVÝM POVRCHOM 

RENOVÁCIE STRIECH S METALICKÝM A PVC POVRCHOM 

RENOVÁCIE STRIECH S POVRCHOM Z VLÁKNITÉHO CEMENTU / AZBESTU 

TERASY, LODŽIE, BALKÓNY, EXTERIÉROVÉ TERASY, ZÁHRADNÉ SEDENIA 

KÚPEĽNE, KUCHYNE, TECHNICKÉ A SERVISNÉ MIESTNOSTI 

BAZÉNY, KÚPALISKÁ, AQUAPARKY 

JAZIERKA, RYBNÍKY, FONTÁNY, VODNÉ NÁDRŽE, PRIEHRADY 

VODOVODY, CISTERNY, NÁDRŽE NA PITNÚ VODU 

RIGOLY, KANÁLY, TUNELY, ŽĽABY, ODTOKY 

PRIEMYSELNÉ NÁDRŽE, JÍMKY, NÁDRŽE, SKLÁDKY, ČOV 

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

PARKOVISKÁ, GARÁŽE, STANICE, NÁSTUPIŠTIA 

MOSTY, MOSTOVKY, VOZOVKY 

ŠTADIÓNY, TRIBÚNY, SCHODISKÁ 

PRÍJAZDOVÉ CESTY, NÁJAZDY, RAMPY, MANIPULAČNÉ PLOCHY 

CHODNÍKY, PROMENÁDY, CYKLISTICKÉ TRATE 

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

DETSKÉ CENTRÁ, ŠKÔLKY 

POTRAVINÁRSKE PODNIKY, VINÁRSTVA, STRAVOVACIE ZARIADENIA, REŠTAURÁCIE 

SKLADY, DIELNE, PREVÁDZKOVÉ A VÝROBNÉ PRIESTORY 

NEMOCNICE, LEKÁRNE, LABORATÓRIÁ 

REPREZENTATÍVNE A VÝSTAVNÉ PLOCHY, PREDAJNE 

OBYTNÉ MIESTNOSTI (BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY) 

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

RECEPCIE, VESTIBULY, VSTUPY, MÚZEÁ & GALÉRIE 

PARKY, REKREAČNÉ A ODDYCHOVÉ ZÓNY, ZÁHRADY 

LIATE, DEKORATÍVNE, PROTIŠMYKOVÉ, KOMFORTNÉ (EPDM), ANTISTATICKÉ, PROTINÁRAZOVÉ A 
PROTIHLUKOVÉ PODLAHY NA BÁZE GUMY, KAMENNÉ KOBERCE 
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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 ▪                 
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00421 907 155 554 

resicon@resicon.sk 

www.resicon.sk 

Parkovacie 
plochy 

Dekoračné 
pochôdzne 

strechy 

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

